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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
AGEN�IA NA�IONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ 
DIREC�IA GENERALÃ A FINAN�ELOR PUBLICE 
  Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii 

 
 
 

DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei  depusã de S.C.  SRL, înregistratã la Direc�ia Generalã a 

Finan�elor Publice  sub nr. /15.12.2004 
  
 
 Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice , a fost sesizat de c�tre S.C.  SRL  cu sediul în comuna, nr. ,  jude�ul, prin adresa 
înregistrat� sub nr.15711/14.08.2006, cu privire la reluarea procedurii de solu�ionare a 
contesta�iei, în temeiul art. 184(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 republicat�, 
formulat� de societate �i înregistrat� la D.G.F.P. sub nr. 21832/15.12.2004. 
 
 Solicitarea contestatoarei a avut în vedere solu�ia pronun�at� de Compartimentul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. prin Decizia nr. /01.02.2005, prin care s-a dispus 
suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de impunere nr. 
/04.11.2004, privind obliga�iile suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportului de 
inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004, încheiate de organele de control din cadrul 
Activit��ii de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , pân� la 
solu�ionarea adresei nr. /xx/07.04.2004, înaintat� de Garda Financiar� - sec�ia  , Parchetului 
de pe lâng� Judec�toria , în vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor 
constitutive ale vreunei infrac�iuni . 
 Fa�� de rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria , dat� prin Ordonan�a din data 
de 22.12.2005, prin care s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� a administratorului 
S.C. SRL, sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunilor prev�zute de art.11 �i 13 din Legea 
nr.87/1994 �i de art. 37 din Legea nr.82/1991, Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul D.G.F.P. urmeaz� s� analizeze pe fond contesta�ia petentei. 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile bugetare stabilite de organele de control 
prin Decizia de impunere nr. /04.11.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� �i Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004, în sum� total� de 
91.838 lei(RON), reprezentând: 
 - 27.485 lei (RON) – TVA; 
 - 25.097 lei RON)  - dobânzi aferente TVA; 
 -   4.853 lei (RON)  - penalit��i întârziere aferente TVA 
 - 14.762 lei (RON) - impozit pe profit; 
 - 16.910 lei (RON) – dobânzi aferente impozitului pe profit; 
 -   2.731 lei (RON)  – penalit��i întârziere aferente impozitului pe profit; 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile privind reluarea procedurii de 
solu�ionare prev�zute la art.184 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. are competen�a s� analizeze pe fond dosarul cauzei �i s� pronun�e solu�ia legal�. 
 
 I. Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia de Control Fiscal  sub nr. /16.12.2004, S.C.  
SRL contest� Decizia de impunere nr. /04.11.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004. 
 
 Suma total� contestat� este 91.838 lei(RON) �i se compune din: 27.485 lei (RON)  
TVA, 25.097 lei(RON)  dobânzi aferente TVA, 4.853 lei(RON)  penalit��i întârziere aferente 



 2 

TVA, 14.762 lei(RON) impozit pe profit, 16.910 lei(RON) dobânzi aferente impozitului pe 
profit �i 2.731 lei(RON)  penalit��i întârziere aferente impozitului pe profit. 
 
 În sus�inerea contesta�iei, S.C.  SRL sus�ine c� organele de control nu au “ inventariat 
stocul de marfã - situa�ie în care ar fi constatat existen�a fapticã a materialului lemnos �i ar fi 
re�inut cã acesta a fost vândut de societate fãrã a prejudicia în vreun fel bugetul statului sau 
a încãlca legea”. 
 Societatea men�ioneazã cã la efectuarea deducerii TVA, a respectat prevederile art.19 
din OG nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã, justificând opera�iunile de deducere cu 
documente întocmite conform HG nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor 
comune privind activitatea financiarã si contabilã �i �i-a exercitat dreptul de deducere a TVA 
pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale, organele de control 
fiind cele care nu au analizat detaliat facturile în cauzã, neprecizând pentru fiecare facturã 
“rubricile necompletate �i dacã acestea cuprind elementele principale”. 
 Referitor la impozitul pe profit, petenta men�ioneazã cã în privin�a cheltuielilor 
provenind din rela�iile cu societ��ile comerciale enumerate în actul de control contestat, 
organele de control au “constatat în mod gre�it cã actele justificative nu îndeplineau condi�iile 
cerute expres de lege pentru a putea fi considerate documente justificative”. 
 
 Având în vedere argumentele invocate, prin contesta�ia formulat�, S.C.  SRL solicit� 
anularea Deciziei de impunere nr./04.11.2004 ca fiind nelegal� �i netemeinic�, precum �i a 
constat�rilor din raportul de inspec�ie fiscal�. 
 
 II. Prin decizia de impunere nr. /04.11.2004, privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
04.11.2004, organele de control din cadrul Direc�iei de Control Fiscal  au stabilit în sarcina 
S.C.  SRL, TVA de plat�, dobânzi aferente TVA, penalit��i de întârziere aferente TVA, 
impozit pe profit, dobânzi aferente impozitului pe profit �i penalit��i întârziere aferente 
impozitului pe profit. 
 
  Verificarea TVA �i a impozitului pe profit s-a efectuat pe perioada 27.03.2000 - 05.06 
2002, ca urmare a solicit�rii a primite de la Garda Financiarã sec�ia  , de a se stabili întregul 
prejudiciu creat bugetului de stat, constatat prin Nota de constatare nr. /31.03.2004, not� 
care a fost înaintat�, cu adresa nr. /xx/07.04.2004 �i  Parchetului de pe lâng� Judec�toria , în 
vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale vreunei infrac�iuni. 
  
 Din Nota de constatare încheiatã de Garda Financiarã în data de 31.03.2004, rezult� 
înregistrarea în eviden�a contabil� a S.C.  SRL, a unui num�r de 18 facturi fiscale care nu 
îndeplinesc condi�iile pentru a putea fi considerate documente justificative în conformitate cu 
Legea contabilit��ii nr. 82/1991.  
 
 De asemenea, prin Procesul verbal încheiat în data de 22.04.2004 de c�tre 
reprezentan�i ai Poli�iei municipiului , pentru perioada 27.03.2000 - 05.06 2002, s-a constatat 
c� un num�r de alte 8 facturi fiscale înregistrate de contestatoare în eviden�ele contabile, nu 
reprezint� documente legale de provenien�� a materialului lemons. 
 
 Din documentele puse la dispozi�ia organului de inspec�ie fiscal� de c�tre Poli�ia 
municipiului   �i Garda Financiarã sec�ia   �i din cercet�rile proprii, a rezultat c�: 
 - S.C. Import Export SRL Buz�u nu exist�, codul fiscal men�ionat pe factur� nu a fost 
atribuit, factura respectiv� nu a fost emis� în jude�ul Buz�u;  
 - S.C. SRL Satu Mare nu exist� cu datele men�ionate în acele facturi; 
 - S.C. l SRL �i S.C. SRL nu exist� în eviden�ele O.R.C. Harghita; 



 3 

 - S.C.  SRL Deva  nu exist� în eviden�ele O.R.C Hunedoara, factura respectiv� nefiind 
emis� de aceast� societate; 
 - S.C. SRL nu exist� în eviden�ele O.R.C Covasna, iar factura respectiv� nu a fost 
distribuit� înc� în jude�ul Covasna; 
 - S.C. SRL Tîrgu Mure� nu exist�, datele de identificare men�ionate pe factur� nu au 
fost atribuite; 
 - S.C. SRL Bac�u nu exist� cu datele de identificare respective; 
 - S.C.  S.R.L. Ditr�u nu exist� cu datele de identificare respective; 
 - S.C.  S.R.L. Deva nu figureaz� în eviden�ele O.R.C Hunedoara; 
 - S.C.  SRL Caransebe� nu exist� în eviden�ele O.R.C. Cara� Severin; 
 - S.C.  SRL Bihor nu figureaz� cu aceast� denumire �i cod fiscal în Registrul 
Comer�ului. 
  
 Examinãrile grafologice efectuate de I.P.J.  – Serviciul Criminalisticã, referitoare la 
întocmirea documentelor de provenientã a materialului lemnos, mentionate în Raportul de 
constatare Tehnico-stiintificã nr. /20.08.2004, conduc la concluzia c� întocmirea acestora a 
fost efectuat� de cãtre reprezentantii societãtii.  
 
 Din verific�rile efectuate, s-a constatat faptul c� S.C.  SRL  a înregistrat în eviden�ele 
contabile un num�r de 25 facturi fiscale emise de diver�i furnizori care în realitate s-au 
dovedit a fi fictivi, nefiind înregistra�i în Registrul Comer�ului �i pe cale de consecin��, facturi 
fiscale ce nu reprezintã documente legal întocmite, de provenientã a materialului lemons. 
 
 Ca urmare a aprovizion�rilor nereale, de la societ��i fictive, S.C.  a diminuat impozitele 
�i taxele cuvenite bugetului de stat, astfel: 
 
 1.Taxa pe valoarea ad�ugat� 
 Prin înregistrarea în contabilitate a unor documente nereale de aprovizionare cu 
material lemons în sum� de 144.476 lei (RON) si deducerea TVA pe baza acestora în sum� 
de 27.4850 lei (RON), societatea a încãlcat prevederile art.19, alin. (1) �i (2) �i art. 25 lit.C  
din OUG nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adãugatã. 
 Organele de control au calculat conform prevederilor art.1, 2 �i 3 din O.G. nr. 26/2001 
pentru modificarea O. G. nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare,  art. 13 �i 14 
din O.G. nr.61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare �i art. 109 �i 114 din O.G. 
nr.92/2003, republicatã, privind Codul de procedurã fiscalã, dobânzi de întârziere în sum� de 
25.097 lei (RON) aferente TVA dedusã nelegal pe baza facturilor fiscale fictive �i penalitãti 
de întârziere în sum� de 4.853 lei (RON). 
. 
 2. Impozit pe profit 
 Organul de inspec�ie fiscal� a considerat ca nedeductibil� fiscal cheltuiala înregistrat� 
cu marfa aprovizionat� pe baza celor 25 de facturi fiscale ce nu îndeplinesc calitatea de 
document justificativ, în sum� de 144.476 lei (RON) �i a  stabilit un impozit pe profit 
suplimentar, în sum� de 14.762 lei (RON), pe perioada verificat�, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr.217/1999 pentru modificarea si completarea OG nr.70/1994 privind impozitul pe profit, 
art.1, pct.5, alin.6 lit.m).  
 Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar, organul de inspec�ie fiscal� a calculat 
dobânzi si penalitãti de întârziere în sum� de 16.910 lei (RON), respectiv 2.731 lei (RON), 
conform prevederilor art.1, 2 �i 3 din O.G. nr. 26/2001 pentru modificarea O. G. nr. 11/1996 
privind executarea creantelor bugetare,  art. 13 �i 14 din O.G. nr.61/2002 privind colectarea 
crean�elor bugetare �i art. 109 �i 114 din O.G. nr.92/2003, republicatã, privind Codul de 
procedurã fiscalã. 
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 III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, sus�inerile 
contestatoarei, documentele aflate la dosarul cauzei precum �i prevederile actelor normative 
în vigoare în perioada supus� verific�rii se re�in urm�toarele: 
 
 1) Referitor la TVA de plat� suplimentar în sum� de 27.485 lei (RON), dobânzi 
aferente TVA în sum� de 25.097 lei(RON)  �i penalit��i aferente TVA în sum� de 4.853 
lei(RON), 
  
 Cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P.  este dac� S.C.  SRL poate beneficia de 
dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care documentele 
justificative privind aprovizionarea cu material lemnos nu îndeplinesc calitatea de 
document justificativ, respectiv acestea au fost emise de diver�i furnizori care în 
realitate s-au dovedit a fi fictivi. 
 
 În fapt, verificarea s-a efectuat urmare a solicit�rii primite de la Garda Financiarã 
sec�ia , de a se stabili întregul prejudiciu creat bugetului de stat, în conformitate cu 
prevederile art.7, lit.”f” din OUG nr.91/2003, constatat prin Nota de constatare nr. 
/31.03.2004, not� care a fost înaintat�, cu adresa nr.  /07.04.2004 �i  Parchetului de pe lâng� 
Judec�toria , în vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive ale 
vreunei infrac�iuni. 
 
 Perioada supusã verific�rii a fost 27.03.2000 - 05.06 2002. 
  
 Din verificarea provenien�ei celor 25 de facturilor fiscale cu care S.C.  SRL s-a 
aprovizionat cu material lemnos, a rezultat c� acestea proveneau de la:  
 - S.C.  SRL Buz�u, societate care nu exist�, codul fiscal men�ionat pe factur� nu a fost 
atribuit, factura respectiv� nu a fost emis� în jude�ul Buz�u;  
 - S.C.  SRL Satu Mare, societate care nu exist� cu datele men�ionate în acele facturi; 
 - S.C. l SRL �i S.C.  SRL, societ��i care nu exist� în eviden�ele O.R.C. Harghita; 
 - S.C.  SRL, societate care nu exist� în eviden�ele O.R.C Hunedoara, factura 
respectiv� nefiind emis� de aceast� societate; 
 - S.C.  SRL, societate care nu exist� în eviden�ele O.R.C Covasna, iar factura 
respectiv� nu a fost distribuit� înc� în jude�ul Covasna; 
 - S.C.  SRL Tîrgu Mure�, societate care nu exist�, datele de identificare men�ionate pe 
factur� nu au fost atribuite; 
 - S.C. SRL Bac�u, societate care nu exist� cu datele de identificare respective; 
 - S.C.  S.R.L. Ditr�u, societate care nu exist� cu datele de identificare respective; 
 - S.C.  S.R.L. Deva, societate care nu figureaz� în eviden�ele O.R.C Hunedoara; 
 - S.C. SRL Caransebe�, societate care nu exist� în eviden�ele O.R.C. Cara� Severin; 
 - S.C. SRL Bihor, societate care nu figureaz� cu aceast� denumire �i cod fiscal în 
Registrul Comer�ului. 
 
 În drept, referitor la exercitarea dreptului de deducere, sunt aplicabile prevederile art. 
19 din O.U.G  nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� care precizeaz�: 
 
 “ART. 19 
           Pentru efectuarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente 
intr�rilor contribuabilii sunt obliga�i: 
    a) s� justifice suma taxei prin documente întocmite conform legii de c�tre contribuabili 
înregistra�i ca pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat�; 
    b) s� justifice c� bunurile în cauz� sunt destinate pentru nevoile firmei �i sunt proprietatea 
acesteia.” 
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 Cu privire la întocmirea documentelor, art. 25 lit.B, pct b) din O.U.G  nr. 17/2000 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, precizeaz�: 
 
 “B. Cu privire la intocmirea documentelor: 
        b) contribuabilii pl�titori de taxa pe valoarea ad�ugat� sunt obliga�i s� solicite de la 
furnizori sau prestatori facturi fiscale ori documente legal aprobate pentru toate bunurile �i 
serviciile achizi�ionate �i s� verifice întocmirea corect� a acestora, iar pentru facturile fiscale 
cu o valoare a taxei pe valoarea ad�ugat� mai mare de 20 milioane lei, s� solicite �i copia de 
pe documentul legal care atesta calitatea de pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� a 
furnizorului sau prestatorului; “ 
 
 De asemenea, art. 25 lit. C din O.U.G  nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, 
precizeaz�: 
 
 “ Documentele justificative care nu sunt procurate pe c�ile stabilite prin norme legale 
�i nu sunt corect întocmite nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul 
tranzac�iilor respective vor fi considerate fara documente legale de provenienta �i se 
sanc�ioneaz� potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.” 
 
 Din cele precizate mai sus, se re�ine c� pentru exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea ad�ugat�, contestatoarea avea obliga�ia de a justifica suma taxei pe 
valoarea ad�ugat� prin documente întocmite conform legii, de a solicita furnizorului “ 
documente legal aprobate pentru toate bunurile �i serviciile achizi�ionate “, precum �i de a “ 
verifica întocmirea corect� a acestora “. 
  
 Întrucât, urmare verific�rii s-a constatat c� un num�r de 25 de facturi fiscale sunt 
emise de diver�i furnizori care în realitate s-au dovedit fictivi, nefiind înregistra�i în Registrul 
Comer�ului �i pe cale de consecin�� nu sunt lua�i în eviden�� ca pl�titori de TVA, facturile 
respective nefiind procurate pe c�ile stabilite de normele legale, în spe�� sunt aplicabile 
prevederile pct. 10.6, lit. g) din H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 
O.U.G  nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz�: 
 
 “ 10.6. Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor 
referitoare la: 
        g) bunuri �i servicii aprovizionate pe baza de documente care nu îndeplinesc condi�iile 
prev�zute la art. 25 lit. B din ordonan�a de urgen�� �i de Hot�rârea Guvernului nr. 831/1997 
pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i 
a normelor metodologice privind intocmirea �i utilizarea acestora; “ 
 
 Totodat�,art. 6 din H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor 
comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind 
intocmirea �i utilizarea acestora, specific�: 
 
 “ ART. 6 
    Procurarea �i utilizarea de formulare tipizate cu regim special de înseriere �i numerotare 
din alte surse decât cele prev�zute în prezenta hot�râre sunt interzise. Opera�iunile 
consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac 
obiectul tranzac�iilor respective sunt considerate f�r� documente legale de provenien��. “ 
 
 Referitor la întocmirea documentelor, petentei îi sunt aplicabile �i prevederile art. 7 
anexa 1B din H.G. nr. 831/1997 pentru aprobarea formularelor modelelor comune privind 
activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor metodologice privind intocmirea �i utilizarea 
acestora, care precizeaz�: 
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 “ART. 7 
   Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit reglement�rilor cuprinse în normele 
generale privind documentele justificative �i financiar-contabile.” 
 
 Prin art.119 din H.G. nr. 704/1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 se 
define�te no�iunea de document justificativ, astfel: 
 
 “ 119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
   Documentele justificative cuprind, de regul�, urm�toarele elemente principale: 
   a) denumirea documentelor; 
   b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te documentul; 
   c) num�rul �i data întocmirii documentului; 
   d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor patrimoniale (când este 
cazul); 
   e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
   f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
   g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, dup� caz; 
   h) alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor efectuate.” 
 
 Având în vedere prevederile legale enun�ate se re�ine faptul c� facturile fiscale care 
au f�cut obiectul cauzei, eviden�iate în anex� la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. /17.11.2004, 
emise de furnizori fictivi, care nu sunt înregistra�i în Registrul Comer�ului nu îndeplinesc 
calitatea de documente justificative, în în�elesul prevederilor din Regulamentul de aplicare a 
Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin H.G. nr. 704/1993 �i din H.G. nr. 831/1997 pentru 
aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a 
normelor metodologice privind intocmirea �i utilizarea acestora, iar taxa pe valoarea 
ad�ugat� înscris� în aceste facturi fiscale nu este deductibil�, a�a cum în mod legal au 
constatat organele de inspec�ie prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. /17.11.2004 �i Decizia 
de impunere nr. /04.11.2004, privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, motiv pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru acest 
cap�t de cerere. 
 
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru dobânzile �i penalit��ile 
aferente TVA potrivit principiului de drept “ accesoriul urmeaz� principalul “. 
 
  2) Referitor la impozitul pe profit suplimentar în sum� de 14.762 lei(RON), dobânzi 
aferente impozitului pe profit de 16.910 lei(RON) �i 2.731 lei(RON) penalit��i aferente 
impozitului pe profit, 
  
 Cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P.  este dac� sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil cheltuielile cu materialul lemnos aprovizionat, în condi�iile în care 
facturile de aprovizionare nu au calitatea de document justificativ, respectiv acestea 
au fost emise de diver�i furnizori care în realitate s-au dovedit a fi fictivi. 
   
 In fapt, S.C.  SRL  a înregistrat în eviden�a contabil� în perioada 27.03.2000 - 05.06 
2002 cheltuieli privind materii prime aprovizionate reprezentând material lemnos, în sum� 
de144.476 lei (RON), cump�rate de la furnizori care s-au dovedit a fi fictivi, nefiind înregistra�i 
la Registrul Comer�ului. 
 



 7 

  Organul de inspec�ie fiscal� a verificat deductibilitatea cheltuielilor de aprovizionare �i 
îndeplinirea condi�iilor de documente justificativ, considerând ca nedeductibil� fiscal 
cheltuiala înregistrat� cu marfa aprovizionat� pe baza celor 25 de facturi fiscale ce nu 
îndeplinesc calitatea de document justificativ, înscrise în anex� la Raportul de inspec�ie 
fiscal�, �i a  stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de 14.762 lei (RON), precum �i 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente. 
 
 În perioada 27.03.2000 - 05.06 2002 S.C.  SRL  era pl�titoare de impozit pe profit. 
 
 In drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art. 4 alin.(1) �i alin.(6) lit. m) 
din Ordonan�a Guvernului nr. 70/ 1994 privind impozitul pe profit, modificat� �i completat� 
prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 217/1999, completate cu Instruc�iunile privind 
metodologia de calcul a impozitului pe profit, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 402/ 
2000, date în aplicarea acestora, unde se precizeaz� 
: 
 "Art. 4. - (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile ob�inute [...] �i 
cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile. 
 
 (6) În în�elesul alin.(1) cheltuielile nedeductibile sunt: 
 
 m) cheltuielile inregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu 
indeplinesc, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modific�rile ulterioare, condi�iile de 
document justificativ;" 
 
 Instruc�iuni: "înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe 
baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform prevederilor Legii contabilit��ii nr. 82/ 
1991."  
 
 Prin art.119 din H.G. nr. 704/1993 de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991 se 
define�te no�iunea de document justificativ, astfel: 
 
 “ 119. Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un înscris care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ. 
   Documentele justificative cuprind, de regul�, urm�toarele elemente principale: 
   a) denumirea documentelor; 
   b) denumirea �i sediul unit��ii patrimoniale care întocme�te documentul; 
   c) num�rul �i data întocmirii documentului; 
   d) men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunilor patrimoniale (când este 
cazul); 
   e) con�inutul opera�iunii patrimoniale  �i, când este cazul, �i temeiul legal al efectu�rii ei; 
   f) datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii efectuate; 
   g) numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, dup� caz; 
   h) alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor efectuate.” 
 
 Potrivit prevederilor legale citate, pentru a fi deductibile la calculul impozitului pe profit, 
cheltuielile se înregistreaz� în eviden�a contabil� pe baza documentelor justificative legale 
(facturi fiscale) prin care se face dovada efectu�rii opera�iunii patrimoniale în cauz�, în cazul 
de fa�� facturile emise de furnizori care nu exist�, nefiind înregistra�i la Registrul Comer�ului 
neîndeplinind aceasta calitate. 
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 În lipsa datelor cerute de Legea contabilit��ii nr. 82/1991, legea fiscal� prevede c� 
înscrisurile care nu îndeplinesc condi�iile pentru a putea fi considerate documente 
justificative, nu se pot admite pentru deducerea cheltuielilor la calculul profitului �i implicit a 
impozitului pe profit. Astfel, cheltuielile cu materialul lemnos aprovizionat pe baza 
documentelor care nu îmdeplinesc calitatea de document justificativ nu pot fi acceptate la 
deducere. 
  
 Ca urmare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în mod legal la calcularea 
profitului impozabil pentru perioada 27.03.2000 - 05.06 2002 �i stabilirea diferen�ei de 
impozit pe profit suplimentar, astfel încât urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru acest 
cap�t de cerere. 
  
 De asemenea urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru dobânzile �i penalit��ile 
aferente impozitului pe profit, potrivit principiului de drept “ accesoriul urmeaz� principalul “. 
 
 De precizat c�, Ordonan�a dat� de Parchetul de pe lâng� Tribunalul  în Dosarul nr./ 
2005, existent� în copie la dosarul cauzei, nu modific� din punct de vedere fiscal constat�rile 
organelor de control �i obliga�ia societ��ii de a pl�ti sumele stabilite în sarcina sa, în aceasta 
men�ionându-se c� din întreg materialul probator administrat în cauz�, în urma  “efectu�rii 
celor 25 de facturi fiscale fictive“, rezult� “diferen�e în plata TVA �i diminuarea impozitului pe 
profit cu sumele re�inute de inspectorii de specialitate prin procesul verbal nr. /04.11.2004, 
ceea ce înt�re�te, concluziile noastre �i constat�rile organelor de control. 
 
 Având în vedere cele re�inute �i în temeiul  art. 19, art. 25 lit. B, pct b), lit. C alin.2, din 
O.U.G  nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, art. 6 din H.G. nr. 831/1997 pentru 
aprobarea formularelor modelelor comune privind activitatea financiar� �i contabil�, art. 4 
alin.(1) �i alin.(6) lit. m) din Ordonan�a Guvernului nr. 70/ 1994 privind impozitul pe profit, 
modificat� �i completat� prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 217/1999 �i art. 185 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se 
 

D E C I D E : 
 
 

 Respingerea contesta�iei formulat� de S.C.  SRL  împotriva Deciziei de impunere nr. 
/04.11.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 04.11.2004 pentru suma total� de 91.838 lei(RON), 
reprezentând: 
 - 27.485 lei (RON) – TVA; 
 - 25.097 lei RON)  - dobânzi aferente TVA; 
 -   4.853 lei (RON)  - penalit��i întârziere aferente TVA 
 - 14.762 lei (RON) - impozit pe profit; 
 - 16.910 lei (RON) – dobânzi aferente impozitului pe profit; 
 -   2.731 lei (RON)  – penalit��i întârziere aferente impozitului pe profit; 
 


