
D E C I Z I E  nr.                  
privind contesta ia formulat de 

 
S.C. X S.R.L. 

înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. xxxxxx/13.03.2012 i la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. xxxxx/27.03.2012 
i reînregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub 

nr. xxxxxx/11.11.2013   

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad cu adresa nr. xxxxxxx/04.11.2013, 
înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
xxxxx/11.11.2013, prin care s-a transmis D.G.R.F.P Timi oara, dosarul contesta iei 
formulate de S.C. X S.R.L. în scopul relu rii procedurii de solu ionare a 
contesta iei suspendat în baza Deciziei nr........./15.06.2012 emis de c tre Direc ia 
General a Finan elor Publice a jude ului Arad, în considerarea Sentin ei penale nr. 
....../17.09.2013 r mas definitiv în temeiul dispozi iilor art. 214 alin. (3) din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, 
republicata, asupra contesta iei formulate de

  

S.C. X S.R.L., 
........   

înregistrat la Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. ......./13.03.2012 i la 
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. ....../27.03.2012 i 
reînregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub 
nr. ....../11.11.2013; conform art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , 
republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara fiind 
competent în solu ionarea contesta iei, constatând urm toarele: 

 

Societatea comercial

 

X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva

 

Deciziei de 
impunere F-AR nr.xx/16.02.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal si a Raportului de inspectie fiscala nr. xx/16.02.2012 
emise de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad solicitând anularea actelor 
administrative atacate.    

             Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de  SC X SRL 
împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. xx/23.01.2013 încheiat de c tre 
organele de control din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, s-au re inut 
urm toarele:

  

În drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85 

           Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 



(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere         
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finan elor Publice prin 

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili i alte competen e pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

        

(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, i în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87          

Forma i con inutul deciziei de impunere

          

Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale 

 

(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 
se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic i legal.

 

(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 
întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul in care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            Norme metodologice: 

106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate i/sau încruci ate i 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscal se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscal , se verific i se avizeaz de eful de serviciu. Dup aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscal , se va emite decizia 
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul i con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale 
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

 



Competen a de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , 
este limitat astfel:

 
"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoan care particip  la 
realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere c raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului 
de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 972/2006 privind aprobarea 
formularului "Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal " se precizeaz expres posibilitatea de a contesta 
Decizia de impunere, astfel: 
            «  La prezenta Decizie de impunere se anexeaz Raportul de inspec ie 
fiscal care, împreun cu anexele, con ine .... pagini. In conformitate cu art. 205 i 
art. 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal ,

 

republicat , împotriva sumelor de plat i/sau aprobate la rambursare se 
poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la 
organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii. Prezenta reprezint titlu de 
crean .

 

» 
În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 

executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care produce efecte 
fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei

 

fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia formulat 
de SC X SRL împotriva Raportului de inspec ie fiscal  nr. xx/02.2012, contesta ia 
urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  



Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de SC X SRL 
împotriva Deciziei de impunere F-AR nr. xx/02.2013 încheiat de c tre organele  de 
control din cadrul Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, s-au re inut urm toarele:

 
Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 

obliga iile fiscale

 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. 

xx/16.02.2012 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad.

 

Prin Decizia nr. xxx/15.06.2012 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad, s-a dispus suspendarea solu ion rii cauzei pân la 
pronun area unei solu ii definitive pe latura penal în temeiul art. 214 alin.(1) lit. a) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , pentru suma total de xxx 
lei  reprezentând impozit pe profit suplimentar în sum de xxxx lei, 
dobânzi/major ri de întârziere aferente impozitului pe profit  în sum de xxxx lei, 
penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit în sum de xxxx lei, taxa pe 
valoarea ad ugat suplimentar în sum de xxx lei, dobânzi/major ri de întârziere 
aferente TVA în sum de xxxxx lei, penalit i de întârziere aferente TVA în sum 
de xxxx lei, taxa pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de xxxxx lei, 
dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA în sum de xxxx lei, penalit i de 
întârziere aferente TVA în sum

 

de xxxxx lei stabilite în sarcina petentei prin 
Decizia de impunere nr. F-AR /16.02.2011 privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pân la pronun area unei solu ii 
definitive pe latura penal , în cauz existând indiciile s vâr irii unei infrac iuni, 
procedura administrativ , procedura de solu ionare urmând a fi reluat la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea. 

Urmare adresei nr...../15.10.2013 emis de A.J.F.P Arad - Serviciul Juridic 
prin care s-a comunicat minuta Sentin ei penale nr. .../17.09.2013  pronun at în 
Dosarul nr......../108/2013 de Tribunalul Arad 

 

Sec ia Penal , organul fiscal 
emitent al actului atacat a transmis dosarul contestatiei formulate de S.C. X S.R.L. 
în scopul relu rii procedurii de solu ionare a acesteia, suspendat în baza Deciziei 
nr...../15.06.2012, în considerarea Sentin ei penale nr. xxx din data de 17.09.2013 
r mas definitiv prin care s-a dispus, în baza art. 278 alin.8 lit.a Cod Procedura 
Penala respingerea ca nefondat a

 

plângerii formulat de A.J.F.P Arad împotriva 
Rezolu iei procurorului din data de 03.07.2013, din dosarul nr...../2012 al 
Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad  privindu-l pe intimatul F.D, pentru 
savâr irea infrac iunilor prev. de art. 9 alin.1 lit.a,b

 

i c din Legea 241/2005, 
întrucât faptele nu exist . 

  

Pe cale de consecin , la data prezentei, D.G.R.F.P. Timi oara organ 
competent în solu ionarea contesta iei se va investi cu solu ionarea acesteia în 
condi iile legii.

  

Referitor la suma total contestat , se re in urm toarele:

 

Societatea petent a contestat Decizia de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ..../16.02.2012, in cuprinsul 



contesta iei sale solicitând anularea actelor administrative atacate pentru suma 
totala de xxxx lei.   

Cu adresa FN, înregistrat la D.G.F.P a jud. Arad sub nr......./27.03.2012, 
reprezentanta legal a petentei a ar tat ca a formulat contesta ie împotriva Deciziei 
de impunere nr...../16.02.2012 si a Raportului de inspec ie fiscal 
nr...../16.02.2012, îndreptând eroarea material din pag.1 a contesta iei cu privire la 
suma total contestat , precizând ca formuleaz contesta ie împotriva:

 

 
1. Deciziei de impunere nr...../16.02.2012  pentru suma totala de xxxx lei 

din care:  
- impozit  pe profit în sum de xxxx lei pe perioada 01.01.2008  31.12.2010;  
- dobanzi/majorari de intarziere in suma de xxxx lei pe perioada 25.02.20009 

 

14.02.2012 
- penalitati de intarziere in suma xxx lei pe perioada 25.02.2009  14.02.20012;  
- TVA in suma de xxxxx lei pe perioada 01.01.2008  31.01.2009  
- dobanzi /majorari de intarziere in suma de xxxxx lei pe perioada 26.01.2009 

 

14.02.2012 
- penalitati de intarziere in suma de 14.451 lei pe perioada 26.01.2009 

 

14.02.2012 
- TVA in suma de xxxx lei stabilita suplimentar pe perioada 01.02.2009 

 

31.12.2011  
- dobanzi /majorari de intarziere in suma de xxxx lei pe perioada 26.02.2009 

 

14.02.2012 
- penalitati de intarziere in suma de xxxx lei pe perioada 26.02.2009  14.02.2012.    

2. Raportului de inspec ie fiscala nr...../16.02.2012 pentru suma totala de 
xxxx lei   

In condi iile în care, prin Decizia de impunere

 

F-AR nr. .../16.02.2012 emis 
de Activitatea de Inspectie Fiscala Arad, în leg tur cu sumele din decizia de 
impunere indicate în cuprinsul contesta iei a fost stabilit în sarcina petentei o 
datorie fiscala de natura taxei pe valoarea adaugata suplimentar , impozit pe profit 
cu majorari si penalitati aferente în cuantum total de xxxx lei, iar prin totalizarea 
sumelor defalcate de c tre reprezentanta petentei a rezultat suma totala de xxxxx 
lei i nu xxxxx lei cum eronat a fost indicat de aceasta în curprinsul adresei de 
îndreptare a erorii materiale din pag.1 a contesta iei cu privire la suma totala 
contestata, Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara, se va investi, dup verificarea în totalitate a 
condi iilor de procedur , cu solu ionarea contestatiei formulat de SC X  SRL, 
pentru suma total în cuantum de xx lei stabilit în sarcina petentei prin Decizia de 
impunere F-AR nr. ...../16.02.2012.     

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei Cabinete de 
avocat asociate ........., la dosarul contesta iei fiind depus împuternicirea 
avoca ial , în original, a a dup cum prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .  



          Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat . 

  
Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a 

contesta iei: 

  

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
F-AR nr.xxx/16.02.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite 
de inspec ia fiscal si a Raportului de inspec ie fiscala nr. xx/16.02.2012 emise de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad i solicit anularea acestora, invocând în 
sus inerea contesta iei urm toarele motive: 

  

1. Cu privire la impozitul pe profit suplimentar în sum de xxxx lei pe 
perioada 01.01.2008 

 

31.12.2010, dobanzi/majorari de intarziere in suma de xxx 
lei pe perioada 25.02.2009 

 

14.02.2012 si penalitati de intarziere in suma de 
xxxxx lei pe perioada 25.02.2009 

 

14.02.2012, societatea petenta  invoca 
urm toarele motive: 

  

Referitor la impozitul pe profit suplimentar în sum de xxxx lei aferent 
anului 2008, petenta sustine ca:   

- in cazul in care a fost emisa o factura nu este necesar avizul de insotire a 
m rfii la ie irea din gestiune si nici la intrarea in gestiune a produselor finite 
rezultate din produc ia agricola, deoarece nu se încadreaz in prevederile Ordinului 
1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele 
europene si astfel, estimarea bazei de impunere pentru lipsa avizelor de insotire 
este nelegala.  

- la estimarea bazei de impunere organele de control au luat in calcul numai 
loca ia terenului fara a exista o nota de fundamentare, documente sau informa ii 
identificate care sa fie relevante pentru aplicarea uneia dintre metodele prevazute la 
art. 2 din Ordinul 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, 
iar din actul de control nu rezult ce metod au folosit organele de inspectie fiscal.    

 

Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar aferent anului 2009 in 
suma de xxxx lei  petenta sustine ca :  

- impozitul pe profit calculat de organele de inspec ie in baza înregistr rilor 
din balan a de verificare la 31.12.2009 este de xxxx lei , impozitul declarat prin 
declara ia 101 este de xxxx lei, impozitul înregistrat in balan a de verificare este de 
xxxxx (xxx + xxxxxx) si impozitul achitat xxxxx lei. 
      -  având in vedere ca a declarat pentru anul 2009 un impozit pe profit in 
suma de xxxxx lei, iar organele de inspec ie au stabilit un impozit pe profit datorat 
31.12.2009 in suma de xxxx lei , rezulta un impozit pe profit datorat in plus de 
xxxx lei fata de cel declarat, 

- sustine ca, in conditiile in care s-a achitat in anul 2009 un impozit pe profit 
de 28.093 lei si organele de inspectie fiscala au stabilit ca datoreaza un impozit pe 
profit de xxxxx lei rezulta ca s-a achitat in plus un impozit pe profit nedatorat de 
xxxx lei, astfel ca, nu intelege care sunt motivele pentru care organele de control au 



stabilit ca pentru anul 2009 petenta datoreaza o diferenta de impozit pe profit 
neachitata in suma de xxxx lei care a fost adaugata la suma de xxxxx lei 
reprezentand diferenta de impozit pe profit aferenta anului 2008.      
       - cu privire la impozitul pe profit pentru anul 2009 organele de control s-au 
raportat doar la suma declarata de petenta respectiv suma de 11.010 lei fara sa ia in 
considerare suma achitata mentionata in actul de control la pag.4 alin.7.    

2. Cu privire la taxa pe valoarea ad ugata in suma de 92.649 lei stabilita 
suplimentar pe perioada 01.02.2009 

 

31.12.201, dobanzi /majorari de intarziere in 
suma de xxxx lei pe perioada 26.02.2009 

 

14.02.2012 si penalitati de intarziere in 
suma de xxxx lei pe perioada 26.02.2009 

 

14.02.2012, petenta invoca urm toarele 
motive:  

- referitor la TVA in suma de xxx lei aferenta unor bonuri reprezentând 
achizi ii de combustibil, organele de inspec ie nu au precizat care sunt motivele 
reale pentru care nu li s-a acordat dreptul de deducere pentru achizi iile de 
combustibil, nefiind suficienta invocarea dispozi iilor art. 145 alin.1 din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare care se 
refera la exigibilitatea taxei.  

- referitor la TVA in suma de xxxx lei pentru care organele de inspectie 
fiscala nu au acordat drept de deducere deoarece nu s-au prezentat documente 
justificative, fiind incalcate prev. art.146 alin.1 lit. d) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare, petenta sustine ca masura 
dispusa de organele de inspectie este nelegala deoarece nu s-a precizat clar si 
concis care sunt documentele justificative neprezentate si la ce se refera acestea.  

- referitor la TVA stabilita suplimentar in suma de xxxx lei, petenta sustine 
ca la data de 24.02.2009 a fost incheiat in forma autentica un contract de cesiune 
de parti sociale prin care asociatii SC X SRL cesioneaza in intregime partile lor 
sociale catre persoana juridica .............Germania.   

 Având in vedere ca livrarea intracomunitara de bunuri catre A Italia in suma 
de xxxx lei a avut loc inainte de cesiunea partilor sociale, petenta sustine ca a 
solicitat cedentului D.F sa puna la dispozitia SC X SRL inscrisurile justificative ale 
efectuarii operatiunilor de livrare de cereale catre A Italia în luna februarie 2009 în 
suma de xxxxx lei.    

3. Cu privire la taxa pe valoarea ad ugata stabilita suplimentar in suma de 
xxxx lei pe perioada 01.01.2008 

 

31.01.2009, dobânzi /major ri de întârziere in 
suma de xxxxx lei pe perioada 26.01.2009 

 

14.02.2012 si penalit i de întârziere 
in suma de xxxxxx lei pe perioada 26.01.2009 

 

14.02.2012, petenta sus ine ca 
obligarea sa la plata sumei de xxxx lei reprezentând TVA si a accesoriilor aferente 
este nelegala deoarece, pentru diferen a de venituri rezultata din estimarea 
produc iei agricole nu datoreaz TVA in suma de xxxx lei pe motivul c

 

aceasta 
estimare nu este supusa taxei deoarece nu se încadreaz in niciuna din situa iile 
prev zute la art. 126 lit a), b), c), d) din Codul fiscal, nefiind aplicabile nici 
dispozi iile art. 128 alin.1 si art. 134^1 din Codul fiscal întrucât faptul generator 
pentru TVA intervine la data livr rii bunurilor, condi ie esen iala pentru colectarea 



taxei. Or, aceasta produc ie estimata nefiind livrata c tre ter i nu îndepline te toate 
condi iile pentru a intra in sfera de aplicare a taxei.

  
Astfel, petenta solicit admiterea contesta iei i anularea actelor 

administrative atacate.    

II.  În Decizia de impunere atacat , organele de inspec ie fiscal ale Direc iei 
Generale a Finan elor Publice a jude ului Arad, Activitatea de inspec ie fiscal , au 
constatat urm toarele:   

A. IMPOZIT PE PROFIT 
1. Referitor la impozitul pe profit in suma de xxxxx lei aferent anului 2008 
Organele de inspectie fiscala au constatat ca, la 31.12.2008 petenta a 

inregistrat in debitul contului 345  Produse finite" suma de xxxxxx lei in baza 
proceselor verbale de recoltare( fara a avea documente de intrare a produselor in 
magazie, avize si bonuri de cântar).  
   Deoarece petenta nu a putut dovedi ca produc ia pe care a obtinut-o este 
produc ia reala, neavand la baza documente justificative, respectiv avize si bonuri 
de cântar, organele de inspec ie au analizat valoarea produselor finite vândute ( 
sc zute

 

din gestiune) in anul 2008 (credit cont 345) in suma de xxxxx lei si 
veniturile înregistrate din vânzarea produselor finite in suma de xxxxx lei 
constatând o diferen a de xxxxxxx lei(xxxxx-xxxxxxx) intre valoarea produselor 
finite ie ite din gestiune si valoarea efectiva a vanzarilor 

Având in vedere faptul ca atât la intrarea in gestiune a produselor finite nu 
au existat documente justificative decit procese verbale de recoltare pe cantit ile 
de produse finite, cit si la ie ire - facturile de vânzare -, fara avize de înso ire a 
m rfii indiferent de cantitatea de pe factura, in baza art.67 alin (1 ) din OG 92/2003 
republicata organele fiscale au procedat la estimarea veniturilor realizare pe anul 
2008, stabilind o valoare a produc iei prin estimare in suma de xxxx lei (xxxxx 
diferen a grâu + xxxxxx diferen a porumb) la care s-a calculat impozit pe profit in 
baza art. 17 din Legea 571/2003 Titlul II privind Codul fiscal, cu modific rile si 
complet rile ulterioare in suma de xxxxxx lei (xxxx lei x 16 %) scadent in 
25.02.2009, termenul de depunere a "declara iei privind impozitul pe profit 101 
aferenta anului 2008.   

2. Referitor la impozitul pe profit in suma de xxxx lei aferent anului 2009  
Impozitul pe profit calculat de organele de inspec ie în baza înregistr rilor 

din balan a de verificare la 31.12.2009 este de 19.876 lei , impozitul declarat prin 
declara ia 101 este de xxxxx lei, impozitul înregistrat în balan a de verificare este 
de xxxxxx (xxxx + xxxxx) iar impozitul achitat este în suma de xxx lei.  

Având în vedere ca petenta a declarat prin declara ia 101" Declara ia privind 
impozitul pe profit" pentru anul 2009 un impozit pe profit in suma de xxxx lei, iar 
organele de inspec ie au stabilit un impozit pe profit datorat 31.12.2009 in suma de 
xxxx lei, rezult un impozit pe profit datorat în plus de xxxx lei (xxxxx - xxxxx ) 
fata de cel declarat de societatea petenta. Astfel întrucât la data de 26.01.2012, 



organele de inspec ie fiscala au constatat ca, in fisa pe pl titor petenta are achitat in 
plus la impozitul pe profit suma de xxxx, organele de inspec ie au stabilit un 
impozit pe profit suplimentar in suma de xxxxx lei reprezentând  diferen a 
neachitata aferenta anului 2009 (xxxx lei - xxxx lei).   

Pentru neplata impozitului pe profit stabilit suplimentar in suma de xxxxx lei 
(xxxxx lei + xxxxx lei), organele de inspec ie fiscal au calculat major ri de 
întârziere in suma de xxxxx lei si penalit i de întârziere in suma de xxxx lei  în 
conformitate cu dispozi iile art. 119 i art. 120 si art.120^1 lit.c din Codul de 
procedur fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare. 

     

B. TAXA PE VALOAREA AD UGAT 

 

1 Cu privire la taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar in suma de 
xxxx lei pe perioada 01.01.2008  31.01.2009 cu dobanzi /majorari de intarziere in 
suma de xxxxx lei pe perioada 26.01.2009 

 

14.02.2012 si penalitati de intarziere 
in suma de xxxxxx lei pe perioada 26.01.2009  14.02.2012 
   Organele de inspectie fiscala au constatat ca, la 31.12.2008 petenta a 
inregistrat in debitul contului 345  Produse finite" suma de xxxx lei in baza 
proceselor verbale de recoltare( fara a avea documente de intrare a produselor in 
magazie, avize si bonuri de cântar).  
   Deoarece petenta nu a putut dovedi ca produc ia pe care a obtinut-o este 
produc ia reala, neavand la baza documente justificative, respectiv avize si bonuri 
de cântar, organele de inspec ie au analizat valoarea produselor finite vândute ( 
sc zute

 

din gestiune) in anul 2008 (credit cont 345) in suma de xxxx lei si 
veniturile înregistrate din vânzarea produselor finite in suma de xxxx lei constatând 
o diferen a de xxxxx lei(xxxxx-xxxxx) intre valoarea produselor finite ie ite din 
gestiune si valoarea efectiva a vanzarilor 

Având în vedere faptul ca atât la intrarea în gestiune a produselor finite nu 
au existat documente justificative decât procese verbale de recoltare pe cantit ile 
de produse finite, cât i la ie ire facturile de vânzare f r avize de înso ire a m rfii 
indiferent de cantitatea de pe factura, în baza art.67 alin (1 ) din OG 92/2003 
republicata, organele fiscale au procedat la estimarea veniturilor realizare pe anul 
2008, stabilind o valoare a produc iei prin estimare in suma de xxxxx lei (xxxx 
diferen a grâu + xxxx diferen a porumb) la care s-a calculat o taxa pe valoarea 
adaugata în suma de xxxxxx lei (xxxxx lei x19%).  

Pentru neplata taxei pe valoarea ad ugata stabilita suplimentar in suma de 
xxxxxxx lei, organele de inspec ie fiscal au calculat dobânzi/major ri de întârziere 
in suma de xxxxxx lei precum si penalit i de întârziere in suma de xxxxx lei în 
conformitate cu dispozi iile art. 119 i art. 120 din Codul de procedur fiscal cu 
modific rile i complet rile ulterioare. 

   

2. Cu privire la taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar in suma de 
xxxxxx lei pe perioada 01.02.2009 

 

31.12.2011 si respinsa la rambursare, 
dobanzi /majorari de intarziere in suma de xxxxx lei pe perioada 26.02.2009 

 



14.02.2012 si penalitati de intarziere in suma de xxxx lei pe perioada 26.02.2009 

 
14.02.2012  

2.1 Cu privire la TVA colectata in suma de xxxxxx lei, organele de inspectie 
fiscala au constatat ca, in luna februarie 2009 petenta a înregistrat in jurnalul de 
vânz ri o livrare intracomunitara de bunuri c tre A Italia, in suma de xxxx lei 
pentru care nu a putut prezenta documente justificative in vederea scutirii de taxa 
in conformitate cu art. 10, alin.1 din OMEF 2421/2007, respectiv factura, 
contractul si nici documentul de transport (CMR) prin care sa dovedeasc ca 
bunurile au p r sit teritoriul na ional. 

 

In consecin a, organele de inspec ie fiscala au procedat la colectarea TVA 
pentru suma de xxxx lei in conformitate cu art. 140, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare si pct. 23, 
alin. (1) din H.G. nr. 44/2004 cu modific rile si complet rile ulterioare, rezultând o 
TVA colectata suplimentar in suma de xxxxx lei (462.726 x 19%). 

2.2 Cu privire la TVA colectata in suma de xxxxx lei organele de inspec ie 
fiscala au constatat ca petenta nu a înregistat suma de xxxxx lei ca si TVA 
colectata aferenta facturii nr. 5/13.11.2009. In consecin a, organele

 

de inspec ie 
fiscala au procedat la colectarea TVA pentru suma de xxxxx lei in conformitate cu 
art. 140, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile si 
complet rile ulterioare.

 

2.3  Cu privire la TVA in suma de xxxx lei, organele de inspectie fiscala au 
constatat ca, in perioada mai 2009 - noiembrie 2009, petenta i-a exercitat dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea adaugata in suma de xxx lei aferenta unor bonuri 
reprezentând achizi ii de combustibil deducerea taxei nefiind justificata deoarece 
nu se încadreaza in niciuna din excep iile prev. la art. 145^1 alin.1 din Legea 571/ 
2003 cu modific rile si complet rile ulterioare, suma de xxxx lei nu se justifica la 
rambursare.  

2.4 Cu privire la TVA in suma de xxxxx lei,  organele de inspectie fiscala au 
constatat ca, in jurnalul lunii decembrie 2009 petenta si-a exercitat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea adaugata in suma totala de xxx lei pentru care nu a 
prezentat documente justificative (facturi), fiind incalcate astfel prevederile art. 
146, alin.(1) lit.a) din Legea 571 / 2003 cu modific rile si complet rile ulterioare. 

 

Pentru neplata taxei pe valoarea ad ugata stabilita suplimentar in suma de 
xxxx lei, organele de inspec ie fiscal au calculat dobânzi/major ri de întârziere in 
suma de xxxxx lei precum si penalit i de întârziere in suma de xxxx lei în 
conformitate cu dispozi iile art. 119 i art. 120 din Codul de procedur fiscal cu 
modific rile i complet rile ulterioare. 

  

Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c activitatea de 
inspec ie fiscal a formulat Sesizarea Penal nr. ./20.02.2012, în leg tur cu 
starea de fapt constatat urmare inspec iei fiscale efectuate la SC X SRL, organele 
fiscale consituindu-se parte civila fata de faptuitorul D.F cetatean italian si fata de 
partea responsabila civilmente SC X SRL pentru prejudiciul in suma totala de xxx 
lei si accesorii calculate in suma de xxxx lei constand in majorari si penalitati 



aferente impozitului pe profit si taxei pe valoarea adaugata calculate pana la data 
de 14.02.2012, la dosarul cauzei existând o copie a sesiz rii penale transmis c tre 
Parchetul de pe langa Tribunalul Arad.     

În scopul solu ion rii contesta iei formulate de c tre SC X SRL, conform 
legii, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad a solicitat Parchetului 
de pe lâng Tribunalul Arad cu adresa nr. ./20.04.2012, comunicarea stadiului de 
solu ionare al sesizarii penale nr. ../20.02.2012.  

Prin adresa Dosar nr. ../2012 din 18.05.2012 înregistrat la 
Administratia Finantelor Publice a Mun. Arad  sub nr /24.05.2012 si la  
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub nr. ../30.05.2012 
Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad a comunicat faptul c ( ) dosarul nostru 
cu nr /2012 privind pe numitul F.D, se afla in curs de solutionare la 
Inspectoratul de Politie al Judetului Arad 

 

Serviciul de Investigare a Fraudelor   
La data de 15.06.2012, D.G.F.P. a jud. Arad a emis Decizia nr. 

./15.06.2012 prin care s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei depuse de 
c tre SC X SRL pân la pronun area solu iei definitive pe latur penal , procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea. 

Luând act de Rezolu ia procurorului din 03.07.2013 pronun at în dosarul 
nr. ../2012 al Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad,

 

men inut prin Rezolu ia 
prim - procurorului adjunct al Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad din 
01.08.2013 din Dosarul nr. ../2013 r mas definitiv prin Sentin a Penal nr. 
xxxx din data de 09.2013, pronun at de Tribunalul Arad în dosarul nr. 

./2013, A.J.F.P - A.I.F. Arad a retransmis dosarul contesta iei c tre 
D.G.R.F.P. Timi oara ca organ competent în solutionare, în scopul relu rii 
procedurii de solu ionare a contesta iei. 

    

Referitor la cap tul de cerere privind impozitul pe profit in suma de xxx lei 
precum i TVA suplimentar în suma de xxxx lei stabilite urmare estimarii  
veniturilor aferente anului 2008, s-au re inut urm toarele: 

  

În fapt, în cursul anului 2008 petenta a înfiin at culturi de grâu pe o suprafa 
de xxxx ha, porumb pe o suprafa de xxxxxx ha i sorg pe o suprafa de x ha.   

La data de 31.12.2008, petenta a înregistrat în debitul contului 345  Produse 
finite" suma de xxxx lei, reprezentând: 

- produc ia de grâu în sum de xxxx lei cu o produc ie medie pe ha de xxxx 
kg i un pre mediu de xxxxx lei/kg (xxxxx ha x xxxx kg la ha = xxxx kg x 0,535 )  

-  produc ia de porumb în sum de xxxx lei cu o produc ie medie pe ha de 
xxxx kg i un pre mediu de 0,733 lei/kg (xxxxx ha x xxxx kg la ha = xxxxx kg x 
0,733 ) 



- produc ia de sorg în sum de xxxxx lei cu o produc ie medie pe ha de xxxx 
kg i un pre mediu de xxxx lei/kg, în baza proceselor verbale de recoltare f r a 
avea documente de intrare a produselor în magazie, avize i bonuri de cântar.   

Deoarece  la intrarea în gestiune a produselor finite nu au existat documente 
justificative decât procese verbale de recoltare pe cantit ile de produse finite 
precum i la ie ire - facturile de vânzare-, f r avize de înso ire a m rfii, indiferent 
de cantitatea de pe factura, în baza art.67 alin (1) din OG 92/2003 republicata, 
organele fiscale au procedat la estimarea veniturilor realizare pe anul 2008, 
stabilind o valoare a produc iei prin estimare în sum de xxx lei (xxxx diferen a 
grâu + xxxx diferen a porumb) la care s-a calculat impozit pe profit în baza art. 17 
din Legea 571/2003 Titlul II privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile 
ulterioare în suma de xxxx lei (xxxxx lei x 16 %) i o taxa pe valoarea ad ugat în 
sum de xxxxx lei (xxxx lei x19%).  

Din documentele existente la dosarul cauzei, s-a re inut c organele de 
inspec ie fiscal au formulat Sesizarea penal înregistrat la A.I.F sub nr. 

../20.02.2012 pentru prejudiciul cauzat bugetului de stat în sum total de xxxx 
lei, sesizând c , F.D., în calitate de administrator al SC X SRL Pecica, în perioada 
01.01.2008 

 

26.02.2009 nu a înregistrat în contabilitate veniturile ob inute din 
produc ia agricol cauzând bugetului de  stat un prejudiciu de xxxxx lei din care 
xxxxxx lei TVA i xxxx lei impozit pe profit.       

 Conform prevederilor legale în materie fiscal , organul de solu ionare a 
contesta iei nu a putut fragmenta obliga ia fiscal pronun ându-se pe fond asupra 
unei p r i din suma reprezentând taxa pe valoarea ad ugat i impozit pe profit 
suspendând solu ionarea contesta iei pentru sumele reprezentând taxa pe valoarea 
ad ugat i impozitul pe profit ce au leg tur de cauzalitate cu obiectul sesiz rii 
penale, întrucât taxa pe valoarea ad ugat i impozitul pe profit  se determin de 
organele de inspec ie fiscal pe total perioad supus inspec iei fiscale i nu pentru 
fiecare document sau opera iune în parte; astfel c solu ionarea contesta iei a fost 
suspendat pentru suma total de xxxx lei, prin Decizia nr. ../2012, la data 
prezentei D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionare, reluând 
procedura de solu ionare a contesta iei, se va investi cu solu ionarea pe fond a 
acesteia, având în vedere urm toarele:

 

Examinând actele procesuale din dosarul nr ../2012 al Parchetului de pe 
lâng Tribunalul Arad, rezult c

 

aceast unitate de parchet prin Rezolu ia din data 
de 03.07.2013 pronun at în Dosarul nr ../2012 a dispus Neînceperea urm ririi 
penale fa de f ptuitorul F.D, pentru s vâr irea infrac iunilor prev. de art.9 
alin.1 a.b. i c din Legea 241/2005, întrucât faptele nu exist ;

 

în considerarea 
propunerii organului de cercetare penal

  

din cadrul Inspectoratului de Poli ie al 
Jud. Arad, care a re inut urm toarea stare de fapt:    

(...) Bazându-se  exclusiv pe aceste prezum ii, f r a exista nici m car o 
dovad c SC X SRL a vândut mai multe cereale decât  a înregistrat în 
contabilitate, organele de inspec ie fiscal au stabilit în sarcina societ ii debite în 
valoare total de xxxx lei, din care xxxx lei TVA i xxxxx lei impozit pe profit.         



          Din declara ia numitului F.D rezult c SC X SRL a ob inut produc ii la 
hectar mai mici decât cele estimate de organele de inspec ie fiscal , datorit 
faptului c în anul 2008, având certificate ecologice, nu a folosit deloc 
îngr minte sau alte substan e chimice. De asemenea el a ar tat c , terenurile 
cultivate de SC X SRL în anul 2008 sunt situate într-o zon inundabil , ceea ce 
afecteaz produc ia de grâu ob inut . Datorit acestor dou motive, dar în 
principal datorit faptului c nu s-au folosit deloc îngr minte chimice produc ia 
ob inut de societate a fost mai mic decât media estimat de c tre organele de 
control.    

Prezum iile organelor fiscale nu sunt întemeiate, deoarece nu se poate 
impune  agentului economic în cauz ob inerea unei produc ii la fel cu al i agen i 
cu acela i obiect de activitate, deoarece productivitatea este afectat de mai mul i 
factori cum ar fi cei invoca i de administratorul societ ii. 

 

[...]  
(...) rezult c faptele sesizate de organele fiscale nu exist , acestea fiind în 

fapt simple prezum ii care nu au nicio leg tur cu realitatea (...).

 

             

Prin Rezolu ia din 01.08.2013 pronun at în Dosarul nr. ..../2013, prim 
procurorul adjunct al Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad, examinând plângerea 
formulat de D.G.F.P. a jud. Arad 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad, 
împotriva Rezolu iei din data de 03.07.2013, adoptat în dosarul nr. ...../2012 al 
Parchetului de pe lâng Tribunalul Arad, respinge plângerea i constat 
urm toarele:

 

( ) trebuie s se dovedeasc f r echivoc, pe baz de probe, vinov ia 
agentului, dubiile existente interpretându-se în favoarea acestuia, care, pân la 
proba contrar , este prezumat inocent. 

 

( ) 
Or, în spe , nu s-a dovedit cu nimic c societatea vizat ar fi ob inut 

produc ii la hectar mai mari decât cele declarate, estimarea organelor fiscale, prin 
raportare la produc iile altor societ i comerciale de profil, neavând un titlu de 
certitudine              

Sentin a penal nr. 323 pronun at în edin a public din data de 17.09.2013 
de c tre Tribunalul Arad 

 

Sec ia Penal ,

 

în dosar nr. ...../2013, a men inut solu iile 
Ministerului Public de neîncepere a urm ririi penale fa de f ptuitorul F.D, pentru 
s vâr irea infrac iunilor prev. de art.9 alin.1 a.b. i c din Legea 241/2005 i 
respinge plângerea formulat de A.J.F.P Arad, ca nefondat . 

  

  În drept, în ceea ce prive te estimarea bazei de impunere efectuat de 
organele de inspec ie fiscal , se re ine c  sunt aplicabile prevederile art.67 alin.1 i  
alin. 2 din Ordonan a Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat, care, precizeaz :

 

  
ART. 67 

    Estimarea bazei de impunere 



    
(1) Dac organul fiscal nu poate determina m rimea bazei de impunere, acesta 

trebuie s o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele i 
documentele care au relevan pentru estimare. Estimarea const în identificarea 
acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.

     
(2) În situa iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept ite s 

estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere pre ul de pia al 
tranzac iei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal.

    

Art. 67 a fost modificat de pct. 19 al art. I din Ordonan a nr. 29 din 31 
august 2011, publicat în Monitorul Oficial  nr. 626 din 2 septembrie 2011. 
Aceast modificare intr în vigoare la 17 septembrie 2011, conform art. III din 
acela i act normativ i precizeaz :

 

 
ART. 67 

         Stabilirea prin estimare a bazei de impunere         
(1) Organul fiscal stabile te baza de impunere i obliga ia fiscal de plat 

aferent , prin estimarea rezonabil a bazei de impunere, folosind orice prob i 
mijloc de prob prev zute de lege, ori de câte ori acesta nu poate determina 
situa ia fiscal corect .

         

(2) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere se efectueaz în situa ii cum 
ar fi:         

a) în situa ia prev zut la art. 83 alin. (4);

         

b) în situa iile în care organele de inspec ie fiscal constat c eviden ele 
contabile sau fiscale ori declara iile fiscale sau documentele i informa iile 
prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt incorecte, incomplete, precum i în 
situa ia în care acestea nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia organelor de 
inspec ie fiscal .

        

(3) În situa iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt îndrept ite s 
stabileasc prin estimare bazele de impunere, acestea identific acele elemente 
care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.

        

(4) În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele fiscale pot 
folosi metode de stabilire prin estimare a bazelor de impunere, aprobate prin ordin 
al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

        

(5) Cuantumul obliga iilor fiscale rezultate din aplicarea prevederilor 
prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verific rii ulterioare, cu excep ia 
celor stabilite în cadrul unei inspec ii fiscale.

 

De asemenea, conform prevederilor pct. 65.1 i pct. 65.2 din Hot rârea 
Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal :

 

65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa ii cum sunt:

         

a) contribuabilul nu depune declara ii fiscale sau cele prezentate nu permit 
stabilirea corect a bazei de impunere;

         

b) contribuabilul refuz s colaboreze la stabilirea st rii de fapt fiscale, 
inclusiv situa iile în care contribuabilul obstruc ioneaz sau refuz ac iunea de 
inspec ie fiscal ;

 



        c) contribuabilul nu conduce eviden a contabil sau fiscal ;

         
d) când au disp rut eviden ele contabile i fiscale sau actele justificative 

privind opera iunile produc toare de venituri i contribuabilul nu i-a îndeplinit 
obliga ia de refacere a acestora.

 
          65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai 
apropiate situa iei de fapt fiscale, luând în considerare pre ul de pia al 
tranzac iei sau al bunului impozabil, precum i informa ii i documente existente la 
dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru impunere, iar, în lipsa 
acestora, organul fiscal va avea în vedere datele i informa iile de inute de acesta 
despre contribuabilii cu activit i similare.

  

Conform prevederilor O.M.F.P. nr. 3389/2011 privind stabilirea prin 
estimare a bazei de impunere:   

ART. 1        
(1) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, 

contribu ii i alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se 
efectueaz de organele de inspec ie fiscal în situa ii cum ar fi:

 

    - documentele i informa iile prezentate în cursul inspec iei fiscale sunt 
incorecte sau incomplete; 
    - documentele i informa iile solicitate nu exist sau nu sunt puse la dispozi ia 
organelor de inspec ie fiscal .

     

(2) Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspec ie fiscal vor 
identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale.

     

(3) Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atât a veniturilor, cât 
i a cheltuielilor aferente acestora.     

(4) Valoarea estimat a bazei de impunere va fi utilizat pentru stabilirea 
impozitelor, taxelor sau contribu iilor, precum i a eventualelor diferen e ale 
acestora datorate bugetului general consolidat al statului.     

(5) Prin contribuabil, în în elesul prezentului ordin, se în elege orice persoan 
juridic sau fizic , precum i orice alt entitate f r personalitate juridic ce 
realizeaz venituri pentru care se datoreaz impozite, taxe, contribu ii i alte sume 
la bugetul general consolidat al statului, în condi iile legii, cu excep ia impozitului 
pe venit datorat de persoanele fizice prev zut la art. 79^1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare.

 

         ART. 2          
În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspec ie 

fiscal pot folosi urm toarele metode:

        

a) metoda sursei i cheltuirii fondurilor; 
       b) metoda fluxurilor de trezorerie; 
       c) metoda marjei;        

d) metoda produsului/serviciului i volumului; 
       e) metoda patrimoniului net. 
         ART. 3 



      
Selectarea metodelor de stabilire prin estimare a bazelor de impunere se va 

face în func ie de situa ia identificat la contribuabil, sursele de informa ii, 
înscrisurile identificate i de complexitatea activit ii verificate.

 
        ART. 4      

(1) Pentru selectarea celei mai adecvate metode de stabilire prin estimare a 
bazei de impunere, organele de inspec ie fiscal vor avea în vedere urm toarele 
elemente, f r a fi limitative:

       

a) s se apropie cel

 

mai mult de modul în care î i desf oar activitatea 
contribuabilul;     

b) documentele sau informa iile identificate s fie relevante pentru aplicarea 
unei metode;     

c) situa iile specifice ale fiec rui contribuabil supus verific rii;

     

d) activit ile similare cu cele desf urate de al i contribuabili, pentru 
realizarea unor compara ii;

     

e) s corespund condi iilor liberei concuren e în situa ia în care nu se pot 
determina împrejur rile concrete de desf urare a activit ii contribuabilului;

 

    f) documente sau informa ii identificate la ter e persoane în leg tur cu 
activitatea contribuabilului.       

(2) Selectarea metodei de stabilire prin estimare va fi efectuat de echipa de 
inspec ie fiscal .

       

(3) Condi iile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi 
consemnate într-o not de fundamentare, întocmit de echipa de inspec ie fiscal , 
care va fi supus aviz rii efului de serviciu i aprobat de conduc torul activit ii 
de inspec ie fiscal .

 

      (4) Nota de fundamentare va con ine:

     

a) constatarea st rii de fapt a activit ii supuse controlului care impune 
utilizarea metodei de stabilire prin estimare selectate;     

b) elementele identificate care vor sta la baza select rii metodei de estimare a 
bazei de impunere, respectiv a veniturilor sau cheltuielilor;     

c) metoda propus pentru estimarea bazei de impunere.

 

       ART. 5        
Organele de inspec ie fiscal vor men iona în raportul de inspec ie

 

fiscal 
metoda utilizat pentru stabilirea prin estimare a bazei de impunere.

  

O.G. nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal prevede:

 

          ART. 213  
(1) În solu ionarea contesta iei organul competent va verifica motivele de 

fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de dispozi iile legale invocate 
de acestea i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu ionarea contesta iei 
se face în limitele sesiz rii. ( ) 

Totodat , în conformitate cu prevederile

 

Ordinului nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata: 



 
10.4. La solu ionarea contesta iilor, organele de solu ionare se vor 

pronun a i în raport de motivarea rezolu iilor de scoatere de sub urm rire penal , 
neîncepere sau încetare a urm ririi penale, precum i a expertizelor efectuate în 
cauz , în m sura în care acestea se reg sesc la dosarul contesta iei.

  
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult urm toarea stare de fapt:

 

În cursul anului 2008, S.C. X  S.R.L. a înfiin at culturi de grâu pe o suprafa 
de . ha, porumb pe o suprafa de .. ha i sorg pe o suprafa de 6 ha, 
înregistrând la finele anului 2008 în debitul contul 345  Produse finite" suma de 
xxxx lei, reprezentând: produc ia de grâu în sum de xxx lei cu o produc ie medie 
pe ha de . kg i un pre mediu de . lei/kg respectiv xxx kg x xx, produc ia de 
porumb în sum de xx lei cu o produc ie medie pe ha de xxxx kg i un pre mediu 
de xxxx lei/kg respectiv xxxx kg x xx i produc ia de sorg în sum de xxx lei cu o 
produc ie medie pe ha de xx kg i un pre mediu de xx lei/kg, în baza proceselor 
verbale de recoltare f r a de ine documente de intrare a produselor în magazie, 
avize i bonuri de cântar.   

M sura aplic rii procedeului de estimare, efectuat în baza art. 67 din 
Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 a fost luat ca urmare a faptului c petenta nu a 
putut dovedi c produc ia pe care

 

a ob inut-o este produc ia real , neavând la baza 
documente justificative, respectiv avize i bonuri de cântar, sens în care, în 
conformitate cu prevederile art. 52 alin.1 din OG nr.92/2003 republicat , organele 
de inspec ie fiscal au solicitat la dou societ i agricole din zon (SC A.R SRL 
Semlac i SC A.M SRL Semlac) comunicarea produc iilor realizate pe hectar la 
grâu i porumb  pe anul 2008 i pre ul mediu de vânzare pentru a compara 
produc ia ob inut i pre ul practicat de petent , constatând c produc iile medii la 
hectar transmise de acestea sunt mai mari decât cele constatate ca fiind ob inute de 
petent în timpul verific rii efectuate.

 

Astfel c , organele de inspec ie fiscal au stabilit în sarcina societ ii petente 
obliga iile fiscale de natura impozitului pe profit i a taxei pe valoarea ad ugat , 
prin stabilirea unei baze de impunere suplimentara în sum de xxxx lei în urma 
calcul rii prin estimare a produc iei de grâu i porumb nerealizat , comparând 
produc ia medie

 

pe hectar la grâu i porumb, pe anul 2008 i pre ul de vânzare 
practicat de petent cu produc iile medii ob inute de

 

dou societ i agricole din 
zon (SC A.R SRL Semlac i SC A.M SRL Semlac).  

În raport cu aceste constat ri organul competent în solu ionarea contesta iei 
constat c , informa iile din actul administrativ fiscal atacat nu r spund la unele 
obiective prev zute în dispozi ii legale, ce trebuiau avute în vedere în cazul 
evalu rii prin estimare a bazei de impunere si anume:

 

- în ce au constat deficien ele care au condus la

 

imposibilitatea organelor de 
inspec ie fiscal de a determina m rimea bazei de impunere si care au fost datele si 
documentele care au avut relevan pentru estimare, având în vedere obliga ia 
identific rii acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale 
(conform celor dispuse la art.67, alin.(1) al O.G. nr. 92 din 24 decembrie 2003, 



republicat , privind Codul de procedura fiscal cu modific rile si complet rile 
ulterioare); 

- având în vedere c inspec ia fiscal are în vedere, potrivit art.105 din actul 
normativ mai sus citat, examinarea tuturor st rilor de fapt si raporturile juridice 
care sunt relevante pentru impunere, care a fost contribu ia petentei la respectarea 
obliga iei de a colabora la constatarea st rii de fapt fiscale, prin prezentarea la locul 
de desf urare a inspec iei fiscale a tuturor documentelor, precum si orice alte date 
necesare clarific rii situa iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. (conf. 
art.106 al O.G. nr. 92 din decembrie 2003, republicat , privind Codul de procedura 
fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare).

 

- având în vedere c art.65.1. din H.G. nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal stabile te situa iile în care se 
procedeaz la estimarea bazelor de impunere, raportul de inspec ie fiscal nu 
clarific aceste situa ii care pot fi nedepunerea declara iilor fiscale sau cele 
prezentate nu permit stabilirea corect a bazei de impunere, refuzul de a colabora la 
stabilirea st rii de fapt fiscale, lipsa eviden ei contabile sau fiscale;

 

- dac au fost avute în vedere dispozi iile art.65.2. din actul normativ mai sus 
citat, cu privire la obliga ia organului fiscal de a identifica acele

 

elemente care sunt 
cele mai apropiate situa iei de fapt fiscale, si ce informa ii si documente existente 
la dosarul fiscal al contribuabilului - care sunt relevante pentru impunere - au fost 
avute în vedere, iar, în lipsa acestora, care au fost datele si informa iile de inute 
despre contribuabilii cu activit i similare.

 

-  titlul de crean atacat nu face trimitere în temeiul de drept la aceste 
dispozi ii legale, care stau la baza procedurii privind stabilirea prin estimare a bazei 
de impunere. 

- în raportul de inspec ie fiscal ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere atacate, organele de inspec ie fiscal nu au precizat care a fost metoda 
prev zut de lege folosit pentru estimare.  

- organele de inspec ie fiscal nu au analizat produc iile declarate i 
înregistrate în eviden de c tre petent în raport cu tehnologia aplicat i cu 
cheltuielile efectuate de petent pentru ob inerea acestora.

  

Faptul c , actul de control nu con ine constat ri complete referitoare la 
elementele care au condus la estimarea bazei de impunere în ceea ce prive te 
produc iile de grâu i porumb ob inute de petent în anul 2008, a fost confirmat i  
de organele de urm rire i cercetare penal , respectiv de instan ele penale, aspecte 
con inute în Rezolu ia de neîncepere a urm ririi penale pronun at de Parchetul de 
pe lâng Tribunalul Arad în Dosar nr. ..../2012, Rezolu ia din 01.08.2013 emis de 
Parchetul de pe lâng Tribunalul Arad în Dosar nr. ......./2/2013, men inute prin 
Sentin a penal nr. xxx din 17.09.2013 pronun at

 

de Tribunalul Arad, în dosar nr. 
..../2013, care statueaz c  nu s-a dovedit cu nimic c societatea vizat ar fi 
ob inut produc ii la hectar mai mari decât cele declarate, estimarea organelor 
fiscale, prin raportare la produc iile altor societ i comerciale de profil, neavând un 



titlu de certitudine    
Astfel c , organul competent în solu ionarea contesta iei, nu se poate 

pronun a asupra bazei impozabile suplimentare stabilit de organele de inspec ie 
fiscal , în condi iile în care actul de control nu con ine constat ri complete 
referitoare la elementele care au condus la estimarea bazei de impunere în ceea ce 
prive te produc iile de grâu i porumb ob inute de

 
petent în anul 2008, cu atat mai 

mult cu cât instan a penal a confirmat acest aspect în Sentin a penal nr. ..../2013 
din dosar nr. ..../2013 al Tribunalului Arad, definitiv .  

 

Mai mult, organul de solu ionare a contestatiei constat c , la dosarul cauzei, 
SC X SRL a depus documente suplimentare care nu au fost prezentate organelor de 
inspec ie fiscal în timpul efectu rii controlului, cu adresa f.n., înregistrat 
laD.G.F.P. a jud. Arad sub nr. ./27.03.2012, transmis Activit ii de Inspec ie 
Fiscal Arad unde a fost înregistrat sub nr. ../27.03.2012, astfel: 

- fotocopia certificatului de conformitate nr /08 i anexa la acesta emis 
pe numele SC X SRL, valabil pentru productia anului 2008;   

- fi a de înregistrare a produc torilor în agricultur ecologic pentru anul 
2008;  

- fotocopia Registrului parcelar; înscrisuri de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal asupra c rora

 

organele de inspec ie 
fiscal nu s-au pronun at în condi iile legii.

 

Totodata, în dovedirea realit ii produc iei realizate, petenta a ar tat c , a 
cultivat cereale ecologice respectiv grâu pe o suprafa a de xxxx ha, porumb pe o 
suprafa de xxxx ha  i sorg pe o suprafa de xxxx ha fiind înregistrat la 
Ministerul Agriculturii i Dezvolt rii Rurale ca

 

produc tor în agricultura ecologic 
i c având în vedere c , în agricultura ecologic sunt interzise folosirea 

îngr mintelor chimice, produc iile ob inute sunt mult mai mici decât cele 
ob inute prin folosirea acestor îngr minte.         

 

In situatia data, la solutionarea contestatiei sunt aplicabile si prevederile art. 
213 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/24.12.2003, republicata, privind 
Codul de procedure fiscala, unde se stipuleaza ca: 

"(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot s depuna 
probe noi în sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal em/tent al 
actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de 
control, dupe caz, i se va oferi posibilitatea sa se pronunte asupra acestora". 

De asemenea, potrivit pct. 182.1 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedure fiscala, dat in aplicarea art. 182 (devenit dupe republicare art. 
213) din Codul de procedure fiscala, se arata: 

"182.1 În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedure fiscala, 
contestatorul, intervenientii i/sau imputernicitii acestora, in fata organelor de 
solutionare a contestatiilor, se pot folosi de orice probe noi refevante, chiar daca 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspectie fiscala".  



Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, precum i faptul c 
petenta depune documente noi în sus inerea solicit rii sale, documente care pot 
avea influen asupra cuantumului obliga iilor fiscale

 
stabilite suplimentar în 

sarcina sa, existând posibilitatea confirm rii st rii de fapt prezentat de societatea 
petent , se impune desfiin area actului administrativ atacat în ceea ce prive te acest 
cap t de cerere pentru ca organul de inspec ie fiscal s aib

 
"posibilitatea sa se 

pronun e

 

asupra acestora . 
Conform prevederilor legale citate, se re ine c pentru estimarea unei baze 

de impunere organele de inspec ie fiscal trebuie s aib în vedere elementele mai

 

apropiate situa iei de fapt fiscale, luând în considerare informa iile referitoare la 
activitatea din perioada verificat i documentele existente la dosarul fiscal al 
contribuabilului care sunt relevante pentru impunere iar, in lipsa acestora, organele de 
inspec ie fiscala trebuiau sa aib în vedere datele si informa iile de inute despre 
contribuabilii cu activit i similare i c estimarea se efectueaz în situa iile prev zute 
de lege, folosindu-se una dintre metodele stabilite de legiuitor pentru aceast 
estimare.  

Or, în cazul ce face obiectul prezentei contesta ii s-a re inut c  organele de 
inspec ie fiscal au procedat la estimarea bazei de impunere în ceea ce prive te 
impozitul pe profit i taxa pe valoarea ad ugat pe considerentul c , în perioada 
verificat , petenta nu a putut dovedi c produc ia pe care a ob inut-o este produc ia 
real , neavând la baza documente justificative, respectiv avize i bonuri de cântar 
i c a ob inut produc ii de grâu i porumb la hectar sub media produc iilor 

ob inute de dou societ i cu profil agricol din aceea i zon , fara a exista o nota de 
fundamentare, documente sau informa ii identificate care sa fie relevante pentru 
aplicarea uneia dintre metodele prevazute la art. 2 din Ordinul 3389/2011 privind 
stabilirea prin estimare a bazei de impunere i f r ca în raportul de inspec ie 
fiscal ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere atacate, organele de inspec ie 
fiscal s precizeze care a fost metoda prev zut de lege folosit pentru estimare 
respectiv s analizeze produc iile declarate i înregistrate în eviden de c tre 
petent în raport cu tehnologia aplicat i cu cheltuielile efectuate de petent pentru 
ob inerea acestora, cu atât mai mult cu cât, în anul 2008, petenta a sus inut c a 
cultivat cereale ecologice respectiv grâu pe o suprafa a de 

 

ha, porumb pe o 
suprafa de . ha i sorg pe o suprafa de . ha fiind înregistrat la Ministerul 
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale ca produc tor în agricultura ecologic .   

La art. 49, art. 94 respectiv art. 105  din Ordonan a Guvernului  nr.92/2003, 
republicat , privind Codul de procedur fiscal , se prev d urm toarele:

 

     

 

ART. 49        
Mijloace de prob

       

(1) Pentru determinarea st rii de fapt fiscale, organul fiscal, în condi iile legii, 
administreaz mijloace de prob , putând proceda la:

       

a) solicitarea informa iilor, de orice fel, din partea contribuabililor i a altor 
persoane; 
      b) solicitarea de expertize; 



      c) folosirea înscrisurilor;       
d) efectuarea de cercet ri la fa a locului.

     
(2) Probele administrate vor fi coroborate i apreciate inându-se seama de 

for a lor doveditoare recunoscut de lege.( )

 
ART.94  ( ) 

     (2) Inspec ia fiscal are urm toarele atribu ii:

         

a) constatarea i investigarea fiscal a tuturor actelor i faptelor rezultând 
din activitatea contribuabilului supus inspec iei

 

sau altor persoane privind 
legalitatea i conformitatea declara iilor fiscale, corectitudinea i exactitatea 
îndeplinirii obliga iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante 
pentru aplicarea legii fiscale; 
           b) analiza i evaluarea informa iilor fiscale, în vederea confrunt rii 
declara iilor fiscale cu informa iile proprii sau din alte surse;( )

  

ART. 105 
Reguli privind inspec ia fiscal

         

(1) Inspec ia fiscal va avea în vedere examinarea tuturor st rilor de fapt i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.

 

În ceea ce prive te sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale, 
dispozi iile Codului de procedur fiscal precizeaz :

 

 ART. 64 
     For a probant a documentelor justificative i eviden elor contabile

         

Documentele justificative i eviden ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist i alte acte 
doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. 
         ART. 65         

Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

       

(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 
declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

       

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz de 
probe sau constat ri proprii.

 

Astfel, din contextul legal citat, rezult c în vederea clarific rii st rii de fapt 
fiscale a unui contribuabil, organul de inspec ie are dreptul de a verifica 
documentele justificative i eviden ele contabile ale acestuia, precum i de a utiliza 
informa iile provenite de la alte persoane cu care acesta are sau a avut raporturi 
juridice, relevante pentru impunere, în scopul motiv rii deciziei sale de impunere.

 

În raport de cele prezentate mai sus, se re ine c m sura constând în  
estimarea bazei de impunere în ceea ce prive te produc iile de grâu i porumb 
ob inute de c tre petent este insuficient argumentat , motiv pentru care, se va 
desfiin a Decizia de impunere F-AR nr /16.02.2012 privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal

 

întocmit de c tre organele 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, pentru impozitul

 

pe profit stabilit suplimentar 
în suma de xxxxx lei i taxa pe valoarea ad ugat în sum total de xxx lei stabilite 
urmare estimarii  veniturilor aferente anului 2008, urmând ca pentru determinarea 



corect a situa iei fiscale a petentei, la reverificare,

 
organul de inspec ie s

 
analizeze situa ia de fapt fiscal utilizând  toate informa iile i documentele 
necesare pentru impunere. 

Astfel, solu ia ce urmeaz a fi adoptat este reg sit în prevederile art.216 
din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

  
 

ART. 216 
Solu ii asupra contesta iei 

         [...]          
(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ atacat, 

situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.

  

coroborate cu dispozi iile pct. 11.5 -11.7 din Ordinul Pre edintelui A.N.A.F. 
nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

În consecin urmeaz sa fie desfiin at Decizia de impunere F-AR nr. 
./16.02.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 

inspec ia fiscal

  

pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în suma de xxx lei 
i taxa pe valoarea ad ugat în sum total de xxxx lei, urmând ca organele de 

control s procedeze la încheierea unui nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.  

Referitor la cap tul de cerere privind impozitul pe profit stabilit suplimentar 
in suma de xxxxx aferent anului 2009, s-au re inut urm toarele:  

În fapt, potrivit constatarilor inscrise in raportul de inspectie fiscala, urmare 
verific rilor efectuate cu privire la impozitul pe profit aferent anului 2009, organele 
de inspec ie fiscala au stabilit ca petenta, in baza inregistrarilor din balanta de 
verificare datoreaza la finele anului 2009 un impozit pe profit in suma de xxxx lei.   

Raportandu-se la impozitul pe profit in suma de xx lei declarat prin 
declara ia 101" Declara ia privind impozitul pe profit" pentru anul 2009, organele 
de inspec ie au stabilit ca petenta datoreaza la 31.12.2009 un impozit pe profit în 
plus de xxxx lei (xxxxx lei  - xxx lei ) fata de cel declarat de petent . 

  

Totodata verificand fi a sintetica pe pl titor, organele de inspectie fiscala au 
constatat c , la data de 26.01.2012, petenta avea un impozit pe profit achitat in plus 
în sum de xxxx lei, motiv pentru care au stabilit un impozit pe profit suplimentar 
in suma de xxxxx lei reprezentând diferen a neachitata aferenta anului 2009 (xxx 
lei - xxxx lei).  

În decizia de impunere F-AR nr ../16.02.2012, privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata, ce reprezinta titlul de creanta susceptibil de a fi contestat, 
pentru debitul suplimentar in suma totala de xxxx lei, reprezentand impozitul pe 
profit suplimentar aferent anului 2009, la punctul 2.1.2. "Motivul de fapt" nu sunt 
facute preciz ri

 

referitoare la aceasta suma, iar la pct. 2.1.3 "Temeiul de drept" nu 



sunt invocate dispozitiile legale care au stat la baza constituirii diferentei 
suplimentare de impozit pe profit aferent anului 2009.  

In contestatia formulata reprezentanta petentei sustine ca  exprimarea din 
actul de control este foarte confuza, contradictorie si nu se intelege cu claritate care 
sunt motivele pentru care petenta datoreaza o diferenta de impozit pe profit in 
suma de xx lei pentru anul 2009 cu toate ca a achitat in plus suma de xxx lei       

În drept, art. 43, alin. (2), lit. e) si f) din OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal precizeaza elementele obligatorii pe care actul administrativ fiscal 
trebuie s le contina, astfel:

 

ART. 43 
Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente:

 

( ) 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
( ) . 
Referitor la elementele obligatorii de înscris în formularul "Decizia de  

impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal " anexa 2 din O.M.F.P. nr.2993/2012 privind aprobarea formularului 
"Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de 
inspec ia fiscal " cu privire la con inutul punctului

 

2.1.2. "Motivul de fapt" precizeaza :  
Se vor inscrie detaliat si in clar modul in care contribuabilul a efectuat si 

inregistrat o operatiune patrimoniala, modul cum a tratat din punct de vedere 
fiscal sau cu influenta fiscala si tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum si 
prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va inscrie atat pentru 
obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

 

2.1.3. Temeiul de drept , precizeaz :

 

Se va înscrie detaliat i clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea 
actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prev zute

 

de lege, cu 
prezentarea concis a textului de lege pentru cazul constatat.

 

Temeiul de drept se 
va înscrie atât pentru obliga ia fiscala principal , cât

 

i pentru accesoriile 
calculate la aceasta.

  

Potrivit prevederilor legale invocate anterior, se re ine c în decizia de 
impunere contestata, pentru datoria fiscal

 

suplimentar

 

reprezentand impozitul pe 
profit aferent anului 2009, trebuie înscris detaliat modul în care contribuabilul a 
efectuat si a tratat din punct de vedere fiscal operatiunile economice, precum si 
prezentarea consecintelor fiscale, iar motivul de fapt trebuia inscris atat pentru 
obligatia fiscala principala, cat si pentru accesorii, precum si actul normativ, 
articolul, celelalte elemente prev zute de lege, cu prezentarea concisa a textului de 
lege, atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile calculate 
pentru aceasta. 

Decizia de impunere F-AR nr ../18.X.2010 privind obligatiile fiscal 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscal, la pct. 2.1.2." Motivul de fapt" nu 



con ine preciz ri

 
referitoare la obligatia fiscala principala in suma de xxxx lei 

reprezentand diferenta de impozit pe profit neachitata aferenta anului 2009, iar la 
pct. 2.1.3. " Temeiul de drept ", organele de inspectie fiscala nu au efectuat 
incadrarea faptei constatate avand in vedere dispozitiile legale care au stat la baza 
constituirii diferentei suplimentare de impozit pe profit, desi aceasta a fost inscrisa 
ca si cuantum la punctul 2.1.1 Obligatii fiscal suplimentare de plata

  

Asa cum rezulta din actul normativ mai sus citat, respectiv OMEF 
nr.2993/2012, atat in ceea ce priveste motivele de fapt, cat si in ceea ce priveste 
temeiul de drept acestea trebuie completate detaliat si in clar. 

Din cele de mai sus, se re ine c , organele de inspec ie fiscal aveau 
obliga ia sa precizeze în decizia de impunere contestata, modul în care petentul a 
efectuat operatiunile economice, precum si influentele si consecintele fiscale, prin 
incadrarea acestora pe articolul de lege inc lcat de acesta. 

In aceasta situa ie, organul competent in solutionare, re ine c , in speta sunt 
incidende prevederile art. 213 alin.(1) si (5) din OG 92/2003, republicat , privind 
Codul de procedur fiscal , potrivit c rora : 

 

(1) În solu ionarea contesta iei organul

 

competent va verifica motivele de 
fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de

 

dispozi iile legale invocate 
de acestea i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu ionarea contesta iei 
se face în limitele sesiz rii .[...]

 

(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra 
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca acestea 
sunt intemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

 

Deoarece actul administrativ contestat, respectiv Decizia de impunere F-AR 
nr. ../16.02.2012, nu con ine

 

motivul de fapt si de drept pentru aceast obliga ie 
fiscal suplimentar , organul competent în solu ionarea contesta iei nu se poate 
pronun a asupra legalitatii acesteia, motiv pentru care se va face aplicatiunea  
prevederilor art.216 alin.(3) din OG 92/2003, republicat , privind Codul de 
procedur fiscal , prin care se stipuleaz :

 

 
(3) Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ 

atacat, situatie în care urmeaza sa se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare. [...] urmând ca 
organele de control s procedeze la încheierea unui nou act administrativ fiscal 
avand în vedere considerentele deciziei de solu ionare, cu prezentarea intr-un mod 
clar si precis atat a motivelor de fapt, cat si a temeiului de drept care sta la baza 
constituirii diferentei suplimentare de impozit pe profit aferent anului 2009 tinand 
cont si de sustinerile petentei din contestatia formulata cu privire la diferenta dintre 
impozitul pe profit achitat în plus existent in eviden a sa contabila cat cea constata 
de organul fiscal in evidenta fiscala a acesteia.           

Referitor la dobanzile/major rile de întârziere în sum de xxx  lei si 
penalitatile de intarziere in suma de xxx lei aferente impozitului pe profit stabilit 



suplimentar in suma totala de xxxx lei (xxxxx lei + xxxxx lei ), calculat în sarcina 
petentei prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ..../16.02.2012 se re ine c stabilirea de 
major ri de întârziere aferente

 
impozitului pe profit stabilit suplimentar reprezint 

m sur accesorie în raport cu debitul. Deoarece pentru debitul reprezentând 
impozitului pe profit stabilit suplimentar, Decizia de impunere  privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ...../16.02.2012 
va fi desfiin at rezult c i pentru cap tul de cerere privind dobanzile/major rile

 

si penalitatile de întârziere, calculate în sarcina petentei reprezentând m sura 
accesorie, conform principiului de drept accesorium sequitur principalem, Decizia 
de impunere  privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscala F-AR nr. ...../16.02.2012  va fi desfiin at .

  

Referitor la dobanzile/major rile de întârziere în sum de xxxxxx  lei si 
penalitatile de intarziere in suma de xxxx lei aferente taxei pe valoarea adaugata 
stabilita suplimentar urmare estimarii veniturilor nerealizate aferente anului 2008 
in suma totala de xxxx lei, calculata în sarcina petentei prin Decizia de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscala F-AR 
nr. ....../16.02.2012 se re ine c stabilirea de major ri de întârziere aferente

 

taxei pe  
valoarea adaugata stabilita suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul. Deoarece pentru debitul reprezentând taxa pe valoarea adaugata stabilita 
suplimentar, Decizia de impunere  privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ...../16.02.2012 va fi desfiin at rezult c i 
pentru cap tul de cerere privind dobanzile/major rile si penalitatile de întârziere, 
calculate în sarcina petentei reprezentând m sura accesorie, conform principiului 
de drept accesorium sequitur principalem, Decizia de impunere  privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ..../16.02.2012  
va fi desfiin at .

  

Referitor la capatul de cerere privind suma de xxxxxx lei reprezentand taxa 
pe valoarea adaugata stabilita suplimentar aferenta livrarilor intracomunitare de 
bunuri efectuate in luna februarie 2009 c tre firma A Italia, s-au retinut 
urmatoarele: 

În fapt, în luna februarie 2009 petent a înregistrat in jurnalul de vanzari o 
livrare  intracomunitara c tre firma A Italia în sum de xxxx lei. Pentru aceasta 
operatiune petenta a aplicat prevederile art.143 alin.2 din Codul Fiscal, respectiv a 
înregistrat.o în eviden a contabil ca opera iune intracomunitara scutita de taxa pe 
valoarea ad ugat cu drept de deducere.

 

La data controlului, petenta nu a putut prezenta organelor de inspectie fiscala 
factura si documentul care s ateste c bunurile au fost expediate sau transportate 
în alt stat membru de c tre furnizor sau de c tre persoana c tre care se efectueaz 
livrarea, ori de alt persoan în contul acesteia, respectiv scrisoarea de tr sura 
CMR. In acest sens, la data efecturarii controlului s-a luat nota explicativa D-nei 



B.D in calitate de contabil , aceasta declarand c   nu cunosc motivul pentru care 
nu exista la dosarele de contabilitate, factura, CMR, si documentele bancare   i c  

la momentul înregistr rii în contabilitate au existat documente justificative     
In consecin a, organele de inspec ie fiscala au procedat la colectarea TVA 

pentru suma de xxxx lei in conformitate cu art. 140, alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile si complet rile ulterioare si pct. 23, 
alin. (1) din H.G. nr. 44/2004 cu modific rile si complet rile ulterioare, rezultând o 
TVA colectata suplimentar in suma de xxxx lei (xxxxx x 19%).  

În drept, art.128 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific rile 
i complet rile ulterioare reglementeaz livrarea de bunuri ca opera iune cuprins 

în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , iar în conformitate cu prevederile 
alin.(9), în vigoare la data efectu rii opera iunilor:

 

(9) Livrarea intracomunitar reprezint o livrare de bunuri, în în elesul 
alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat 
membru de c tre furnizor sau de persoana c tre care se efectueaz livrarea ori de 
alt persoan în contul acestora.

 

Totodat , potrivit prevederilor art.143 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, sunt scutite de tax 
pe valoarea ad ugat : 

a) livr rile intracomunitare de bunuri c tre o persoan care îi

 

comunic furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de 
autorit ile fiscale din alt stat membru,[...] ,

 

iar, conform alin.(3) al aceluia i articol: 
(3) Prin ordin al ministrului finan elor publice se stabilesc, acolo unde este 

cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de tax pentru opera iunile 
prev zute la alin. (1) i (2) i, dup caz, procedura i condi iile care trebuie 
îndeplinite pentru aplicarea scutirii de tax .

 

Potrivit acestor prevederi legale, se re ine c livrarea intracomunitar de 
bunuri c tre o persoan este scutit de tax pe valoarea ad ugat dac , aceast 
persoan îi comunic furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, 
atribuit de autorit ile fiscale din alt stat membru i c , acolo

 

unde este cazul, prin 
ordin al ministrului finan elor publice se stabilesc documentele necesare pentru a 
justifica scutirea de tax pe valoarea ad ugat pentru aceast opera iune.

 

În baza prevederilor citate mai sus, a fost emis de c tre ministrul finan elor 
publice Ordinul nr.2421/2007 privind aprobarea Instruc iunilor de aplicare a 
scutirii de tax pe valoarea ad ugat pentru opera iunile prev zute la art. 143 alin. 
(1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) i art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. Astfel, potrivit art.10 alin.(1) al 
Ordinului nr.2421/2007 modificat prin O.M.E.F. nr.3419/2009: 

(1) Scutirea de tax pentru livr rile intracomunitare de bunuri prev zute la 
art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, cu excep iile de la

 

pct. 1 i 2 ale aceluia i 
alineat, din Codul fiscal se justific cu: 



a) factura care trebuie s con in informa iile prev zute la art. 155 alin. (5) 
din Codul fiscal, i în care s fie men ionat codul de înregistrare în scopuri de 
TVA atribuit cump r torului în alt stat membru;

 
b) documentul care atest c bunurile au fost transportate din

 
România în alt stat membru, i dup caz,

 
c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de 

vânzare/cump rare, documentele de asigurare.

 

Conform acestor prevederi legale se re ine c facilitatea fiscala de scutire de 
tax pe valoarea ad ugat pentru livr rile intracomunitare se probeaza cu factura 
care trebuie s con in toate informa iile prev zute de legea fiscal i în care s fie 
înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cump r torului în alt stat 
membru, cu documentul care atest c bunurile au fost transportate din România în 
alt stat membru i dup caz, cu alte documente.

 

Având în vedere c livr rile de bunuri

 

efectuate cu plat sunt opera iuni 
cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad ugat , iar pentru livr rile 
intracomunitare de bunuri este prev zut scutirea de tax

 

pe valoarea ad ugat , 
reprezentând o excep ie de la regula general , pentru a putea beneficia de aceast 
facilitate fiscala de scutire de taxa pe valoarea adaugata s-a prev zut obligativitatea 
justific rii scutirii de tax pe valoarea ad ugat pentru aceste opera iuni, justificare 
care presupune existen a, de inerea i prezentarea de documente i care 
reglementeaza ca cerin cumulativ detinerea de catre furnizor a dou documente 
legal aprobate: factura i documentul de transport din România în alt stat membru, 
respectiv, în func ie de c ile de transport pe care se realizeaz , scrisoarea de tr sura 
CMR pentru transport rutier, scrisoarea de tr sur CIM pentru transport feroviar, 
Air waybill -AWB pentru transport aerian, conosament pentru transport naval i, 

dup caz orice alte documente, respectiv contract/comand de vânzare-cump rare,

 

documente de asigurare. 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult urm toarea stare de fapt:

  

In data de 24.02.2009 a fost încheiat în forma autentica un contract de 
cesiune de parti sociale prin care asociatii SC X SRL cesioneaza in intregime 
partile sociale catre persoana juridica Y Germania.    

Analizand Contractul de cesiune de parti sociale, existent in fotocopie la 
dosarul cauzei, se constata ca potrivit art. 5 pct. 3, p r ile au convenit ca D.F în 
calitate de cedent r spunde în solidar cu societatea pentru datoriile acesteia 
precum i pentru preten iile ori drepturi ale ter ilor asupra socit ii i care nu au 
fost eviden iate în contabilitate , i c  cedentul garanteaz c fondul de rezerv a 
fost constituit i utilizat potrivit dispozi iilor legale i c situa iile financiare au fost 
întocmite potrivit Art. 201 LSC

 

De asemenea la pct. 5 al aceluia i contract se precizeaz c  Fiecare parte 
raspunde juridic pentru actele i faptele juridice s vârsite în perioada de inerii 
calit ii de asociat, indiferent de momentul producerii ori constat rii efectelor 
juridice ale acesteia.       



Avand în vedere c

 
livrarea intracomunitara de bunuri catre A Italia in suma 

de xxxx lei a avut loc anterior cesiunii partilor sociale, petenta a depus la dosarul 
cauzei fotocopiile solicit rilor adresate

 
atât cedentului D.F cât si firmei SC B.O 

SRL în leg tur cu punerea la dispozitia SC X SRL a documentelor justificative ale 
efectuarii operatiunilor de livrare de cereale catre A Italia în luna februarie 2009, în 
suma de 462.72xxxxx6xx lei, impreun cu fotocopiile confirmarilor de primire ale 
acestora.     

In situatia data, la solutionarea contestatiei sunt aplicabile si prevederile art. 
213 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedure fiscala, unde se stipuleaza ca: 

"(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot s depuna 
probe noi în sustinerea cauzei. In aceasta situatie, organului fiscal em/tent al 
actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de 
control, dupe caz, i se va oferi posibilitatea sa se pronunte asupra acestora". 

De asemenea, potrivit pct. 182.1 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedure fiscala, dat in aplicarea art. 182 (devenit dupe republicare art. 
213) din Codul de procedure fiscala, se arata: 

"182.1 În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedure fiscala, 
contestatorul, intervenientii i/sau imputernicitii acestora, in fata organelor de 
solutionare a contestatiilor, se pot folosi de orice probe noi refevante, chiar daca 
acestea anterior nu au fost cercetate de organele de inspectie fiscala".  

Totodat , conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind 
Codul de procedure fiscala 

ART.94   
( ) 

      (2) Inspec ia fiscal are urm toarele atribu ii:

         

a) constatarea i investigarea fiscal a tuturor actelor i faptelor rezultând 
din activitatea contribuabilului supus inspec iei

 

sau altor persoane privind 
legalitatea i conformitatea declara iilor fiscale, corectitudinea i exactitatea 
îndeplinirii obliga iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante 
pentru aplicarea legii fiscale; 
           b) analiza i evaluarea informa iilor fiscale, în vederea confrunt rii 
declara iilor fiscale cu informa iile proprii sau din alte surse;( )

  

ART. 105 
Reguli privind inspec ia fiscal

         

(1) Inspec ia fiscal va avea în vedere examinarea tuturor st rilor de fapt i 
raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.

 

Astfel, din contextul legal citat, rezult c în vederea clarific rii st rii de fapt 
fiscale a unui contribuabil, organul de inspec ie are dreptul de a verifica 
documentele justificative i eviden ele contabile ale

 

acestuia, precum i de a utiliza 
informa iile provenite de la alte persoane cu care acesta are sau a avut raporturi 
juridice, relevante pentru impunere, în scopul motiv rii deciziei sale de impunere.

 



În condi iile în care

 
livrarea intracomunitara de bunuri catre A Italia in suma 

de xxxx lei, a avut loc anterior cesiunii partilor sociale, iar petenta a depus la 
dosarul cauzei fotocopiile solicit rilor adresate

 
atât cedentului D.F cât si firmei SC 

B.O.C SRL în leg tur cu

 
punerea la dispozitia SC X SRL a documentelor 

justificative ale efectuarii operatiunilor de livrare de cereale catre A Italia în luna 
februarie 2009, în suma de xxxxx lei, documente noi care nu au fost prezentate 
organelor de inspectie fiscala, în considerarea prevederilor legale mai sus citate, 
organele de inspec ie fiscal vor verifica dac petenta, urmare efectu rii acestor 
demersuri, de ine documente

 

justificative de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal

 

cu care sa fac

 

dovada efectuarii 
operatiunilor de livrare de cereale catre A Italia în luna februarie 2009, în suma de 
xxxx lei, pentru a putea beneficia de facilitatea fiscala de scutire de taxa pe 
valoarea adaugata pentru acesta opera ine de livrare intracomunitara, in conditiile 
în care, Codul fiscal a prev zut obligativitatea justific rii scutirii de tax pe 
valoarea ad ugat pentru aceste opera iuni, justificare care presupune existen a, 
de inerea i prezentarea de documente i care reglementeaza ca cerin cumulativ 
detinerea de catre furnizor a dou

 

documente legal aprobate: factura i documentul 
de transport din România în alt stat membru, respectiv, în func ie de c ile de 
transport pe care se realizeaz , scrisoarea de tr sura CMR pentru transport rutier, 
scrisoarea de tr sur CIM pentru transport feroviar, Air waybill -AWB pentru 
transport aerian, conosament pentru transport naval i, dup caz orice alte 
documente, respectiv contract/comand de vânzare-cump rare, documente de 
asigurare. 

Tinand seama de cele retinute anterior, urmeaza a se desfiinta Decizia de 
impunere F-AR nr.xx/16.02.2012 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal

 

întocmit de c tre organele Activit ii de Inspec ie 
Fiscal Arad, pentru taxa pe valoarea ad ugat stabilita suplimentar în sum total 
de xxxxxlei, urmând ca pentru determinarea corect a situa iei fiscale a petentei, la 
reverificare, organul de inspec ie s

 

analizeze situa ia de fapt fiscal utilizând toate 
informa iile i documentele necesare pentru impunere.

 

Astfel, solu ia ce urmeaz a fi adoptat este reg sit în prevederile art.216 
din Ordonan a Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,

  

 
ART. 216 

Solu ii asupra contesta iei 
         [...]          

(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ atacat, 
situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.

  

coroborate cu dispozi iile pct. 11.5

 

-11.7 din Ordinul Pre edintelui A.N.A.F. 
nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

  



Referitor la capetele de cerere privind suma de 319 lei reprezentand taxa pe 
valoarea adaugata colectata suplimentar, 806 lei si 3.606 lei reprezentand taxa pe 
valoarea adaugata pentru care nu s-a acordat drept de deducere a TVA cu 
consecinta respingerii la rambursare a acestor sume, s-au retinut urmatoarele: 

In fapt, prin raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii deciziei 
de impunere, organele de control au stabilit urmatoarele diferente de obliga ii de 
plata: 

- xxxx lei 

 

TVA colectata suplimentar aferent facturii nr ./13.11.2009 
neînregistrata în eviden a contabil a petentei 

 

- xx lei 

 

TVA nedeductibila aferenta unor bonuri reprezentand achizitii de 
combustibil pentru care nu au fost prezentate documente justificative privind 
utilizarea exclusiva pe categoriile exceptate potrivit art. 145^1 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare i care nu se justific la 
rambursare; 

- xxxx lei 

 

TVA nedeductibila înregistrat în jurnalul lunii decembrie 2009 
pentru care petenta nu prezint documente justificative repsectiv factura fiind 
încalcate prevederile art. 146 alin.1 lit.a din Legea nr.571/2003 cu cu modific rile 
i complet rile ulterioare. 

 

În contestatia formulata, petenta afirma c , organele de inspec ie fiscal nu 
au prezentat clar i concis motivele pentru care nu s-a acordat dreptul de deducere 
al TVA.    

In drept, in conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificarile si compelatrile ulterioare: 

ART. 145 
(...) 
(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa aferent

 

achizi iilor,

 

dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor

 

opera iuni:

 

a) opera iuni taxabile;

 

(...) 
Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 

ART. 146 
(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil 

trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii:

 

a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz s îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate 
în beneficiul s u, s de in o factur care s cuprind informa iile prev zute la 
art. 155 alin. (5); 

b) pentru taxa aferent bunurilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie livrate 
sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate în beneficiul s u, dar 
pentru care persoana impozabil este obligat la plata taxei, conform art. 150 
alin. (1) lit. b)-g): 



1. s de in o factur care s cuprind informa iile prev zute la art. 155 
alin. (5) sau documentele prev zute la art. 155^1 alin. (1); i

 
2. s înregistreze taxa ca tax colectat în decontul afferent perioadei 

fiscale în care ia na tere exigibilitatea taxei;

 
Potrivit art. 145^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal introdus de 

pct. 10 al art. 32, Cap. V din O.G. nr. 34 din 11 aprilie 2009, publicat în 
MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 14 aprilie 2009 care se aplic începând cu 
data de 1 mai 2009 :  

ART. 145^1 
(1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusive 

pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxim autorizat care s nu 
dep easc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri, 
incluzând i scaunul oferului, nu se deduce taxa pe valoarea ad ugat

 

aferent 
achizi iilor acestor vehicule i nici taxa aferent achizi iilor de combustibil 
destinat utiliz rii pentru vehiculele care au acelea i caracteristici, aflate în 
proprietatea sau în folosin a persoanei impozabile, cu excep ia vehiculelor care se 
înscriu în oricare dintre urm toarele categorii:

 

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interven ie, repara ii, paz i

 

protec ie, curierat, transport de personal la i de la locul de desf urare a

 

activit ii, precum i vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept

 

care de 
reportaj, vehiculele utilizate de agen i de vânz ri i de agen i de

 

recrutare a for ei 
de munc ;

 

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat , inclusive 
pentru activitatea de taxi; 

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat , inclusive pentru 
închirierea c tre alte persoane, instruirea de c tre colile de oferi,

 

transmiterea 
folosin ei în cadrul unui contract de leasing financiar sau opera ional;

 

d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânz rii.

 

(...) 
(4) Prevederile prezentului articol se aplic pân la data de 31 decembrie 

2010 inclusiv. 
(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile 

generale de deducere stabilite la art. 145 i art. 146 -147^1.  
In considerarea normelor legale incidente in cauza, precitate, organul de 

solutionare a contestatiei a analizat documentele existente la dosarul cauzei 
constatand ca, in raportul de inspectie fiscala care a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere contestat , organele de inspec ie fiscal au stabilit c

  

-petenta nu beneficiaz de dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad ugat 
in suma de 3.606 lei, deoarece pentru suma de 3.606 lei reprezentand TVA 
deductibila inregistrata in jurnalul lunii decembrie 2009, nu a prezentat documente 
justificative, respectiv facturi, nerespectând astfel prevederile legale înscrise la art. 
146 alin. 1 lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  



-petenta nu beneficiaz de dreptul de deducere al taxei pe valoarea ad ugat 
in suma de 806 lei aferenta unor bonuri reprezentand achizitii de combustibil 
deoarece nu au fost prezentate documente justificative privind utilizarea exclusiva 
pe categoriile exceptate potrivit art. 145^1 alin.1 din Legea nr.571/2003 cu 
modific rile i complet rile ulterioare, invocand nerespectarea de catre petenta a 
prevederilor legale înscrise la art. 145^1 alin.1 din Legea nr.571/2003 cu 
modific rile i complet rile ulterioare. 

 

Fata de prevederile legale mai sus citate si de documentele existente la 
dosarul cauzei se retine ca, dreptul contribuabililor persoane juridice de a deduce 
taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor achizitionate si serviciilor prestate, se 
poate exercita numai daca acestea sunt efectuate in beneficiul firmei, daca sunt 
destinate realizarii operatiunilor supuse taxei pe valoarea adaugata, justificate cu 
factur care s cuprind informa iile

 

prev zute la art. 155 alin. (5) din Legea 
nr.571/2003; pe cale de consecinta, taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiei de 
bunuri si servicii, care nu sunt destinate utilizarii în folosul operatiunilor taxabile si 
nu sunt efectuate in beneficiul persoanei juridice si nu sunt justificate cu 
documente  este nedeductibila. 

Or, în contesta ia formulat reprezentanta petentei s-a limitat la a afirma ca, 
organele de inspectie fiscala nu au prezentat in mod clar si precis motivele si 
pentru care nu s-a acordat dreptul de deducere a TVA, fara a demonstrata ca, în 
legatura cu aceste sume a respectat prevederile legale invocate de organele de 
inspectie fiscala in cuprinsul raportului de inspectie fiscala si a deciziei de 
impunere contestate.   

Afirmatia petentei ca  organele de inspectie fiscala nu au prezentat in mod 
clar si precis motivele pentru care nu s-a acordat dreptul de deducere a TVA  nu 
este intemeiata din urmatoarele motive: 

Referitor la con inutul actului administrativ fiscal legiuitorul precizeaza la 
art. 43, alin. (2), lit. e) si f) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscal 
elementele obligatorii pe care actul administrativ fiscal trebuie s le contina, 
respectiv : 

Actul administrativ fiscal cuprinde urm toarele elemente:

 

( ) 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
( ) .  

Referitor la elementele obligatorii de înscris în formularul "Decizia de  
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal " anexa 2 din O.M.F.P. nr.2993/2012 privind aprobarea formularului 
"Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare

 

de plata stabilite de inspec ia fiscal " cu privire la con inutul punctului

 

2.2.2. "Motivul de fapt" precizeaza : 



 
Se vor inscrie detaliat si in clar modul in care contribuabilul a efectuat si 

inregistrat o operatiune patrimoniala, modul cum a tratat din punct de vedere 
fiscal sau cu influenta fiscala si tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum si 
prezentarea consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va inscrie atat pentru 
obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

 
2.2.3. Temeiul de drept , precizeaz :

 

Se va înscrie detaliat i clar încadrarea faptei constatate, cu precizarea 
actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prev zute

 

de lege, cu 
prezentarea concis a textului de lege pentru cazul constatat.

 

Temeiul de drept se 
va înscrie atât pentru obliga ia fiscala principal , cât

 

i pentru accesoriile 
calculate la aceasta.

  

Asa cum rezulta din actul normativ mai sus citat, respectiv OMEF 
nr.2993/2012, atat in ceea ce priveste motivele de fapt, cat si in ceea ce priveste 
temeiul de drept acestea trebuie completate detaliat si clar. 

Potrivit prevederilor legale invocate anterior, se re ine c în decizia de 
impunere contestata, pentru debitul reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru 
care nu s-a acordat dreptul de deducere a TVA (806 lei si 3.606 lei) si care a fost 
respinsa la rambursare, organele de inspectie fiscala au inscris detaliat modul în 
care petenta a efectuat si a tratat din punct de vedere fiscal operatiunile economice, 
precum si prezentarea consecintelor fiscale, iar motivul de fapt a fost inscris atat 
pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesorii, precum si actul normativ, 
articolul, celelalte elemente prev zute de lege, cu prezentarea textului de lege, atat 
pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru accesoriile calculate pentru aceasta. 

A a cum rezult din Decizia de impunere F-AR nr ./16.02.2012 privind 
obligatiile fiscal suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, la pct. 2.2.2." 
Motivul de fapt " sunt facute mentiuni referitoare atat la obligatiile fiscale 
principale, cat si la accesoriile calculate pentru acestea, iar la pct. 2.2.3. " Temeiul 
de drept ", organele de inspectie fiscala au efectuat incadrarea faptei constatate 
avand in vedere toate dispozitiile legale care au stat la baza neacordarii dreptului 
de deducere a TVA in suma de xxx lei si in suma xxx lei cu consecinta respingerii 
la rambursare a acestor sume.  

Afirma iile petentei ca, organele de inspec ie au invocat ca temei legal 
art.146 alin.1 lit.d din Legea nr.571/2003,  în baza c ruia nu au acordat petentei 
dreptul de deducere a TVA in suma de xxxx, nu sunt conforme cu realitatea, în 
condi iile în care a a cum rezult din raportul de inspectie

 

fiscala (pag.11) si 
decizia de impunere (pag.3), temeiul legal invocat de organele de inspectie este art. 
146 alin.1 lit. a din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioar, 
citat in cuprinsul prezentei decizii i nu art.146 alin.1 lit.d din Legea nr.571/2003 
cum gresit sustine petenta in contestatie.      

De asemenea nici temeiul legal prezentat de petenta in cuprinsul contestatiei 
cu privire la suma de xxx lei aferenta bonurilor de combustibil  respectiv art. 145 
alin.1 din Legea nr.571/2003 nu este cel inscris de organele  in cuprinsul deciziei 
de impunere,  organele de inspectie respingand petentei dreptul de deducere a tva 



in suma de xxxx lei  in baza prevederilor art. 145^1 alin.1 din Legea nr.571/2003 
cu modific rile i complet rile ulterioare.    

Referitor la dobanzile/major rile de întârziere în sum de xx lei si 
penalitatile de intarziere in suma de xxx lei aferente taxei pe valoarea adaugata 
stabilita suplimentar si respinsa la rambursare in suma totala de xxx lei, calculata în 
sarcina petentei prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare 
de plat stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ./16.02.2012 se re ine c stabilirea 
de major ri si penalitati de întârziere aferente taxei pe  valoarea adaugata stabilita 
suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu debitul. Deoarece pentru 
debitul reprezentând taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar, Decizia de 
impunere  privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscala F-AR nr. ../16.02.2012 va fi desfiin at rezult c i pentru cap tul de 
cerere privind dobanzile/major rile de întârziere

 

si penalitatile de intarziere, 
calculate în sarcina petentei reprezentând m sura accesorie, conform principiului 
de drept accesorium sequitur principalem, Decizia de impunere  privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscala F-AR nr. ../16.02.2012  
va fi desfiin at .

  

Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul 
prevederilor art. 6, art.7, art.43, art. 49, art.64, art.65,  art. 94, art. 105 i art. 216 
alin. 3 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de

 

procedur fiscal , 
republicat

 

cu modific rile i complet rile ulterioare coroborat cu pct. 65.1 i pct. 
65.2 din Hot rârea Guvernului  nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , O.M.F.P. nr. 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei 
de impunere, în baza referatului nr.                           , se  

D E C I D E   

- respingerea  contesta iei formulate împotriva Raportului de inspec ie fiscala 
nr. ..../16.02.2012 încheiat de c tre organele de inspec ie fiscal din cadrul 
Activit ii de Inspec ie Fiscal Arad, ca inadmisibil .

 

- desfiin area Deciziei de impunere F-AR nr. ../16.02.2012 privind  
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal emis de 
Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad prin care s-a stabilit suma total de xxx lei  
reprezentând:   

- impozit pe profit suplimentar în sum de xxxxx lei  
- dobânzi/major ri de întârziere în sum de xxxx lei 
- penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit în sum de xxxx lei 
- taxa pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de xxxx lei,  
- dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA în sum de xxx lei  
- penalit i de întârziere aferente TVA în sum de xxxx lei 



- taxa pe valoarea ad ugat suplimentar în sum de xxxx lei  
- dobânzi/major ri de întârziere aferente TVA în sum de xxxx lei 
- penalit i de întârziere aferente TVA în sum de xxxx lei, urmând ca 

Activitatea de Inspec ie Fiscal Arad s emit o nou decizie pentru aceea i 
perioad , conform actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele re inute  
în prezenta decizie i în conformitate cu dispozi iile art. 216 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

- prezenta decizie se comunica la:  
S.C. x S.R.L.   
AJFP Arad  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,   
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