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DECIZIA nr.62/20.07.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.R.L. 
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………… 

 
 
 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 

Constan�a a fost sesizat de c�tre administratorul societ��ii 
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Medgidia, str……………, nr……, 
jud.Constan�a, cod fiscal …………………, prin adresa înregistrat� sub 
nr…………/09.05.2006 cu privire la reluarea procedurii de solu�ionare 
a contesta�iei formulate de societate �i înregistrat� la  D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/18.02.2005.  

Solicitarea contestatarei a avut în vedere solu�ia pronun�at� 
de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a 
prin Decizia nr.44/18.02.2005 prin care s-a dispus suspendarea 
solu�ion�rii contesta�iei formulate împotriva Deciziei de impunere 
nr………… din 11.01.2005, privind obliga�iile suplimentare stabilite 
de inspectia fiscal� prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data 
de 07.01.2005 �i a Procesului verbal din data de 05.01.2005 
încheiat de organele de control din cadrul SAF - ACF Constan�a, 
pân� la solu�ionarea adresei nr………… din 12.01.2005 transmis� 
I.P.J. Constan�a.   

Fa�� de Rezolu�ia Parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia 
din data de 03.03.2006 prin care s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rire penal� sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunilor de: -
evaziune fiscal�, prev�zut� de art.11, alin.1, lit.c) din Legea 
nr.87/1994; - fals intelectual, prev�zut� de dispozi�ia art.40 din 
Legea nr.82/1991 raportat la art.289 Cod penal �i – uz de fals 
prev�zut� de art.291 Cod penal, deoarece lipse�te unul din 
elementele constitutive ale acestei infrac�iuni, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a urmeaz� s� 
analizeze pe fond contesta�ia petentei.  

 
Prin calea administrativ� de atac demarat� prin contesta�ia 

depus� la D.G.F.P. Constan�a sub nr...../18.02.2002 care face 
obiectul prezentei decizii, S.C. CONSTANTA S.R.L. Medgidia 
contest� suma total� de ……………… lei, cu urm�toarea componen��: 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
CONSTANTA 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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*impozit pe profit     = ………………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere = ………………… lei; 
*penalit��i de întârziere  = ………………… lei; 
*TVA       = ………………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere = ………………… lei; 
*penalit��i de întârziere  = ………………… lei; 
Contesta�ia este semnat�, poart� �tampila persoanei juridice 

contestatoare, respectându-se astfel dispozi�iile art.176(1) 
lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal� �i a fost depus� în termenul 
legal prev�zut la art.176(1) din acela�i act normativ. 

Astfel decizia de impunere, Procesul verbal din 05.01.2005 �i 
Raportul de inspec�ie fiscal� din 07.01.2005 au fost înregistrate 
la SAF - Activitatea de Control sub nr………/11.01.2005 �i transmise 
societ��ii la data de 17.01.2005 (conform confirmare de primire 
nr.842), iar contesta�ia formulat� impotriva acestor acte  a fost  
înregistrat� la organul de control la data de 14.02.2005, fiind 
depus� în termenul legal de depunere, de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului atacat. 

 
I. Prin contesta�ia înregistrat� la S.A.F. – Activitatea de 

Control Fiscal Constan�a sub nr...../14.02.2005 �i la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr...../18.02.2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. contest� 
Decizia de impunere nr.221 din 11.01.2005 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� prin Procesul 
verbal întocmit la data de 05.01.2005 �i Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 07.01.2005. 

În sus�inerea contesta�iei formulate împotriva actelor emise 
de reprezentan�i ai S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal 
Constan�a, S.C. CONSTANTA S.R.L. precizeaz� : 

1.Inspec�ia fiscal� nu a procedat corect când pentru avizele 
lips� la control a determinat venituri prin estimare, �i a 
calculat impozit pe profit �i accesorii aferente pe motiv c�:  

�avizul de înso�ire al m�rfii are rolul de a înso�i marfa pe 
timpul transportului, de a eviden�ia  m�rfurile care sunt 
recep�ionate, de a facilita  facturarea, în nici un caz în baza 
avizului de înso�ire nu se fac pl��i �i nu se încaseaz� 
contravaloarea m�rfii. 

�în practica unit��ii au fost situa�ii când pentru aceea�i 
marf� s-au emis dou� AIM de�i contravaloarea m�rfii a fost 
încasat� o singur� dat�; 

�exemplare ale AIM emise de societate au r�mas în posesia 
unor �oferi, care  au revenit cu marfa în unitate, aceasta fiind 
expediat� ulterior altei unit��i; 

�SC V……………… SRL, a refuzat marfa expediat� de petent�, iar 
organul fiscal a inclus în veniturile societ��ii contravaloarea 
m�rfurilor respinse, calculând impozit pe profit, dobânzi �i 
penalit��i de întârziere, f�r� a se  fi livrat alte m�rfuri în 
locul celor returnate. 

Situa�ia de mai sus este similar� �i pentru SC A……………… SRL. 
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2.Organul de control nu a precizat perioada pentru care a 

calculat penalit��i de întârziere �i dobânzi aferente nevir�rii la 
termen a impozitului pe profit; 

 
3.S.C. CONSTANTA SRL, a livrat fier vechi c�tre SC. T…………… 

SRL, pentru care a emis factura fiscal� …………… nr…………/31.08.2001 
predat� societ��ii beneficiare  în vederea complet�rii. Aceasta 
din urm� a virat contravaloarea facturii în contul furnizorului, 
f�r� s� transmit� �i factura care a r�mas neînregistrat� în 
contabilitatea furnizorului. 

4.SC. CONSTANTA SRL, nu este vinovat� c� furnizorii nu au 
completat corespunz�tor facturile fiscale; 

 
5.Faptul c� nu s-au încheiat contracte de prest�ri de 

servicii, rapoarte de lucru, nu poate constitui un temei în 
neluarea în calcul a pl��ilor  c�tre prestatorii de servicii de 
debitare fier vechi, înc�rcare, paz�, la capitolul cheltuieli, 
deoarece se încalc� principiul consensualismului (art.1295 Cod 
civil) �i principiul execut�rii cu bun�-credin�� a conven�iilor 
(art.969 Cod civil); 

 
6.În opinia petentei,  nu exist� motiv pentru care organul de 

control a dispus neluarea în calcul a sumei de ……………… lei, 
reprezentând plat� pentru achizi�ionare marf�, obliga�ia 
complet�rii integrale a facturilor fiscale fiind a vânz�torului; 

 
7.În baza contractului cu SC. E……………… SRL, petenta a efectuat 

plata taxei de transport facturate, dar marfa sosit� în Portul 
Agigea cu 17 vagoane a fost refuzat� de beneficiar �i redirijat� 
c�tre Gala�i. Din aceast� rela�ie contractual� societatea a 
realizat “5% din profitul afacerii”; 

 
8.Cu privire la TVA, contestatara solicit� s� se aib� în 

vedere acelea�i aspecte contestate  la impozitul pe profit. 
 
II. Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005, 

precum �i Procesul verbal din data de 05.01.2005, înregistrate la 
SAF - Activitatea de Control Fiscal sub nr………/11.01.2005, au fost 
întocmite la finalizarea unor cercet�ri, urmare  adresei 
nr…………/09.06.2004, transmis� de Inspectoratul de Poli�ie 
Constan�a, prin care s-a solicitat efectuarea unui control 
tematic, privind modul de vânzare a materialelor rezultate în urma 
dezafect�rii unor active precum �i dac� a fost prejudiciat bugetul 
statului prin neplata taxelor �i impozitelor legale datorate de 
SC. CONSTANTA SRL. 

 
Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 

07.01.2005, au rezultat urm�toarele diferen�e: 
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1.Impozitul pe profit- temei legal: O.G. nr.70/1994 
republicat� �i modificat�, aprobat� prin Legea 73/1996, H.G. 
nr.402/2000 pentru aprobarea instruc�iunilor privind metodologia 
de cacul a impozitului pe profit, Legea nr.414/2002 privind 
impozitul pe profit, H.G. nr.859/2002 privind aprobarea 
instruc�iunilor metodologice de calcul al impozitului pe profit, 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, H.G. nr.44/2004) 

 
Perioada supus� controlului: 01.01.2001-30.09.2004. 
 
 
1.1 Modul de determinare a impozitului pe profit la control: 
 
Anul 2001: 
 
a)S.C. CONSTANTA SRL a expediat fier vechi c�tre S.C. T……………… 

SRL, cu factura fiscal� seria …………… nr………/31.08.2001 în valoare 
total� de ……………… lei din care TVA în  sum� de ……………, f�r� s� o 
înregistreze în eviden�a contabil�.  

La control, au fost majorate veniturile trimestrului III 2001 
cu suma de …………… lei în vederea determin�rii profitului impozabil 
pentru nerespectarea prevederilor art.4 din O.G. 70/1994 
republicat� �i art.6 din Legea 82/1991 republicat�. 

 
b) Societatea a achizi�ionat de�euri de fier vechi de la 

diverse societ��i din �ar� în baza unor facturi pe care nu sunt 
completate toate rubricile  prev�zute de document, conform H.G. 
nr.831/1997, respectiv:cod fiscal, nr.de înmatriculare la ORC, 
conturi bancare, date privind expedi�ia, avizele de înso�ire ale 
m�rfii cu care s-a expediat marfa (anexa 9). 

Prin înregistrarea acestor facturi au fost înc�lcate 
prevederile art.4 alin.(6) lit m) din O.G. nr.70/1994 republicat� 
�i modificat� prin O.U.G.  nr.217/1999 �i H.G. nr.402/2000. 

La control au fost luate în calculul profitului impozabil 
cheltuielile nedeductibile în sum� de ……………… lei. 

 
c) În anul 2001 societatea a înregistrat cheltuieli cu 

serviciile prestate de ter�i (debitat fier vechi, înc�rcat, paz� 
etc) în baza unor facturi care nu sunt completate conform 
prevederilor H.G. nr.831/1997 �i care nu au la baz� contracte de 
prest�ri servicii, rapoarte de lucru, care s� ateste prestarea 
efectiv� a serviciilor (anexa 9). 

Astfel, s-a stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art.4 
alin.(6), lit.r) din O.G. nr.70/1994 republicat� �i modificat� 
prin O.U.G. nr.217/1999 �i H.G. nr.402/2000 pentru aprobarea  
Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe 
profit, drept pentru care, suma de ……………… lei a fost considerat� 
cheltuial� nedeductibil� fiscal  �i a fost luat� în calculul 
profitului impozabil .  
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d) Suma de ………… lei reprezentând cheltuieli de protocol peste 
limita de 1%, prev�zut� de art.4, alin.(6) lit.c) din O.G. 
nr.70/1997 republicat� �i modificat� prin O.U.G. nr.217/1999 �i 
H.G. nr.402/2000, a fost luat� în calculul profitului impozabil ca 
�i cheltuial� nedeductibil� (anexa 10). 

 
Având în vedere constat�rile de mai sus, organele de control 

au recalculat profitul impozabil, rezultând la 31.12.2001 impozit 
pe profit în sum� de …………… lei, fa�� de cel stabilit de societate 
în sum� de ……………… lei, deci un impozit pe profit suplimentar în 
sum� de ……………… lei care se constituie în obliga�ie bugetar� 
neachitat� la data dator�rii ei, fapt ce atrage calculul de 
accesorii. 

Astfel pentru aceast� sum�  au fost calculate major�ri 
(dobânzi) de întârziere în sum� de ……………… lei, în conformitate cu 
art.13 din O.G. nr.11/1996, art.12 din O.G. nr.61/2002 �i art.114 
din O.G. nr.92/2003 republicat� �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ……………… lei, conform O.G. 26/2001, art.14 din O.G. 
nr.61/2002 �i art.114 din OG. nr.92/2003. 

Accesoriile de mai sus au fost calculate pân� la data 
05.01.2004 (anexa 10). 

 
Anul 2002: 
 
a)Societatea a înregistrat în mod eronat cheltuielile cu 

m�rfurile în sum� total� de ……………… lei, achizi�ionate în baza unor 
facturi care nu îndeplinesc condi�ia de document justificativ, 
conform prevederilor H.G. nr.831/1997 �i art.6 din Legea 82/1991 
republicat� (anexa 10). Fiind înc�lcate prevederile art.4 
alin.(6), lit.m) din O.G. nr.70/1994 republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare �i art.9, alin.(7), lit.j) din Legea 
nr.414/2002, la control, suma de ……………… lei a fost luat� în 
calculul profitului impozabil ca �i cheltuial� nedeductibil�. 

b)Organele de control au constatat c� societatea a înregistrat 
în mod eronat în cont 628 “cheltuieli privind serviciile 
exercitate de ter�i” cheltuielile în sum� de ……………… lei care sunt  
aferente unor prest�ri de servicii înscrise în facturi ce nu 
îndeplinesc condi�ia de document justificativ, respectiv nu sunt 
completate toate rubricile prev�zute de document în spiritul 
prevederilor H.G. nr.831/1997 �i care nu au la baz� contracte sau 
alte documente care s� ateste prestarea efectiv� a acestor  
servicii.  

 Pentru  înc�lcarea prevederilor art.4 alin.(6), lit.r) din 
O.G. nr.70/1994 republicat� �i modificat� �i a art.9, alin.(7), 
lit.s) din Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit, la 
control, cheltuielile în sum� de ………………… lei au fost considerate 
ca nedeductibile  la calculul profitului impozabil (anexa 9). 

 
Urmare recalcul�rii profitului impozabil �i  implicit a 

impozitului pe profit pentru anul 2002, pentru 31.12.2002 s-a 
stabilit un impozit pe profit în sum� total� de ……………… lei, fa�� 
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de impozitul calculat de societate în sum� de ……………… lei. Pentru 
aceast� diferen��, din motivele expuse mai sus pentru impozitul pe 
profit suplimentar în sum� de ……………… lei au fost calculate 
accesorii , respectiv major�ri (dobânzi) de întârziere în sum� de 
……………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ……………… lei 
(anexa 10). 

  
 
Anul 2003: 
 
a) S.C. CONSTANTA SRL a înregistrat eronat în cont 628 

“cheltuieli privind serviciile exercitate de ter�i”, 
contravaloarea unor servicii facturate de S.C. S………… S.A. cu  
facturile fiscale nr…………/10.06.2003 �i nr……………/09.06.2003 în 
valoare total� de …………… lei f�r� TVA, care nu au la baz� contracte  
sau alte documente care s� ateste prestarea  efectiv� a acestor 
servicii.  

Pentru inc�lcarea prevederilor art.9, alin.(7), lit.s) din 
Legea nr.414/2002 privind impozitul pe profit,  suma de …………… lei 
a fost luat� în calcul la determinarea profitului impozabil, ca �i 
cheltuial� nedeductibil�. 

La data de 31.12.2003, societatea a înregistrat profit fiscal 
în sum� de ………… lei pentru care nu a determinat impozit pe profit. 

Din recalcularea profitului impozabil �i a impozitului pe 
profit a rezultat un impozit suplimentar în sum� total� de …………… 
lei (anexa 10), pentru care s-au calculat accesorii pân� la data 
de 05.01.2005 în sum� de ………… lei - dobânzi de întârziere �i …………… 
lei - penalit��i de întârziere. 

 
Anul 2004: 
 
În luna ianuarie 2004, societatea a înregistrat eronat în cont 

628 “cheltuieli privind serviciile executate de ter�i”, cheltuieli 
în sum� de …………… lei (f�r� TVA) reprezentând contravaloare tax� de 
transport la contractul de plata centralizat� nr………/2003, 
facturat� de S.C. E……………… SRL Constan�a. Organul de control 
constat� c� aceste cheltuieli nu sunt aferente desf��ur�rii 
activit��ii societ��ii, concluzie sus�inut� �i de men�iunile     
d-lui. IONESCU ION în Nota explicativ� - r�spunsurile nr.8 �i 11 
(anexa 11). 

Prin înregistrarea pe cheltuieli a sumei de ……………… lei, au 
fost înc�lcate prevederile art.13, alin.(1) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 

La data de 30.09.2004, societatea a înregistrat pierdere 
fiscal� în sum� de ……………… lei, iar prin recalcularea profitului 
impozabil �i a impozitului pe profit, prin includerea sumei de 
…………… lei în cheltuieli nedeductibile, a rezultat un impozit pe 
profit în sum� de …………… lei. 

Pentru aceast� diferen�� de impozit societatea este in 
situa�ia de neachitare la termen motiv pentru care, s-au calculat 
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dobânzi de întârziere pân� la 05.01.2005 în sum� de …………… lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de …………… lei (anexa 10). 

 
La finalul controlului, au fost stabilite urm�toarele debite 

cu privire la impozitul pe profit: 
 
�Impozit pe profit stabilit suplimentar: 
*anul 2001      = ……………… lei; 
*anul 2002      = ……………… lei; 
*anul 2003      = ……………… lei; 
*septembrie 2004    = ……………… lei. 
       -------------------. 
  Total:     = ……………… lei. 
 
�Accesorii aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar 

la control: 
*major�ri(dobânzi) de întârziere: = ……………… lei; 
*penalit��i:     = ……………… lei; 
 
Referitor la TVA  
 
2. T.V.A.- temei legal: O.U.G. nr.17/2000, H.G. nr.401/2000, 

Legea nr.345/2002, H.G. nr.598/2002, Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, H.G. nr.44/2004. 

 
2.1 Modul de determinare a TVA la control: 
 
Anul 2001: 
 
a)S.C. CONSTANTA SRL a dedus în mod eronat TVA din facturi 

fiscale care nu erau completate la toate rubricile, respectiv date 
incomplete în ceea ce prive�te furnizorul, date privind expedi�ia 
m�rfurilor, lipsa avizelor de înso�ire a m�rfii,(anexa 9). 

Organele de control au constatat c� au fost înc�lcate 
prevederile art.25 B, lit.a) din O.U.G. nr.17/2000, motiv pentru 
care au stabilit TVA nedeductibil� în sum� de ……………… lei. 

b)În luna august 2001, societatea nu a înregistrat TVA 
colectat� în sum� de ……………… lei aferent� facturii fiscale 
nr…………/31.08.2001 emis� c�tre S.C. T………………… SA, fiind astfel 
înc�lcate prevederile art.10 din O.U.G. nr.17/2000 (anexa 7). 

 
Având în vedere constat�rile de mai sus, organele de control 

au stabilit la 31.12.2001 TVA suplimentar de plat� în sum� de 
……………… lei, pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) de 
întârziere în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ……………… lei, pân� la data de 05.01.2005 (anexa 13). 

 
Anul 2002: 
 
În lunile ianuarie, iunie, septembrie �i decembrie 2002, 

societatea a dedus în mod eronat TVA din facturi fiscale care nu 
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erau completate la toate rubricile prev�zute de document, fiind 
înc�lcate prevederile art.25 B lit.a) din O.U.G. nr.17/2000 �i 
art.24 alin.(1) lit.a) din Legea 345/2002 �i art.62 alin.(1) din 
H.G. nr.598/2002. 

La control s-a stabilit TVA suplimentar� de plat� în sum� de 
……………… lei, fa�� de TVA de rambursat stabilit� de societate în 
sum� de ……………… lei, rezultând pentru 31.12.2002 o TVA de plat� în 
sum� de ……………… lei, pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) 
de întârziere în sum� de …………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de …………… lei (anexa 13). 

  
Anul 2003: 
În luna iunie 2003, societatea a dedus eronat TVA din 

facturile fiscale nr…………/10.06.2003 �i nr……………/09.06.03 în sum� 
total� de …………… lei, reprezentând contravaloare servicii de 
remorcare efectuate de S.C. S…………… SA Constan�a, cheltuieli care 
nu sunt aferente activit��ii economice desf��urat� de S.C. 
CONSTANTA SRL. Astfel au fost înc�lcate prevederile art.24 (2) 
lit.a) din Legea 345/2002. 

La control s-a stabilit TVA suplimentar de plat� în sum� de 
…………… lei, pentru care s-au calculat major�ri (dobânzi) de 
întârziere în sum� de …………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ………… lei (anexa 13). 

 
Anul 2004: 
 
În luna ianuarie 2004, societatea a dedus eronat TVA în sum� 

de ……………… lei din factura fiscal� nr…………/14.01.2004 emis� de S.C. 
E……………… SRL Constan�a reprezentând contravaloare tax� de transport 
în baza unui contract care nu are leg�tur� cu activitatea 
societ��ii, a�a cum men�ioneaz� dl. IONESCU ION în Nota 
explicativ� - r�spunsurile nr.9 �i 11 (anexa 11). 

Prin înregistrarea în contabilitate a acestor  cheltuieli au 
fost înc�lcate prevederile art.145, alin.(3) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal. 

Pentru virarea cu întârziere a taxei pe valoarea ad�ugat� În 
sum� de …………… lei, s-au calculat dobânzi de întârziere pân� la 
05.01.2005 în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ………… lei (anexa 13). 

 
La finalul controlului, au fost stabilite urm�toarele debite 

cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat�: 
 
  TVA suplimentar:   ...... lei, 
  Din care de plat�:   ...... lei; 
 
  Major�ri (dobânzi):  ...... lei; 
  Penalit��i:    ...... lei; 
 
Fa�� de aspectele eviden�iate prin Procesul verbal din data de 

05.01.2005, înregistrat la SAF - Activitatea de Control Fiscal sub 
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nr………/11.01.2005, întocmit ca urmare a controlului tematic 
solicitat de IPJ Constan�a prin adresa nr………/09.06.2004, au 
rezultat urm�toarele: 

 
1)Lipsa unor avize de înso�ire a m�rfii(A.I.M.) în toate cele 

3 exemplare, pentru care la control s-a f�cut estimare, avându-se 
în vedere cantit��ile �i pre�urile practicate de societate în 
perioada emiterii avizelor din acelea�i carnete, conform art.6 
lit.g din O.G. nr.70/1997 modificat� prin O.G. nr.62/2002 �i 
art.65 din O.G. nr.92/2003 republicat�. 

2)Prevederile de mai sus au fost aplicate �i pentru A.I.M. 
emise c�tre SC. V…………… SRL, dar care nu au fost facturate. 

3)Cu A.I.M. nr…………/28.10.2002, SC. CONSTANTA SRL a transportat 
dale de beton c�tre SC. A……………… SRL în valoare de ……………… lei f�r� 
a emite factur� fiscal� �i f�r� a înregistra în venituri aceast� 
valoare (anexa 4). 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� faptele 

constatate mai sus se încadreaz� la art.11 lit.c) din Legea 
nr.87/1994 republicat�, r�spunderea revenind d-lui IONESCU ION - 
administrator. 

 
Pentru veniturile neînregistrate �i estimate în sum� total� 

de ……………… lei, s-au stabilit în sarcina societ��ii urm�toarelor 
obliga�ii fiscale: 

 
*impozit pe profit     = ……………… lei; 
*TVA       = ……………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere 
 aferente impozitului pe profit: = ……………… lei; 
*penalit��i de întârziere   
 aferente impozitului pe profit: = ……………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere 
 aferente TVA:     = ……………… lei; 
*penalit��i de întârziere 
 aferente TVA:     = ……………… lei. 
                                 ================ 
total:      = ……………… lei. 
 
La terminarea controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 

întocmit Decizia de impunere nr………/11.01.2005 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� 
din data de 07.01.2005 �i Procesul verbal din 05.01.2005, 
stabilind urm�toarele debite în sarcina societ��ii CONSTANTA SRL: 
 
� Impozit pe profit:     ………………… lei (……………… + ………………) 
� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei (……………… + ………………) 
� Penalit��i:     ………………… lei (……………… + ………………) 
 
� T.V.A.:      ………………… lei (……………… + ………………) 
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� Major�ri (dobanzi):   ………………… lei (……………… + ………………) 
� Penalit��i:     ………………… lei (……………… + ………………) 

-----------------------------. 
   Total:    ………………… lei (……………… + ………………) 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,  

având în vedere  sus�inerile contestatarei �i prevederile actelor 
normative în vigoare, au rezultat urm�toarele: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea  

stabilirii în sarcina societ��ii CONSTANTA SRL a obliga�iilor 
bugetare în cuantum total de ……………… lei. 
 

În conformitate cu prevederile art.199 alin.(2) din Codul de 
procedur� fiscal�, termenul de solu�ionare a contesta�iei a fost 
prelungit prin adresele nr…………/30.05.2006, ……………/02.06.2006, �i 
……………/05.07.2006.  

 
  1.Cu privire la cap�tul de cerere constând în  impozit pe 
profit în sum� de ……………… lei, stabilit suplimentar la control, 
prin Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005, 
major�ri de întârziere în sum� de …………… lei �i penalit��i de 
întârziere în cuantum de ……………… lei: 

 
În fapt, din cuprinsul actului contestat �i a anexelor sale 

se constat� c� acest debit este rezultatul mai multor sume 
suplimentar calculate pentru perioada 01.01.2001 - 30.09.2004, din 
diferite motive, astfel: 

  
1.1.Pentru anul 2001 a fost stabilit impozit pe profit 

suplimentar, în sum� total� de …………… lei, accesorii aferente, în 
sum� de ……………… lei, reprezentând  major�ri (dobânzi) de întârziere 
�i …………… lei - penalit��i de întârziere, prin: 

 
a)majorarea veniturilor trimestrului III 2001 cu suma de 

……………… lei, aferent� facturii fiscale seria …………  
nr…………/31.08.2001, emis� de petent� c�tre S.C. T……………… SRL �i 
neînregistrat� în eviden�a contabil�. 

În contesta�ie petenta afirm� c� factura de mai sus, prin 
care a livrat fier vechi c�tre SC. T……………… SRL, a predat-o 
societ��ii în vederea complet�rii. Societatea beneficiar� a virat 
contravaloarea facturii în contul furnizorului, f�r� s� transmit� 
�i documentul, astfel petenta a omis s� înregistreze factura în 
eviden�a contabil�; 
 
 b)cheltuieli nedeductibile în sum� de ……………… lei stabilite 
urmare faptului c� societatea a achizi�ionat de�euri de fier vechi 
de la diverse societ��i din �ar� în baza urm�toarelor facturi care 
nu sunt completate conform prevederilor H.G. nr.831/1997 pentru 
aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea 
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financiar� �i contabil� �i a normelor metodologige privind 
întocmirea �i utilizarea acestora: 
  FF nr./dat�:     Suma:      TVA: 
 
 �ff …………………/28.01.2001:    ………………   ……………; 
 �ff …………………/05.05.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/01.06.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/20.07.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/15.08.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/14.09.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/03.09.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/15.09.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/15.10.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/02.10.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/01.11.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/20.11.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/01.12.2001:    ………………  ……………; 
 �ff …………………/17.12.2001:    ………………  ……………. 
               ================= 
    total:       ………………… lei    ………………… 
 Petenta afirm� c� nu se face vinovat� pentru faptul c� 
furnizorii nu au completat corespunz�tor facturile fiscale. 
  

c)Suma de ……………… lei a fost considerat� cheltuial� 
nedeductibil� rezultat� din urm�toarele facturi care nu sunt 
completate conform prevederilor H.G. nr.831/1997 �i care nu au la 
baz� documente care s� ateste prestarea efectiv� a serviciilor:  

 
�ff …………………/f.dat�    ………………  ……………; 
�ff …………………/01.06.2001  ………………  ……………; 
�ff …………………/07.09.2001  ………………  ……………; 
�ff …………………/05.10.2001  ………………  ……………; 
         ==================== 
   total:  ……………… lei.   ……………… lei 
   
În opinia petentei, faptul c� nu s-au încheiat contracte de 

prest�ri de servicii, rapoarte de lucru cu prestatorii de servicii 
de debitare fier vechi, înc�rcare, paz�, nu poate constitui un 
temei în neluarea în calcul a acestor cheltuieli, deoarece se 
încalc� principiul consensualismului (art.1295 Cod civil) �i 
principiul execut�rii cu bun�-credin�� a conven�iilor (art.969 Cod 
civil). 

 
d)Suma de ………… lei a fost luat� în calculul profitului 

impozabil ca �i cheltuial� nedeductibil�, aceasta reprezentând 
cheltuieli de protocol peste limita de 1% prev�zut� de lege. 
  
 În drept,  punctul 5 din O.U.G. nr.217/1999 pentru modificarea 
�i completarea O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit, 
prevede: 
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Articolul 4 va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 4 
    (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între 
veniturile ob�inute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor 
prestate �i lucr�rilor executate, din vânzarea bunurilor imobile, 
inclusiv din câ�tiguri din orice surs�, �i cheltuielile efectuate 
pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile. 
    (2) În scopul determin�rii profitului impozabil se iau în 
calcul toate câ�tigurile din orice surs�, inclusiv cele realizate 
din investi�iile financiare. 
[…] 
 (4)La calculul profitului impozabil cheltuielile sunt 
deductibile numai dac� sunt aferente realiz�rii veniturilor. 
[…] 

(6) În în�elesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt: 
[…] 

c) cheltuielile de protocol care dep��esc limita de 1% 
aplicat� asupra diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor �i 
cheltuielilor aferente, inclusiv accizele mai pu�in cheltuielile 
cu impozitul pe profit, �i cheltuielile de protocol înregistrate 
în cursul anului; 
    […] 

m) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor 
documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, cu modific�rile ulterioare, condi�iile de document 
justificativ; 
    […] 

r) cheltuielile cu serviciile, inclusiv de management sau 
consultan��, în situa�ia în care nu sunt justificate de un 
contract scris �i pentru care nu pot fi verifica�i prestatorii în 
leg�tur� cu natura acestora”.  
 

Legea contabilit��ii nr. 82/1991, cu modific�rile ulterioare 
prevede la art. 6: 

 
     “(1)Înregistr�rile în contabilitate se fac cronologic �i 
sistematic, potrivit planurilor de conturi �i normelor emise în 
condi�iile prevederilor art. 4. 
    (2) 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. 
    (3)Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor 
în contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au 
întocmit, vizat �i aprobat ori le-au înregistrat în contabilitate, 
dup� caz. 
 
 Regulamentul nr.704/1993 de aplicare a Legii contabilit��ii, 
prevede la pct.119:  
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  “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 sa asigure consemnarea complet� a 
opera�iunilor efectuate”. 
     
 Din coroborarea textelor de lege citate mai sus, rezult�: 
  

�Orice opera�iune patrimonial� se consemneaz� în momentul 
efectu�rii ei �i se înregistreaz� în contabilitate, cronologic �i 
sistematic; 

�În scopul determin�rii profitului impozabil se iau în calcul 
toate câ�tigurile din orice surs�; 

�cheltuielile sunt deductibile numai dac� sunt aferente 
realiz�rii veniturilor, iar cele înregistrate în contabilitate pe 
baza unor documente care nu îndeplinesc condi�iile de document 
justificativ, potrivit Legii contabilit��ii nr. 82/1991, cu 
modific�rile ulterioare, ca �i cheltuielile de protocol care 
dep��esc limita de 1%, sunt nedeductibile fiscal; 

�cheltuielile cu serviciile, în situa�ia în care nu sunt 
justificate de un contract scris �i pentru care nu pot fi 
verifica�i prestatorii în leg�tur� cu natura acestora, sunt 
deasemeni, nedeductibile fiscal; 
 
 În spe��, se re�in urm�toarele aspecte: 

 
a)Prin neînregistrarea facturii fiscale seria …………… 

nr…………/31.08.2001, emis� de petent� c�tre S.C. T……………… SRL, au 
fost înc�lcate prevederile art.4 din O.G. nr.70/1994 republicat� 
�i art.6 din Legea nr.82/1991 republicat�.  
 Astfel, se constat� c� organele de control au procedat corect 
majorând veniturile trimestrului III 2001 cu suma de …………… lei, 
aferent� facturii de mai sus, în vederea determin�rii profitului 
impozabil, urmând s� �in� seama de acest aspect la recalcularea 
impozitului pe profit aferent anului 2001. 
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 b) Din documentele existente la dosar rezult� c� anumite 
facturi prin care societatea a achizi�ionat de�euri de fier vechi 
de la diverse societ��i, �i pentru care organele de control au 
apreciat c� nu au fost corect întocmite, cuprind elementele 
prev�zute la pct.119 din Regulamentul nr.704/1993 de aplicare a 
Legii contabilit��ii.  

În plus, conform informa�iilor ob�inute din baza de date a 
M.F.P., (documente anexate la dosar), organul de solu�ionare 
constat�:  

>S.C. S……………… SRL, cu sediul în Voluntari, str……………… nr……, 
Jud.Ilfov, nr. de înmatriculare la Registrul Comer�ului: 
J29/………/2000, CUI ………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� - lunar începând cu data de 01.09.2000 a livrat 
fier vechi societ��ii CONSTANTA SRL �i a întocmit facturile fiscale 
nr……………/28.01.2001 �i ……………/05.05.2001 cu elementele prev�zute de 
pct.119 din regulament; 

>S.C. M…………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, str…………… nr……, nr. 
de înmatriculare la Registrul Comer�ului: J40/………/2000, CUI ………………, 
luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� - lunar 
începând cu data de 01.11.2000 a întocmit urm�toarele facturile 
fiscale c�tre S.C. CONSTANTA SRL, nr...../01.06.2001, 
……………/20.07.2001 �i ……………/15.08.2001 cuprinzând elementele 
prev�zute de pct.119 din regulament; 

>S.C. R……………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, str…………… nr……, nr. 
de înmatriculare la Registrul Comer�ului: J40/…………/1998, CUI 
………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
- lunar începând cu data de 31.08.1998 a întocmit factura fiscal� 
nr………… din 14.09.2001, elementele prev�zute de pct.119 din 
regulament fiind înscrise în spa�iul rezervat furnizorului, print-o 
�tampil�; 

>S.C. L……………… SRL, cu sediul în Dragalina, Jud.C�l�ra�i, nr. 
de înmatriculare la Registrul Comer�ului: J51/…………/1992, CUI 
………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
- lunar începând cu data de 01.04.2000 a întocmit factura fiscal� 
nr…………. din 15.09.2001, elementele prev�zute de pct.119 din 
regulament fiind înscrise în spa�iul rezervat furnizorului, print-o 
stampil�; 

>S.C. B………………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, Str………………, nr……, 
nr. de înmatriculare la Registrul Comer�ului: j40/…………/1994, CUI 
………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
- lunar începând cu data de 01.05.1994 a întocmit factura fiscal� 
nr……………. din 01.11.2001, elementele prev�zute de pct.119 din 
regulament fiind înscrise în spa�iul rezervat furnizorului, print-o 
stampil�; 

>S.C. A……………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, Str………………, nr……, 
nr. de înmatriculare la Registrul Comer�ului: J40/…………/1992, CUI 
………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
- lunar începând cu data de 01.10.1999 a întocmit factura fiscal� 
nr…………… din 01.12.2001, elementele prev�zute de pct.119 din 
regulament fiind înscrise în spa�iul rezervat furnizorului, 
printr-o stampil�; 
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>S.C. E……………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, Str………………, nr……, 
nr.de înmatriculare la Registrul Comer�ului: J40/…………/1998, CUI 
………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
- trimestrial începând cu data de 14.12.1998 a întocmit factura 
fiscal� nr…………… din 17.12.2001, elementele prev�zute de pct.119 
din regulament fiind înscrise în spa�iul rezervat furnizorului, 
print-o �tampil�; 

 
 Din informa�iile ob�inute din baza de date a M.F.P., cu 
privire la urm�toarele facturi prin care societatea CONSTANTA SRL 
a achizi�ionat fier vechi, a rezultat: 
 >Factura fiscal� nr…………… din 15.10.2001 este emis� de S.C. 
C…………… SRL  din Bucure�ti, CUI …………………, nr. înmatriculare la 
Registrul Comer�ului: J40/…………/1998. În baza de date a M.F.P., cu 
acela�i cod fiscal �i nr.de înmatriculare la Registrul Comer�ului, 
figureaz� alt� societate, respectiv S.C. S………………… SRL, din 
Bucure�ti. 
  >Urm�toarele societ��i nu figureaz� în baza de date a 
M.F.P.: 
 -S.C. G……………… SRL, din Bucure�ti, CUI ………………, nr. 
înregistrare la Registrul Comer�ului inteligibil, emitenta 
Facturii fiscale nr…………… din 03.09.2001; 
 -S.C. D………………… SRL, din Bucure�ti, cod fiscal – inteligibil, 
J40/…………/1998, emitenta facturii fiscal� nr…………… din 02.10.2001, 
�i 
 -S.C. W……………… SRL din Bucure�ti, cod fiscal …………………, nr. 
înregistrare la Registrul Comer�ului: J40/…………/1996, emitenta 
facturii fiscale nr…………… din 20.11.2001, 

rezult� c� cele trei societ��i furnizoare emitente nu sunt 
înregistrate la Oficiul Registrului Comer�ului, existând indicii 
c� nici documentele emise nu sunt legal întocmite.  
  
 Având în vedere situa�ia prezentat�, organul de solu�ionare a 
contesta�iei nu se poate pronun�a asupra unei solu�ii corecte �i 
legale cu privire la suma total� de …………… lei reprezentând 
cheltuieli nedeductibile luat� în calculul profitului impozabil, 
deoarece: 
 -Temeiul legal invocat în actul de control, nu are relevan�� 
pentru cauza supus� solu�ion�rii, astfel nu se justific� m�sura 
luat� de organul de control în cazul facturilor ce con�in 
elementele prev�zute de lege. 
 -În actul de control nu se precizeaz� dac� au fost solicitate 
informa�ii de la C.N. Imprimeria Na�ional� cu privire la 
beneficiarii facturilor fiscale în cauz� �i dac� aceste formulare 
cu regim special corespund sistemului de înscriere �i numerotare 
din eviden�ele imprimeriei. 
  -Totodat�, afirma�ia petentei, c� nu se face vinovat� pentru 
faptul c� furnizorii nu au completat corespunz�tor facturile 
fiscale, nu este de natur� a admite deductibilitatea acestor 
cheltuieli. 
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 Pentru aceste motive, organul de solu�ionare se va pronun�a 
pentru desfiin�area actului de control pentru suma de …………… lei 
reprezentând cheltuieli nedeductibile.  
 

c) Referitor la cheltuielile nedeductibile în sum� de …………… 
lei, aferente unor prest�ri de servicii, se re�in urm�toarele: 

 
>Suma de ……………… lei este aferent� facturii fiscale 

nr…………/01.06.2001 emis� de SC. M……………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, 
str…………… nr……, nr. de înmatriculare la Registrul Comer�ului: 
J40/…………/2000, CUI ………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� - lunar începând cu data de 01.11.2000, care 
cuprinde elementele prev�zute de pct.119 din regulament;. 

>Suma de …………… lei este aferent� facturii fiscale nr………… - 
f�r� dat�, emis� de SC. S……………… SRL, cu sediul în Voluntari, 
str…………… nr……, Jud.Ilfov, nr. de înmatriculare la Registrul 
Comer�ului: J29/…………/2000, CUI ………………, luat� în eviden�� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� - lunar începând cu data de 
01.09.2000, cuprinde elementele prev�zute de pct.119 din 
regulament;. 

 
>Factura fiscal� seria ……………… nr………/07.09.2001 emis� de S.C. 

L……………… SRL, CUI ……………, figureaz� achizi�ionat� de S.C. M…………… 
SRL, CUI ……………… în baza de date a S.C. D……………… SA, conform adresei 
nr…………/25.10.2004 transmis� de D.G.F.P. Bucure�ti c�tre D.G.F.P. 
Constan�a, ca r�spuns la adresa nr…………/22.10.2004.  

>Factura fiscal� nr…………/05.10.2001 este emis� de SC. H…………… 
SRL, cu sediul în Bucure�ti, care nu figureaz� în baza de date a 
M.F.P.. 

Se constat� c� pentru sumele aferente celor dou� facturi de 
mai sus, respectiv …………… lei �i …………… lei, sunt indicii c� au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� pe baza unor documente care nu 
îndeplinesc, potrivit Legii contabilit��ii nr.82/1991, condi�iile 
de documente justificative. 

Alt motiv pentru care organele de control au considerat 
cheltuieli nedeductibile suma de ……………… lei, este faptul c� 
societatea nu a prezentat contracte de prest�ri servicii, rapoarte 
de lucru, care s� ateste prestarea efectiv� a serviciilor. 

Din actul de control, rezult� c� serviciile prestate de 
furnizorii respectivi, sunt de debitare fier vechi, înc�rcare, 
paz�. 

Potrivit textului de lege invocat de organele de control, 
art.4 (6) lit.r) din O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit, 
modificat� prin O.U.G. nr.217/1999, cheltuielile cu serviciile, în 
situa�ia în care nu sunt justificate de un contract scris si 
pentru care nu pot fi verifica�i prestatorii în leg�tur� cu natura 
acestora, sunt nedeductibile.  

În actul de control se precizeaz� c� nu exist� contracte 
scrise între societatea verificat� �i prestatori, nu se face 
referire dac� în acest caz au fost verifica�i prestatorii în cauz� 
în leg�tur� cu natura acestor prest�ri, având în vedere c�, 
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serviciile în spe��, pot fi achizi�ionate de SC CONSTANTA SRL în 
vederea desf��ur�rii activit��ii din obiectul principal de 
activitate “achizi�ionare �i valorificare de�euri metalice feroase 
�i neferoase”, cod CAEN 3710.  
  Astfel m�sura stabilita de organul de control este 
insuficient argumentat� motiv pentru care, organul de solu�ionare 
nu se poate  pronun�a, drept pentru care urmeaz� s� decid� 
desfiin�area actului de control pentru suma de …………… lei 
reprezentând cheltuieli nedeductibile.  

 
d) Organele de control au stabilit c� suma de ………… lei 

reprezint� cheltuieli de protocol care dep��esc limita de 1% 
prev�zut� de lege, aplicat� profitului impozabil recalculat cu 
cheltuielile nedeductibile stabilite pentru perioada anului 2001. 

Urmare solu�iilor pronun�ate cu privire la aceste cheltuieli 
prezentate mai sus (lit a-c), se impune desfiin�area actului de 
control referitor suma de …………… lei, în vederea calcul�rii limitei 
admise. 
  
 Pentru motivele prezentate, prin prezenta decizie se va 
decide desfiin�area cap�tului de cerere privind impozitul pe 
profit aferent anului 2001, în sum� de …………… lei, în vederea 
recalcul�rii profitului impozabil aferent anului 2001, �inând 
seama de preciz�rile din decizie. 
   

Pe cale de consecin��, se va decide �i desfiin�area cap�tului 
de cerere privind accesoriile aferente, respectiv …………… lei -  
major�ri (dobânzi) de întârziere �i …………… lei - penalit��i de 
întârziere. 
  

1.2.Pentru anul 2002 a fost stabilit impozit pe profit 
suplimentar, în sum� total� de …………… lei, accesorii aferente în 
sum� de …………… lei – major�ri (dobânzi) de întârziere �i …………… lei 
- penalit�ti de întârziere, astfel: 
 
 a) Suma de …………… lei a fost luat� în calculul profitului 
impozabil ca �i cheltuial� nedeductibil� fiind aferent� 
urm�toarelor facturi prin care S.C. CONSTANTA SRL a achizi�ionat 
de�euri de fier vechi: 

�ff. seria ………… nr………/03.01.2002 în sum� de …………… lei, f�r� 
TVA, emis� de S.C. W………………… SRL, cu sediul în Bucure�ti, 
Intr………………… nr……, nr. de înmatriculare la Registrul Comer�ului: 
J40/…………/1995, CUI ………………, luat� în eviden�� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� - lunar începând cu data de 03.03.1995, care 
cuprinde elementele prev�zute de pct.119 din regulament; 

�Suma de …………… lei �i suma de …………… lei sunt aferente a dou� 
facturi emise de societ��i care nu figureaz� în baza de date a 
M.F.P., respectiv S.C. W……………… SRL, din Bucure�ti, COD FISCAL 
……………… �i S.C. C…………… SRL, din Bucure�ti, cod fiscal ……………….   

În actul de control nu se precizeaz� dac� au fost solicitate 
informa�ii de la C.N. Imprimeria Na�ional� cu privire la 
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beneficiarii facturilor fiscale �i dac� aceste facturi sunt 
achizi�ionate pe regimul special prev�zut de lege. 
 
 b)Suma de ……………… lei, reprezint� cheltuieli nedeductibile cu 
prest�ri de servicii înscrise în urm�toarele facturi: 

�Factura fiscal� seria CT ………… nr…………/03.06.2002 pentru suma 
de ……………… lei f�r� TVA, �i factura fiscal�  seria CT ………… 
nr………/30.09.2002 pentru suma de …………… lei f�r� TVA, au fost emise 
de c�tre S.C. B…………… SRL cu sediul în localitatea ………………, 
jud.Constan�a, cod fiscal ……………… (luat� în eviden�� ca pl�titor de 
tax� pe valoarea ad�ugat� - lunar începând cu data de 03.03.1995). 
Aceste facturi cuprind elementele prev�zute la pct.119 din 
regulament; 
 �Factura fiscal� nr…………/28.09.2002 în sum� de …………… lei f�r� 
TVA �i factura fiscal� nr…………/06.12.2002 în sum� de …………… lei f�r� 
TVA, lipsesc de la dosar, motiv pentru care, organul de 
solu�ionare nu se poate pronun�a dac� aceste facturi indeplinesc 
condi�iile de document justificativ prev�zute de lege. 
 Cu privire la nedeductibilitatea cheltuielilor cu prest�rile 
de servicii în sum� total� de …………… lei, se re�ine: 
  -potrivit art.9(7) lit.s) din Legea 414/2002 privind 
impozitul pe profit (în vigoare de la data de 01.07.2002), 
cheltuieli nedeductibile sunt: “cheltuielile cu serviciile de 
management, consultan��, prest�ri de servicii sau asisten��, în 
situa�ia în care nu sunt încheiate contracte în form� scris� �i 
pentru care beneficiarii nu pot justifica prestarea acestora 
pentru activitatea autorizat�”. 
 -din documentele aflate la dosarul cauzei, reiese c� aceste 
prest�ri sunt de între�inere, executare finisaj, izola�ie fabric�, 
cheltuieli asupra c�rora este necesar s� se pronun�e organul de 
control, dac� sunt achizi�ionate  veniturilor impozabile.   

-În lipsa facturilor fiscale nr……………/28.09.2002 �i 
……………/06.12.2002, organul de solu�ionare nu se poate pronun�a cu 
privire la felul serviciilor achizi�ionate a c�ror c/valoare a 
fost stabilit� de organul de control ca �i cheltuieli 
nedeductibile. 

  Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, se constat� 
c� sunt indicii c� prest�rile în spe�� nu intr� sub inciden�a 
art.9(7) lit.s) din Legea 414/2002 privind impozitul pe profit, 
acestea nefiind servicii de management, consultan��, prest�ri de 
servicii sau asisten�� pentru care s-ar impune încheierea unor 
contracte scrise.   

 
Pentru motivele expuse la pct.1.2.lit a) �i b), urmeaz� s� se 

decid� desfiin�area cap�tului de cerere cu privire la suma de 
……………… lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar aferent 
anului 2002, stabilit de organul de control urmare a lu�rii în 
calculul profitului impozabil a sumei totale de …………… lei (……………… 
+ ……………), reprezentând cheltuieli nedeductibile. 
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Pe cale de consecin��, urmeaz� s� se decid� �i desfiin�area 
accesoriilor aferente, în sum� de …………… lei – major�ri (dobânzi) 
de întârziere �i …………… lei - penalit�ti de întârziere. 
 

1.3.Pentru anul 2003 a fost stabilit impozit pe profit 
suplimentar, în sum� total� de ………… lei, accesorii aferente, în 
sum� de ………… lei – major�ri (dobânzi) de întârziere �i ………… lei - 
penalit�ti de întârziere, astfel: 

 
În spe��, organul de control a stabilit c� suma de …………… lei 

reprezint� cheltuieli nedeductibile aferente facturilor fiscale 
nr…………/10.06.2003 �i nr…………/09.06.2003 motivând c� au fost 
înc�lcate prevederile art. 9(7) lit.s) din Legea 414/2002 privind 
impozitul pe profit, f�r� s� precizeze natura acestor servicii. 

În actul de control, se precizeaz� la capitolul privind TVA 
c� facturile fiscale nr…………/10.06.2003 �i nr…………/09.06.2003, emise 
de c�tre S.C. S…………… SA, reprezint� contravaloare servicii de 
remorcare.  

În contesta�ia formulat�, petenta nu prezint� argumente �i 
documente care s� ateste dac� aceste cheltuieli sunt efectuate în 
vederea realiz�rii veniturilor impozabile. 

În lipsa acestor documente de la dosarul cauzei �i a 
argumentelor în sus�inerea cauzei, precum �i fa�� de constat�rile 
organului de control, organul de solu�ionare, urmeaz� s� se 
pronun�e pentru respingerea ca nemotivat� a contesta�iei pentru 
suma de ………… lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar 
aferent anului 2003.  

Pe cale de consecin��, urmeaz� s� se decid� �i respingerea 
accesoriilor aferente, în sum� de ………… lei – major�ri (dobânzi) de 
întârziere �i …………… lei - penalit��i de întârziere. 

 
1.4.Pentru perioada ianuarie-septembrie 2004 a fost stabilit 

impozit pe profit suplimentar, în sum� total� de …………… lei, precum 
�i accesorii aferente, respectiv …………… lei,dobânzi de întârziere 
�i ………… lei, penalit��i de întârziere.   

 
În fapt, S.C. CONSTANTA SRL, a înregistrat în eviden�a 

contabil� factura nr…………… din 14.01.2004 reprezentând tax� 
transport în sum� de …………… lei, facturat� de S.C. E……………… SRL, 
pentru care organul de control a stabilit c� au fost înc�lcate 
prevederile art.13(1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.  

În actul de control contestat s-a recalculat profitul 
impozabil pân� la 30.09.2004 �i s-a stabilit impozit pe profit 
suplimentar, în cuantum de …………… lei, precum �i accesorii aferente 
pân� la data de 05.01.2005, respectiv ………… lei, dobânzi de 
întârziere �i ………… lei, penalit��i de întârziere.   

 
În drept, spe�ei îi sunt incidente prevederile art.21(1) din 

lege, care stabile�te: 
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“pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile[…]. 

 
În spe��, în contesta�ie, petenta afirm� c� în baza 

contractului cu S.C. E……………… SRL, a realizat 5% din profitul 
afacerii, f�r� îns� a prezenta documente doveditoare în sus�inerea 
afirma�iei.  

În plus, din r�spunsurile administratorului societ��ii 
consemnate în Nota explicativ� anexat� la dosarul contesta�iei, 
reiese c� aceste cheltuieli nu sunt aferente activit��ii 
societ��ii. 

În consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� legal 
contesta�ia formulat� împotriva sumei de ……………… lei. 

Potrivit art.114 (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur�, pentru neachitarea la termenul de scaden�� a 
obliga�iilor de plat�, dup� acest termen se datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 

Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� legal 
�i contesta�ia formulat� împotriva sumei de …………… lei, 
reprezentând dobânzi de întârziere �i suma de ………… lei 
reprezentând penalit��i de întârziere.     

 
2.Cu privire la cap�tul de cerere referitor la TVA în sum� de 

…………… lei, stabilit� suplimentar la control, prin Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 07.01.2005, major�ri de întârziere 
în sum� de ……………… lei �i penalit��i de întârziere în sum� de …………… 
lei. 

 
Din cuprinsul actului contestat �i a anexelor sale se 

constat� c� acest debit este rezultatul mai multor sume 
suplimentar calculate pentru perioada 01.01.2001 - 30.09.2004, 
astfel: 

  
2.1.Pentru anul 2001 organele de control au stabilit TVA 

suplimentar în sum� total� de …………… lei(………… lei + ………… lei), 
accesorii aferente de …………… lei, reprezentând major�ri (dobânzi) 
de întârziere �i …………… lei, reprezentând penalit�ti de întârziere,  
motivând: 

 
a) Pentru suma de …………… lei necolectat� de societate au fost 

înc�lcate prevederile art.10 din O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 

  
În fapt, S.C. CONSTANTA SRL, nu a înregistrat în eviden�a 

contabil� factura fiscal� nr…………/31.08.2001 emis� c�tre S.C. 
T……………… SRL, în sum� total� de …………… lei din care TVA în sum� de 
…………… lei.  
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În drept,  cu privire la faptul generator �i exigibilitatea 
taxei pe valoarea ad�ugat�, art. 10 din O.U.G. nr.17/2000 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat�, prevede: 
 
     “Obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere la 
data efectu�rii livr�rii de bunuri mobile, transferului 
propriet��ii bunurilor imobile �i/sau prest�rii serviciilor”. 

 
În spe��, prin neînregistrarea facturii de mai sus în 

eviden�a contabil� la data emiterii, nu s-a înregistrat taxa pe 
valoarea ad�ugat� colectat� aferent� acestei opera�iuni economice, 
astfel fiind diminuat� obligatia bugetar� privind TVA. 

Pentru argumentele expuse, se re�ine c� m�sura dispus� de 
organele de control este întemeiat�, fiind înc�lcate prevederile 
legale citate mai sus. 

Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� de petent� împotriva debitului de …………… lei 
reprezentând TVA suplimentar de plat�.  

 
b) Pentru suma de …………… lei reprezentând tva f�ra drept de 

deducere, au fost înc�lcate prevederile art.25 B, lit.a) din 
O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat�. 

 
În fapt, în opinia organului de control aceast� sum� 

reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� în mod eronat, fiind  
aferent� acelora�i facturi care nu indeplinesc conditiile de 
document cumulativ �i care au f�cut obiectul recalcul�rii 
profitului impozabil pentru anul 2001, la capitolul privind 
“impozitul pe profit”. 

 
În drept, art.25 B, din O.U.G. nr.17/2000 privind taxa pe 

valoarea ad�ugat�, precizeaz�: 
 
“Contribuabilii care realizeaz� opera�iuni impozabile în 

sensul prezentei ordonan�e de urgen�� au urm�toarele obliga�ii: 
B. Cu privire la întocmirea documentelor: 

    a) s� consemneze livr�rile de bunuri �i/sau prest�rile de 
servicii în facturi fiscale sau în documente legal aprobate �i s� 
completeze toate datele prev�zute de acestea. Pentru livr�ri de 
bunuri sau prest�ri de servicii cu valoarea taxei pe valoarea 
ad�ugat� mai mare de 20 milioane lei, la aceste documente se 
anexeaz� �i copia de pe documentul legal care atest� calitatea de 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       b) contribuabilii pl�titori de tax� 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 cu o valoare a taxei pe valoarea 
ad�ugat� mai mare de 20 milioane lei, s� solicite �i copia de pe 
documentul legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� a furnizorului sau a prestatorului” 
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 În spe��, organul de control precizeaz� c� în mod eronat 
societatea a dedus TVA din facturi fiscale care nu erau completate 
la toate rubricile, cu deficien�ele: date incomplete în ceea ce 
prive�te furnizorul, date privind expedi�ia m�rfurilor, lipsa 
avizelor de înso�ire a m�rfii. 
 
   Având în vedere prevederile legale în domeniu  se re�ine c� 
elementele principale pe care trebuie s� le cuprind�, de regul�, 
un înscris, pentru a dobândi calitatea de document justificativ 
sunt enumerate la pct.119 din Regulamentul pentru aplicarea Legii 
contabilit��ii, aprobat prin H.G. nr.704/1993, redate pe parcursul 
prezentei decizii. 

Documentele în care s-au consemnat vânz�ri de bunuri �i 
prest�ri servicii sunt documente specifice aprobate prin acte 
normative în vigoare �i trebuie s� fie procurate pe c�ile 
stabilite prin norme legale. 

Totodat�, pentru facturile fiscale cu o valoare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� mai mare de 20 milioane lei (vechi), petenta 
avea obliga�ia s� solicite furnizorului �i copia de pe documentul 
legal care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea 
ad�ugat�. 
 Pentru argumentele expuse, se re�ine c� m�sura dispus� de 
organele de control este insuficient argumentat�.  
 În plus, având în vedere solu�ia de desfiin�are pronun�at� 
pentru cap�tul de cerere privind impozitul pe profit stabilit 
suplimentar pentru anul 2001, �i pentru c� taxa pe valoarea 
ad�ugat� nedeductibil� este aferent� acelora�i facturi fiscale, 
urmeaz� s� se desfiin�eze actul de control �i pentru suma de 
....... lei reprezentând TVA f�r� drept de deducere, urmând a se 
verifica respectarea condi�iilor impuse de dispozi�iile legale 
invocate. 
 
 Referitor la accesoriile contestate la acest cap�t de cerere, 
în sum� de ....... lei, din actul de control rezult� c� au fost 
calculate pentru debitul total de ........ lei (..... + ......) 
care reprezint� TVA stabilit� suplimentar de plat� pentru anul 
2001. 
  Urmare desfiin��rii debitului principal, pe cale de 
consecin��, urmeaz� s� se decid� �i desfiin�area accesoriilor, în 
sum� total� de …………… lei din care …………… lei (în care sunt incluse 
�i accesoriile aferente sumei de ………… lei) reprezentând major�ri 
(dobânzi) de întârziere �i ………… lei,  - penalit��i de întârziere. 
    La reverificare  se va �ine seam� de accesoriile aferente 
sumei de ………… lei - TVA, pentru  care a fost pronun�at� solu�ia de 
respingere a contesta�iei. 
 

2.2.Pentru anul 2002 organele de control au stabilit TVA 
suplimentar în sum� total� de ………… lei, accesorii aferente, în 
sum� total� de …………… lei, reprezentând major�ri (dobânzi) de 
întârziere �i …………… lei,  - penalit��i de întârziere: 
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În fapt, în opinia organului de control aceast� sum� 
reprezint� taxa pe valoarea ad�ugat� dedus� în mod eronat,fiind 
aferent� acelora�i facturi care au f�cut obiectul recalcul�rii 
profitului impozabil pentru anul 2002, la capitolul privind 
“impozitul pe profit”. 
  Din actul de control rezult� c� taxa pe valoarea ad�ugat� a 
fost stabilit� în temeiul dispozi�iilor art.25 B, lit.a) din 
O.U.G. nr.17/2000, art.24 alin.(1), lit.a din Legea 345/2002 �i 
art.62 alin (1) din H.G. nr.598/2002. 

 
În drept, art.24 alin.(1), lit.a din Legea 345/2002 privind 

taxa pe valoarea ad�ugat� în vigoare începând cu data de 
01.06.2002, prevede: 

“(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice 
suma taxei cu urm�toarele documente: 
    a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), cu 
facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele 
s�u, de c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de 
tax� pe valoarea ad�ugat�;” 

Iar art. 62(1) din H.G. nr.598/2002 privind normele de 
aplicare a TVA, precizeaz�: 

“(1) Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. 
a) din lege, în baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa 
pe valoarea ad�ugat�, sunt: exemplarul original al facturii 
fiscale sau alte documente specifice aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor 
comune privind activitatea financiar� �i contabil� �i a normelor 
metodologice privind întocmirea �i utilizarea acestora sau prin 
ordine ale ministrului finan�elor publice, emise în baza Hot�rârii 
Guvernului nr. 831/1997”. 

 
În spe��, În vederea deducerii cheltuielilor �i a taxei 

aferente, legisla�ia în materie de TVA ca �i cea în materie de 
impozit pe profit, prevede  acelea�i documente specifice care 
îndeplinesc condi�iile impuse de H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea 
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar� �i 
contabil�. 

La control s-a stabilit TVA suplimentar de plat� în sum� de 
....... lei, aferent� acelora�i facturi pentru care organul de 
solu�ionare a argumentat neacordarea  deducerii cheltuielilor la 
calculul profitului impozabil. 

Organul de solu�ionare stabileste c� la argumentarea m�surii 
stabilite de c�tre organul de control pentru stabilirea TVA de 
plat� în sum� de ....... lei  se re�in acelea�i deficien�e ca �i 
la argumentarea m�surii de stabilire a impozitului pe profit în 
sum� de ....... lei, ambele aferente bazei de impozitere de 
....... lei: 

-nu se precizeaz� dac� s-au efectuat cercet�rile specifice 
pntru aprecierea legalit��ii documentelor (facturilor )în baza 
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c�rora s-au înregistrat livr�rile de bunuri �i prest�rile de 
servicii 

-invoc�  eronat prevederile art.9(7), lit.(s) din legea 
nr.345/2002 în stabilirea cheltuielilor cu serviciile  
achizi�ionate de societate ca nedeductibile.   

Din aceste motive urmeaz� s� se decid� desfiin�area actului 
de control  �i pentru suma de ........ lei. 

Organul de control care va efectua reverificarea va avea în 
vedere c� la stabilirea sumei de ........ lei s-a comis o eroare 
de adi�ie motiv pentru care va proceda la corectarea acesteia. 

Pe cale de consecin��, urmeaz� s� se decid�  �i desfiin�area 
accesoriilor aferente, în sum� total� de …………… lei, reprezentând 
major�ri (dobânzi) de întârziere �i ……………… lei, - penalit��i de 
întârziere. 

 
2.3.Pentru anul 2003 organele de control au stabilit TVA 

suplimentar în sum� total� de ………… lei, precum �i accesorii 
aferente în sum� de ………… lei, reprezentând major�ri (dobânzi) de 
întârziere �i suma de ………… lei, penalit��i de întârziere. 
 
 În fapt, organul de control a stabilit c� facturile fiscale 
nr...../10.06.2003 �i ......./09.06.2003 sunt emise de c�tre S.C. 
S..... SA pentru executarea unor servicii de remorcare, care nu 
sunt aferente activit��ii economice desf��urate de S.C. CONSTANTA 
SRL.   
 În drept, art.24, alin (2), lit.a) din Legea nr.345/2002, 
prevede: 
  “(2) Nu poate fi dedus� taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� 
intr�rilor referitoare la: 
    a) opera�iuni care nu au leg�tur� cu activitatea economic� a 
persoanelor impozabile; 

 În spe��, se re�ine c� pentru acest cap�t de cerere, petenta 
nu motiveaz� de fapt �i de drept �i nici nu prezint� dovezile pe 
care se întemeiaz�  contesta�ia formulat�. 

Fa�� de constat�rile men�ionate mai sus în temeiul art.176 
(1), lit.c �i d) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�, 
republicat�,organul de solu�ionare urmeaz� s� se pronun�e pentru 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de petent� 
împotriva sumei de ………… lei reprezentând TVA stabilit� suplimentar 
de plat�, precum �i accesoriile aferente în sum� de ………… lei, 
reprezentând major�ri (dobânzi) de întârziere �i suma de ………… lei, 
penalit��i de întârziere.  

 
2.4.Pentru anul 2004 organele de control au stabilit TVA 

suplimentar de plat� în sum� total� de ………… lei, precum �i 
accesorii aferente, respectiv …………… lei, dobânzi de întârziere �i 
………… lei, penalit��i de întârziere.   

 
În fapt, S.C. CONSTANTA SRL, a înregistrat în eviden�a 

contabil� factura nr………… din 14.01.2004, emis� de SC E……………… SRL  
reprezentând tax� transport în sum� total� de …………… lei, din care 
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TVA ……………… lei,  pentru care organul de control a stabilit c� au 
fost înc�lcate prevederile art.145(3) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal.  

În actul de control contestat s-a stabilit TVA  suplimentar 
de plat� în cuantum de …………… lei, precum �i accesorii aferente 
pân� la data de 05.01.2005, respectiv …………… lei, dobânzi de 
întârziere �i …………… lei, penalit��i de întârziere.   

 
În drept, art.145 (3) din Legea nr.571/2003 privind codul de 

procedur�, prevede: 
“Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate 

utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� 
impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� 
are dreptul s� deduc�: 

a)taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�,[…]”  
 
În spe��, în contesta�ie, petenta afirm� c� în baza 

contractului cu S.C. E………………… SRL, a realizat 5% din profitul 
afacerii, f�r� îns� a prezenta documente doveditoare în sus�inerea 
afirma�iei.  

În plus, din Nota explicativ� anexat� la dosarul 
contesta�iei, reiese c� aceste cheltuieli nu sunt aferente 
activit��ii societ��ii neputând fi acceptate la deducere, motiv 
pentru care  se va respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia 
formulat� împotriva sumei de ……………… lei reprezentând TVA de plat� 
stabilit� suplimentar de control. 

Potrivit art.114 (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, pentru neachitarea la termenul de scaden�� a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 

Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� legal 
�i contesta�ia formulat� împotriva sumei de …………… lei, 
reprezentând dobânzi de întârziere �i suma de …………… lei 
reprezentând penalit��i de întârziere.     

 
 3.Referitor la debitele stabilite de organele de control prin 
Procesul verbal din data de 05.01.2005, în cuantum total de 
......... lei �i preluate în Raportul de inspec�ie fiscal� din 
data de 07.01.2005 �i în Decizia de impunere nr...../11.01.2005: 
 

În fapt, Procesul verbal din data de 05.01.2005 a fost 
întocmit ca urmare a controlului tematic solicitat de IPJ 
Constan�a prin adresa nr…………/09.06.2004.  

 
Organele de control, au stabilit venituri neînregistrate �i 

estimate în sum� total� de …………… lei, pentru care s-au calculat în 
sarcina societ��ii urm�toarele obliga�ii fiscale: 

 
*impozit pe profit     = ……………… lei; 
*TVA       = ……………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere 
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 aferente impozitului pe profit: = ……………… lei; 
*penalit��i de întârziere   
 aferente impozitului pe profit: = ……………… lei; 
*major�ri/dobânzi de întârziere 
 aferente TVA:     = ……………… lei; 
*penalit��i de întârziere 
 aferente TVA:     = ……………… lei. 
       ===============. 
Total:      = ……………… lei. 
 

 Din cuprinsul procesului verbal, rezult� faptul c� organele 
de control au solicitat, cu adresele nr....... din data de 
22.10.2004 �i respectiv din data de 14.12.2004, verificarea 
încruci�at� a unor furnizori din �ar�. 

Pân� la data relu�rii solu�ion�rii contesta�iei, la dosarul 
cauzei nu sunt anexate r�spunsurile la adresele solicitate. 

Astfel sumele stabilite prin Decizia nr..../11.01.2005 �i 
care sunt preluate din procesul verbal mai sus men�ionat sunt 
insuficient argumentate �i urmeaz� s� fie desfiin�ate în vederea 
refacerii controlului pe baza celor re�inute în prezenta decizie. 

La reverificare organul de control va �ine seam� �i de 
Rezolu�ia parchetului de pe lâng� Judec�toria Medgidia din data de 
03.03.2006, prin care s-a constatat c� faptele de evaziune fiscal� 
prev�zute de Legea nr.87/1994 republicat�, sesizate de organul de 
control, nu exist�.   

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 184(3)  �i 
186 (1) �i (3) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. 
nr.92/2003 republicat� în 2005,  se 

 
DECIDE: 

 
1.Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 

de S.C. CONSTANTA SRL, pentru suma total� de ........ lei, compus� 
din: 

� ...... lei   - impozit pe profit aferent anilor 2003 �i 2004 
� ...... lei – major�ri (dobânzi) de întârziere aferente   

impozitului pe profit; 
� ...... lei  – penalit��i de întârziere aferente impozitului 

pe profit; 
� ...... lei – TVA aferent� anilor 2001,2003,2004 
� ...... lei - major�ri (dobânzi) de întârziere aferente TVA; 
� ...... lei - penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 

2.Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere 
nr..../11.01.2005 �i a Raportului  de inspec�ie fiscal� din data 
07.01.2005, întocmit de SAF - ACF Constan�a pentru suma total� de 
...... lei, compus� din: 

 
� ....... lei - impozit pe profit (...... lei-2001 + ......      

lei-2002 + ...... lei-pv.din 05.01.2005); 



 
Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725 

e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/70 80 83 

27

� ...... lei – major�ri (dobânzi) de întârziere aferente   
impozitului pe profit; 

� ...... lei  – penalit��i de întârziere aferente impozitului 
pe profit; 

� ...... lei   – TVA (...... lei-2001 + ...... lei-2002 + 
...... lei-p.v.din 05.01.2005); 

� ...... lei   - major�ri (dobânzi) de întârziere aferente TVA; 
� ...... lei   - penalit��i de întârziere aferente TVA. 
 

Urmare desfiin��rii se va întocmi un nou act administrativ 
fiscal de c�tre SAF - ACF Constan�a, care va avea în vedere strict 
considerentele prezentei decizii, act care va fi transmis �i 
Serviciului solu�ionare contesta�ii, în termen de 30 de  zile de 
la data primirii prezentei conform pct.12.7 din O.M.F.P. 
nr.519/2005.   

       
Prezenta decizie poate fi atacat� la Curtea de Apel Constan�a 

în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform prevederilor 
legale. 
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