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DECIZIA NR.DGc 145/26.01.2012 
                           privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
                                    CABINET DE AVOCAT – X  
       înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i  
                       sub nr. ....................... 
 
 
 
                   Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� Ia�i – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, prin adresa nr. 
… din data de 30.12.2011, înregistrat� la institu�ia noastr� sub nr. …din 
data de 30.12.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de CABINET DE 
AVOCAT – X, cu sediul în municipiul Ia�i, str. …, parter, jud. Ia�i, cod de 
identificare fiscal� ............ 

    Contesta�ia este formulat� împotriva Deciziei de impunere  
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr. .../....2011, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../....2011 de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Ia�i – Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice. 

Suma contestat� este în valoare total� de Y lei �i  reprezint�: 
- Y lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- Y lei - dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe                                                             

                      valoarea ad�ugat�. 
        Contesta�ia este semnat� de c�tre doamna avocat B�deli�� 
Camelia �i poart� �tampila cabinetului de avocat în original. 
         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de 30 de zile 
prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, având în vedere faptul c� decizia contestat� a fost comunicat� în 
data de  18.11.2011, prin remitere sub semn�tur�, potrivit adresei nr. 
…/....2011, contesta�ia fiind depus� în data de 19.12.2011, la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, unde a fost înregistrat� sub 
nr. ….  

         Contesta�ia este înso�it� de Referatul nr. … din data de 
30.12.2011 privind propunerea de solu�ionare a contesta�iei, semnat de 
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conduc�torul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Ia�i – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin care 
propune respingerea contesta�iei, ca fiind f�r� temei legal. 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 

I. CABINET DE AVOCAT – X, prin adresa înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i sub nr. … din data 
de 19.12.2011 �i la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Ia�i sub nr. … din data 
de 21.12.2011, formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare nr. .../....2011 �i împotriva Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. .../....2011, comunicate în data de 18.11.2011, prin 
care i s-au stabilit obliga�ii de plat� reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de Y lei �i accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
total� de Y lei. 
                  Contestatoarea consider� c� decizia contestat� este lipsit� de 
legalitate �i solicit� anularea în totalitate a acesteia precum �i anularea 
par�ial� a raportului de inspec�ie fiscal� în ceea ce prive�te stabilirea calit��ii 
de pl�titor de TVA. 

Petenta precizeaz� faptul c� constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal� în ceea ce prive�te determinarea cifrei de afaceri pentru anul 2007  
sunt eronate, întrucât au fost stabilite cu aplicarea eronat� a legii, respectiv 
a art. 152 din Codul fiscal, cu aplicabilitate în anul 2011 �i nu cu prevederile 
aceluia�i articol, cu aplicabilitate în anul 2007. 

În anul 2007, pentru stabilirea plafonului de scutire pentru plata 
TVA, din totalul încas�rilor, se extrage taxa pe valoarea ad�ugat�, iar suma 
r�mas� se compar� cu plafonul de 119.000 lei stabilit pentru determinarea 
calit��ii de pl�titor/nepl�titor de TVA, iar potrivit art. 152 din Codul fiscal, 
intreprinderile mici care aplic� regimul special de scutire a taxei pe valoarea 
ad�ugat� la atingerea plafonului de 35.000 euro, calculat la cursul de 
schimb comunicat de Banca Na�ional� a României la data ader�rii, 
respectiv 3,3817 lei/euro, au obliga�ia s� se înregistreze potrivit art. 153 alin 
(1) lit. b) din Codul fiscal. 

Dac� totalul încas�rilor calculate în anul 2007, motiveaz� 
petenta, ar fi suma re�inut� în raportul de inspec�ie fiscal�, în spe�� suma 
de A lei, cifra de afaceri realizat� pentru determinarea calit��ii de pl�titor de 
TVA ar fi de B lei (A – C lei ce reprezint� 19%  TVA), plafon inferior celui de 
119.000 lei stabilit de lege. 

Contestatoarea anexeaz� la contesta�ie extrase din SIT –ul 
ANAF, în care motiveaz� c� se expliciteaz�, la solicitarea contribuabililor, 
modul de determinare a cifrei de afaceri în anul 2007, comparativ cu 2008, 
în scopul stabilirii calit��ii de pl�titor/nepl�titor de TVA. 

  CABINET DE AVOCAT – X face men�iunea c� cifra de afaceri 
stabilit� de organele de control este eronat�, în sensul c� au fost luate în 
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calcul sume care nu reprezint� venituri pentru cabinetul de avocat, 
respectiv suma de A lei primit� la data de 21.03.2007, de la S.C. K, prin 
virament bancar �i suma de A lei primit� cu factura nr. ….2007 �i chitan�a 
nr. ….2007 de la Cabinet de avocat A, sum� ce reprezint� contravaloare 
utilit��i consumate în sediul profesional din str. …, sediu exploatat la acea 
dat� în comun. 

  Petenta precizeaz� faptul c� în anul 2007, conform contractului 
de asociere ca �i cabinete grupate, utilit��ile consumate pentru func�ionarea 
sediului profesional au fost suportate de asocia�i în cote egale, îns� pentru 
c� doar ea avea contracte încheiate cu furnizorii de utilit��i, achita integral 
costurile, iar pentru recuperarea cotei de ½ a emis în luna decembrie 2007 
factur� �i chitan�� pentru suma de C lei, sum� ce nu reprezint� venit �i care 
nu face parte din cifra de afaceri a cabinetului. 

 La data de 21.03.2007 a încasat de la S.C. M suma de F lei 
necesar� întocmirii formalit��ilor de majorare a capitalului social, pentru 
întocmirea formalit��ilor au fost necesare sume de bani pentru plata taxelor 
de timbru, a taxelor aferente Registrului Comer�ului, a taxelor notariale �i 
cadastrale. 

 Contestatoarea face men�iunea c� pentru a primi suma în 
cauz�, cu titlu de avans de trezorerie, necesar� suport�rii cheltuielilor, în 
numele �i pentru S.C. M, a întocmit cu societatea, un contract separat de 
cel în baza c�ruia acord� asisten�a permanent� societ��ii. 

  CABINET DE AVOCAT – X, precizeaz� c� din eroare, suma de 
A lei a fost consemnat� în contract ca fiind onorariu, în realitate ea 
reprezint� cheltuieli, altele decât onorariul aferent presta�iei sale, singurele 
onorarii încasate de la S.C. M fiind cele lunare, în cuantum de H lei. Întrucât 
suma în cauz� nu reprezint� onorariu, nu a facturat suma, ci a depus la 
societate decont de cheltuieli cu documentele justificative, pe care le 
anexeaz� la contesta�ie. 

   Contestatoarea concluzioneaz� c� calculul efectuat de 
organele de inspec�ie fiscal� pentru stabilirea veniturilor ce compun cifra de 
afaceri, este majorat în mod eronat cu suma de V lei, ceea ce exclude 
stabilirea calit��ii de pl�titor de TVA. 

    Fa�� de cele precizate, petenta solicit� admiterea contesta�iei, 
constatarea solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat�, 
constatarea faptului c� nu a dep��it niciodat� plafonul de 119.000 lei în 
func�ie de care devenea pl�titoare de TVA, anularea deciziei �i  în parte a 
raportului de inspec�ie fiscal�, precum �i exonerarea de la plata sumelor 
stabilite cu titlu de tax� pe valoarea ad�ugat� �i a accesoriilor aferente. 

II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� – 
Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, în Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. .../....2011, Cap.lll -  Constat�ri privind obliga�iile fiscale, pct. 2 - 
Taxa pe valoarea ad�ugat�, au consemnat faptul c� în urma verific�rii 
efectuate asupra cifrei de afaceri, au constatat faptul c� în luna decembrie 
2007, CABINET DE AVOCAT – X, a dep��it plafonul de 35.000 euro, îns� 
nu a solicitat înscrierea ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� 
începând cu data de 01.02.2008, conform prevederilor art. 152 alin. (6) �i 



 
      

  

4 

������������

alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

  Ca urmare, prin Decizia de impunere  privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice 
care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� 
de asociere nr. .../....2011, organele de inspec�ie fiscal�, aplicând 
prevederile pct. 62 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au stabilit, pentru perioada 
01.02.2008 – 30.09.2011, o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de Y lei.  

  Totodat�, pentru neplata la termen a diferen�ei de tax� pe 
valoarea ad�ugat� au fost calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere în 
sum� total� de Z lei, în conformitate cu prevederile art 119, art. 120 �i art. 
120^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie 
fiscal�, motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i prevederile actelor normative în vigoare se re�in 
urm�toarele: 
                   1.  Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de Y lei, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este investit� s� se pronun�e dac� legal, 
CABINET DE AVOCAT – X, datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat�, în 
condi�iile în care a dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, nu s-a înregistrat ca pl�titoare de tax�, nu a colectat, nu a 
eviden�iat �i nu a virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat�.  

  În fapt, a�a cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
.../....2011, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� cifra de afaceri 
realizat� de CABINET DE AVOCAT – X, la data de 31.12.2007, a fost de Y 
lei. Ca urmare, aceasta a dep��it plafonul de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat� de 35.000 euro, în luna decembrie 2007, f�r� s� solicite 
înregistrarea ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� în regim normal, în 
conformitate cu prevederile  art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

        Pentru nerespectarea acestor prevederi legale �i ca urmare a 
faptului c� contribuabilul verificat nu a eviden�iat �i nu a virat la bugetul de 
stat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� încas�rilor realizate dup� data 
dep��irii plafonului de scutire, organele de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de 
impunere  privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. 
.../....2011, au stabilit ca obliga�ie de plat� suma de Y lei, reprezentând  
taxa pe valoarea ad�ugat�.  
                  CABINET DE AVOCAT – X, formuleaz� contesta�ie prin care 
motiveaz�, pe de o parte, faptul c� nu a dep��it niciodat� plafonul de 
119.000 lei în func�ie de care devenea pl�titoare de TVA, iar pe de alt� 
parte, precizeaz� c� calculul efectuat de organele de inspec�ie fiscal� 
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pentru stabilirea veniturilor ce compun cifra de afaceri a fost majorat eronat 
cu suma de Z lei. 
      În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 152 alin. (1), 
alin. (2) �i alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile în anul 2007, care 
precizeaz� c�: 

„(1) Persoana impozabil� stabilit� în România, a c�rei cifr� 
de afaceri anual�, declarat� sau realizat�, este inferioar� plafonului de 
35.000 euro, al c�rui echivalent în lei se stabile�te la cursul de schimb 
comunicat de Banca Na�ional� a României la data ader�rii �i se 
rotunje�te la urm�toarea mie poate solicita scutirea de tax�, numit� în 
continuare regim special de scutire, pentru opera�iunile prev�zute la 
art. 126 alin. (1), cu excep�ia livr�rilor intracomunitare de mijloace de 
transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).  

(2) Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru 
aplicarea alin. (1) este constituit� din valoarea total�, exclusiv taxa, a 
livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii care ar fi taxabile dac� 
nu ar fi desf��urate de o mic� întreprindere, efectuate de persoana 
impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând �i opera�iunile 
scutite cu drept de deducere �i pe cele scutite f�r� drept de deducere, 
prev�zute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) �i f), dac� acestea nu sunt 
accesorii activit��ii principale, cu excep�ia urm�toarelor:  

a) livr�rile de active fixe corporale sau necorporale, astfel 
cum sunt definite la art. 125 1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana 
impozabil�; 

 b) livr�rile intracomunitare de mijloace de transport noi, 
scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). 

[…] 
(6) Persoana impozabil� care aplic� regimul special de 

scutire �i a c�rei cifr� de afaceri, prev�zut� la alin. (2), este mai mare 
sau egal� cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, 
trebuie s� solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în 
termen de 10 zile de la data atingerii sau dep��irii plafonului. Data 
atingerii sau dep��irii plafonului se consider� a fi prima zi a lunii 
calendaristice urm�toare celei în care plafonul a fost atins sau 
dep��it. Regimul special de scutire se aplic� pân� la data înregistr�rii 
în scopuri de TVA, conform art. 153. Dac� persoana impozabil� 
respectiv� nu solicit� sau solicit� înregistrarea cu întârziere, organele 
fiscale competente au dreptul s� stabileasc� obliga�ii privind taxa de 
plat� �i accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit s� fie 
înregistrat în scopuri de tax�, conform art. 153.” 

   La pct. 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr.44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz� c�: 

 „(1) Persoanele care aplic� regimul special de scutire, 
conform art. 152 din Codul fiscal, au obliga�ia s� tin� eviden�a 
livr�rilor de bunuri �i a prest�rilor de servicii care ar fi taxabile dac� 
nu ar fi realizate de o mic� întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru 
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vânz�ri, precum �i eviden�a bunurilor �i serviciilor taxabile 
achizi�ionate, cu ajutorul jurnalului pentru cump�r�ri. 

    (2) În sensul art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, în cazul în 
care persoana impozabil� a atins sau a dep��it plafonul de scutire �i 
nu a solicitat înregistrarea conform art. 153 din Codul fiscal, în 
termenul prev�zut de lege, organele fiscale competente vor proceda 
dup� cum urmeaz�: 

    a) in cazul in care nerespectarea prevederilor legale este 
identificata de organele fiscale competente inainte de inregistrarea 
persoanei impozabile in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul 
fiscal, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabila ar fi 
datorat-o daca ar fi fost inregistrata normal in scopuri de taxa conform 
art. 153 din Codul fiscal, pe perioada cuprinsa intre data la care 
persoana respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de taxa daca ar fi 
solicitat in termenul prevazut de lege inregistrarea si data identificarii 
nerespectarii prevederilor legale. Totodata organele de control vor 
inregistra din oficiu aceste persoane in scopuri de taxa conform art. 
153 alin. (7) din Codul fiscal; […]” 

           Astfel, potrivit prevederilor art. 152 alin. (6) redate mai sus, 
persoanele impozabile care aplic� regimul special de scutire, adic� sunt 
nepl�titoare de TVA, �i dep��esc în cursul unui an plafonul de scutire de 
35.000 euro au obliga�ia legal� s� solicite înregistrarea ca pl�titor de taxa 
pe valoarea ad�ugat� în regim normal, în termen de 10 zile de la data 
dep��irii plafonului, data dep��irii fiind considerat� prima zi a lunii 
calendaristice urm�toare celei în care a fost atins sau dep��it plafonul de 
scutire.  

           Cifra de afaceri care serve�te drept referin�� pentru calculul 
acestui plafon de scutire este constituit� din valoarea total� a bunurilor 
livrate de persoana impozabil� în cursul unui an calendaristic, incluzând �i 
opera�iuni scutite de TVA.   

           Dup� dep��irea plafonului de scutire, persoanele impozabile 
sunt obligate atât la înregistrarea ca pl�titoare de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, cât �i la �inerea eviden�ei opera�iunilor impozabile astfel încât s� 
se poat� determina baza de impozitare �i taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat� pentru serviciile prestate, precum �i cea deductibil� aferent� 
achizi�iilor. 

           Mai mult, în cazul în care nerespectarea prevederilor legale 
este identificat� de organele fiscale competente înainte de înregistrarea 
persoanei impozabile în scopuri de tax� pe valoarea ad�ugat� conform 
art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana 
impozabil� ar fi datorat-o dac� ar fi fost înregistrat� în mod normal în 
scopuri de tax�, pe perioada cuprins� între data de la care persoana 
respectiv� ar fi fost înregistrat� în scopuri de tax�  �i data identific�rii 
nerespect�rii prevederilor legale. 

          Se re�ine faptul c�, CABINET DE AVOCAT – X, în calitate de 
persoan� impozabil�, urmarea dep��irii plafonului de scutire de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în luna decembrie 2007, când a realizat o cifr� de 
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afaceri de Y lei, superioar� plafonului de scutire de 35.000 euro, (a c�rui 
curs de schimb, comunicat de Banca Na�ional�  a României la data ader�rii 
era de 3,3817 lei/euro) avea obliga�ia s� se înregistreze ca pl�titoare de 
tax� pe valoarea ad�ugat� începând cu data de 01.02.2008, s� colecteze �i 
s� achite taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� veniturilor realizate. 

           Deoarece nu a solicitat organelor teritoriale competente 
înregistrarea ca pl�titoare de taxa pe valoarea ad�ugat�, nu a eviden�iat  �i 
nu a virat la bugetul de stat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� presta�iilor 
efectuate, se re�ine c�, legal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina contestatoarei obliga�ia de plat� reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de 80.029 lei, urmând a se respinge contesta�ia, ca 
neîntemeiat�, pentru acest cap�t de cerere. 

          Referitor la procedura sc�derii prezumtivului TVA din cifra de 
afaceri, se re�in urm�toarele: 

  Interpretarea petentei referitoare la faptul c� potrivit 
prevederilor art. 152  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pe care-l citeaz� în cuprinsul 
contesta�iei, „În anul 2007, pentru stabilirea plafonului de scutire pentru 
plata TVA, din totalul încas�rilor, se extrage taxa pe valoarea ad�ugat�, �i 
suma r�mas� se compar� cu plafonul de 119.000 lei stabilit pentru 
determinarea calit��ii de pl�titor/nepl�titor de TVA”, nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 

           Aceasta deoarece la art. 152  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este precizat 
modul în care se determin� cifra de afaceri pentru persoanele impozabile 
prev�zute la art. 152 alin. (1), adic� pentru acele persoane care sunt deja 
pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� �i doresc s� solicite scutirea de 
tax�, astfel c� pentru a determina cifra de afaceri pe care o vor compara cu 
plafonul de scutire de 35.000 euro, acestea vor lua în calcul valoarea total� 
a livr�rilor lor de bunuri �i prest�rilor de servicii ”exclusiv taxa” pe care au 
colectat-o. 

          În ceea ce prive�te contribuabilii scuti�i de TVA, a�a cum este 
petenta, într-adev�r prevederile art. 152 alin. (6) fac trimitere la cifra de 
afaceri prev�zut� la alin. (2) pentru compararea cu plafonul de scutire de 
35.000 euro, îns� nu se poate interpreta c� din cifra de afaceri ace�tia ar 
trebui s� scad� taxa pe valoarea ad�ugat� din valoarea total� a livr�rilor lor 
de bunuri �i prest�rilor de servicii, deoarece aceast� valoare nu cuprinde 
TVA, întrucât ace�ti contribuabili nu au colectat taxa, fiind scuti�i. 
   Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod 
corect �i legal la determinarea cifrei de afaceri luând în calcul veniturile 
înregistrate din prest�ri servicii, sum� în care nu este inclus� taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 

           Totodat�, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei 
a rezultat c� CABINET DE AVOCAT – X, nu a �inut eviden�a prest�rilor de 
servicii efectuate, neutilizând Jurnalul pentru vânz�ri, ceea ce contravine 
prevederilor pct. 62 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevederi citate mai sus.        
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        Cu privire la motiva�ia petentei potrivit c�reia: „calculul efectuat 
de controlul fiscal pentru stabilirea veniturilor ce compun cifra de afaceri 
este eronat, cu suma de A lei, ceea ce exclude stabilirea calit��ii de pl�titor 
TVA”, se re�ine faptul c�: 

a. Suma de B lei a fost încasat� în data de 21.03.2007, prin 
virament bancar, ca urmare a Contractului de asisten�� juridic� nr. 3 din 
data de 01.03.2007, încheiat cu S.C.M. din Ia�i,  în care, la art. 2.1. se 
precizeaz�: “Onorariul se fixaz� la suma de B lei”. 

La art. 3.1. din contract se prevede: “Cheltuielile care sînt 
necesare vor fi suportate de client în mod separat de onorariul datorat”.  

Ca urmare, în mod corect organele de inspec�ie fiscal� au 
inclus suma de 5.000 lei în veniturile ob�inute, cu atât mai mult cu cât, 
potrivit fi�ei contului  704 – Venituri din lucr�ri executate �i servicii prestate, 
editat� la data de 28.10.2011 �i depus� la dosarul cauzei, suma în cauz� a 
fost inclus� în veniturile declarate �i de CABINET DE AVOCAT – X. 

Petenta motiveaz� c� suma în cauz� reprezint� cheltuieli f�cute 
pentru S.C. M �i depune la dosarul cauzei un decont de cheltuieli aprobat 
de aceast� societate pentru justificarea unui avans primit în sum� de 5.000 
lei, îns� organul de solu�ionare competent constat� c� cheltuielile justificate 
de petent� în sum� de C lei se încadreaz� la art. 3.1. din Contractul de 
asisten�� juridic� nr. 3/01.03.2007, �i reprezint� cheltuieli decontate separat 
de onorariul datorat. 

b. Suma de F lei reprezint� contravaloare utilit��i refacturate 
Cabinetului de avocat – Z cu factura �i chitan�a nr. 1 din data de 
31.12.2007, suma în cauz� fiind înregistrat� chiar de petent�  pe venituri, 
a�a cum rezult� din fi�a contului 7588 – Alte venituri din exploatare, editat� 
la data de 28.10.2011 �i aflat� la dosarul cauzei. 

Deoarece, a�a cum men�ioneaz� �i contestatoarea, în anul 
2007 utilit��ile consumate pentru func�ionarea sediului din Ia�i, str. C.Negri 
nr. 6 bl. D1-2 parter au fost facturate de furnizori în întregime pe numele 
s�u, în calitate de titular de contract, iar ea le-a achitat în întregime �i le-a 
înregistrat pe cheltuieli, în mod corect petenta a facturat suma de A lei 
Cabinetului de avocat – Z pentru recuperarea cotei de ½ din cheltuielile 
înregistrate. 

Astfel, deoarece petenta a înregistrat pe cheltuieli �i cota de ½ 
din facturile de utilit��i aferent� avocatei cu care împar�ea sediul, în mod 
corect a înregistrat pe venituri valoarea facturii emise c�tre aceasta, astfel 
încât legal organele de inspec�ie fiscal� au inclus aceast� sum� în cifra de 
afaceri realizat� de CABINET DE AVOCAT – X în anul 2007. 

     2. Referitor la dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� 
total� de  Y lei aferente diferen�ei de tax� pe valoarea ad�ugat� în � de Y 
lei, se re�ine faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul �i potrivit prevederilor art. 
120 alin. (1) �i alin. (7) �i art. 120^1 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 

    ART. 120 
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   „(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pânâ la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 

     […]  
     (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 
     ART. 120^1 

(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea 
la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. ” 

     Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul a 
accesoriilor �i �inând cont de faptul c� s-a respins contesta�ia pentru taxa pe 
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de 80.029 lei, r�mânând ca obliga�ie de 
plat� în sarcina contestatoarei debitul respectiv, potrivit principiului de drept 
”accesoriul urmeaz� principalul”, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i 
pentru dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� total� de 41.580 lei 
aferente debitului în sum� de 80.029 lei. 

         Pentru considerentele învederate �i în temeiul art. 210 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i,  
 
                             DECIDE: 
 

      Art. 1 Respingerea contesta�iei formulate de CABINET DE 
AVOCAT – X, ca neîntemeiat�, pentru suma total� de Y lei ce  reprezint�: 

- Y lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- Y lei - dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe                                                         

                      valoarea ad�ugat�. 
                     Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, spre a fi dus� la îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art.210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul cailor administrative de atac. 
          Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i. 
 
 


