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1. Aspecte generale privind
începerea inspecției fiscale

Ce trebuie să cunoaștem?

1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.1. Obiectul, activitățile procedurale și atribuțiile inspecției fiscale

Verificarea corectitudinii și
exactității îndeplinirii obligațiilor de
către contribuabil

Obiectul
inspecției
fiscale

Verificarea sau stabilirea, după caz,
a bazelor de impunere, stabilirea
diferențelor datorate în plus sau în
minus, după caz față de creanța
fiscală declarată la momentul
începerii inspecției fiscale

© 2014 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG international provides no services. No member firm
has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

5

1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.1. Obiectul, activitățile procedurale și atribuțiile inspecției fiscale - continuare

Solicitarea de
informații de la terți

Verificarea
locurilor unde se
realizează activități
generatoare de
venit

1.1.3 Activitățile
procedurale

Dispunerea
măsurilor
asiguratorii

aplicarea de
sancțiuni potrivit
prevederilor legale
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

Nu intră în atribuțiile
inspecției fiscale efectuarea
de constatări tehnico –
științifice sau orice alte
verificări solicitate de
organele de urmărire penală
în vederea lămuririi unor fapte
ale cauzelor aflate în lucru la
aceste instituții
(alin. 5 al art. 94 alin. 3 în
vigoare de la data de 17
septembrie 2011, introdus
prin O.G. nr. 29/2011)
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.2. Persoanele supuse inspecției fiscale

toate persoanele care au obligații de
stabilire, reținere și / sau plată a
impozitelor, taxelor și contribuțiilor
(I.T.C.), indiferent de forma lor de
organizare
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.3. Formele și întinderea inspecției fiscale
1.3.1. Formele inspecției fiscale

Inspecția
fiscală
generală

verificarea tuturor obligațiilor fiscale
ale unui contribuabil, pentru o perioadă
de timp determinată

Inspecția
fiscală parțială

verificarea uneia sau mai multor
obligații fiscale, pentru o perioadă de
timp determinată
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.3. Formele și întinderea inspecției fiscale

1.3.2. Întinderea inspecției fiscale

se poate extinde asupra tuturor
raporturilor relevante pentru
impozitare, dacă acestea
prezintă interes pentru
aplicarea legislației fiscale
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.4. Procedurile și metodele de control fiscal

1.4.1. Procedurile de control fiscal

Controlul inopinat
verificarea faptică și
documentară, în urma
unei sesizări cu privire la
existența unor fapte de
încălcare a legislației
fiscale, fără a se face
înștiințarea în prealabil a
contribuabilului

Controlul încrucișat
verificarea documentelor și
operațiunilor impozabile
ale contribuabilului, în
corelație cu cele deținute
de alte persoane (poate fi
și inopinat)
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.4. Procedurile și metodele de control fiscal

1.4.2. Metode de control:

controlul prin sondaj
verificarea selectivă a
documentelor și
operațiunilor
semnificative în care
sunt reflectate modul de
calcul, de evidențiere și
de plată a obligațiilor
fiscale datorate statului

controlul electronic
verificarea
contabilității și a
surselor acesteia,
prelucrate în mediu
electronic
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1. Aspecte generale privind începerea inspecției fiscale

1.5. Perioada supusă inspecției fiscale
Inspecția fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripție
a dreptului de a stabili obligații fiscale

Contribuabili mari:

Alți contribuabili:

perioada supusă controlului
începe de la sfârșitul perioadei
controlate anterior

controlul se efectuează asupra
creanțelor născute în ultimii 3 ani
fiscali pentru care există obligația
depunerii declarațiilor fiscale și
poate fi extinsă în următoarele
cazuri:
 există indicii privind diminuarea I.T.C.;
 nu au fost depuse declarații fiscale în
cadrul termenului de prescripție;
 nu au fost îndeplinite obligațiile de
plată a I.T.C.
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2. Începerea inspecției fiscale.
Acte pregătitoare.

Ce trebuie să cunoaștem?

2. Începerea inspecției fiscale

2.1. Avizul de inspecție fiscală și comunicarea acestuia
2.1.1 Noțiune

Organul fiscal are
obligația să
înștiințeze
contribuabilul prin
transmiterea
acestuia

Cuprinde :
- temeiul juridic al IF;
- data de începere a IF;
- obligațiile fiscale și perioadele ce
urmează a fi supuse IF;
- posibilitatea de a solicita amânarea
datei de începere a IF.

Avizul se transmite,
în scris, înainte cu
30 de zile de
începerea IF pentru
contribuabilii mari,
și înainte cu 15 zile
pentru ceilalți
contribuabili

Avizul
de
inspecție
fiscală
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2. Începerea inspecției fiscale
2.1 Avizul de inspecție fiscală și comunicarea acestuia

2.1.2. Comunicarea avizului

În perioada cuprinsă între data comunicării avizului de
inspecție fiscală și data începerii efective a acesteia (în
de nu s-a solicitat amânarea inspecției), vă
situația Avizul
în care
sfătuim inspecție
să acordați o atenție deosebită pregătirii
fiscală
documentelor
doveditoare, atât pentru tranzacțiile
impozabile și neimpozabile, cât și pentru justificarea dreptului
de deducere și de asemenea, să urmariti ca documentele
doveditoare care atestă realitatea operațiunilor economice
desfășurate, să fie atașate, pe cât posibil, facturilor aferente.
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2. Începerea inspecției fiscale

2.2. Regulile generale privind inspecția fiscală

Prezentarea legitimației de inspecție și
ordinul de serviciu semnat de
conducătorul organului de control

Reguli generale
Consemnarea acțiunii în registrul unic
de control
Efectele consemnarii!
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2. Începerea inspecției fiscale

2.2. Regulile generale privind inspecția fiscală - continuare
Verificarea tuturor stărilor de fapt și raporturilor
juridice care sunt relevante pentru impunere

Reguli
generale

Inspecția trebuie efectuată în așa fel încât să
afecteze cât mai puțin activitatea curentă a
contribuabililor și să utilizeze eficient timpul
destinat inspecției fiscale

Inspecția se desfășoară pe baza principiilor
independenței, unicității, autonomiei, ierarhizării,
teritorialității și descentralizării

Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție sau alte
sume datorate, dintr-o anumită perioadă, inspecția
fiscală se efectuează o singură dată
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2. Începerea inspecției fiscale

2.3. Principiul unicității controlului. Excepții

Regula
• O singură dată pentru fiecare impozit și pentru fiecare perioadă
impozabilă

Excepția
• Date suplimentare, necunoscute la data primei verificări și care
influențează rezultatele acesteia
• Datele suplimentare apar în situații cum sunt: a) efectuarea unui
control încrucișat b) documente sau informații suplimentare
obținute pe parcursul reverificării altor contribuabili; c) informații
obținute în orice alt mod de natură să modifice rezultatele
controlului anterior
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2. Începerea inspecției fiscale

2.3. Principiul unicității controlului. Excepții - continuare
Reverificarea unei perioade

Dispozițiile referitoare la conținutul și comunicarea avizului de inspecție sunt
aplicabile în mod corespunzător și deciziei de reverificare.

În practică, de cele mai multe ori, referatul de reverificare (decizia de
reverificare) nu vă este comunicată, drept urmare nu aveți posibilitatea de a
contesta acest act, decât o dată cu depunerea contestației împotriva titlului de
creanță prin care se stabilesc diferențe de obligații fiscale de plată aferente
perioadei reverificate. În acest sens, in practica am întâlnit următoarele două
cazuri:
A. Situația în care decizia de reverificare va este comunicată;
B. Situația în care decizia de reverificare nu va este comunicată.
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2. 2. Începerea inspecției fiscale

2.3. Principiul unicității controlului. Excepții - continuare

Reverificarea unei perioade verificate

Avizul de
Referatul
/
inspecție
deciziafiscală
de
reverificare

• Poate fi contestat/ă
în 30 de zile

• Consecințele faptului
de a nu contesta !
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3. Durata efectuării inspecției
fiscale

3. Durata efectuării inspecției fiscale

Este stabilită de organele de inspecție fiscală sau de
compartimentele de specialitate ale autorităților
administrației publice locale, în funcție de obiectivele
inspecției, și nu poate fi mai mare de 3 luni

În cazul marilor contribuabili sau a celor care au sedii
secundare, durata inspecției fiscale nu poate fi mai
mare de 6 luni

Perioadele în care inspecția fiscală este suspendată nu
sunt incluse în calculul duratei acesteia
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4. Desfășurarea inspecției
fiscale.
Drepturi și obligații.

4. Desfășurarea inspecției fiscale

4.1. Drepturile și obligațiile organelor fiscale

De a examina documentele aflate la dosarul
fiscal
De a stabili felul și volumul examinărilor în
funcție de datele fiecărui caz în parte și de
limitele prevăzute de lege

4.1.1
Drepturile
organelor
fiscale

De a vă solicita prezența la sediul lor, cu cel
puțin 5 zile înaintea datei fixate

Va cuprinde:
•data, ora, locul la care veți fi
obligat să vă prezentați;
•baza legală a solicitării;
•scopul solicitării;
•documentele pe care sunteți
obligat să le prezentați.

De a examina și utiliza orice acte, înscrisuri,
documente, registre sau evidențe contabile
pe care le detineti, care pot fi relevante
pentru determinarea corectă și legală a
situației fiscale a dumneavoastră
De a primi copii de pe orice documente,
înscrisuri, registre sau evidențe contabile pe
care le dețineți
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4. Desfășurarea inspecției fiscale

De a lua în considerare orice evidențe
relevante pentru impunere

4.1.1.
Drepturile
organelor
fiscale

De a stabili
diferențe ale obligației fiscale principale
și accesorii pentru neplata la termen a
I.T.C. datorate conform prevederilor
legale

De a stabili în sarcina
dumneavoastră obligații fiscale
prin asimilare sau estimare în
una din situațiile următoare:
!!! Sarcina de a dovedi că metoda
utilizată pentru stabilirea obligației
fiscale este incorectă va revine
dumneavoastra

• nu ati depus declarațiile fiscale sau cele prezentate nu
permit stabilirea corectă a bazei impozabile;
• refuzați colaborarea la elucidarea stării de fapt fiscale,
inclusiv situațiile în care refuzati inspecția fiscală;
• nu conduceti evidența contabilă sau fiscală (această
situație se presupune și atunci când nu ati pus la
dispoziție documente, înscrisuri etc.);
• când din motive de forță majoră a dispărut evidența
contabilă și fiscală sau actele justificative privind
operațiunile producătoare de venituri și nu ati îndeplinit
obligația de refacere a acestora.
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4. Desfășurarea inspecției fiscale

De a deține, pe o perioadă de maxim 30 de zile, în scopul protejării împotriva
înstrăinării sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise și semnate de
organele fiscale, de acte, înscrisuri etc., sau orice alte elemente materiale care
fac dovada unei anumite situații constatate de organele fiscale, în vederea
stabilirii corecte și legale a impunerii

De a va solicita furnizarea de informații, verbal sau în
scris, pentru stabilirea stării fiscale

4.1.1.
Drepturile
organelor
fiscale

De a solicita informații de la persoanele fizice, juridice,
asociații sau alte persoane, care pot oferi detalii ce vor
ajuta la stabilirea stări fiscale a dumneavoastră

De a inspecta și constata faptic, cu privire la natura
activităților producătoare de venituri impozabile, în
prezența dumneavoastră sau a unei persoane pe care o
desemnați
De a solicita sprijinului organelor de poliție și
jandarmeriei în cazul în care nu permiteti accesul
organelor fiscale
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4 Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile organelor fiscale

De a apela la serviciile unui expert pentru
întocmirea unei expertize

4.1.1. Drepturile
organelor
fiscale

De a constata contravențiile și de a aplica
sancțiunile prevăzute de legislația fiscală
De a confisca ,în condițiile legii, obiecte sau
produse reprezentând bunuri sustrase de la
plata I.T.C., precum și sumele în lei și/sau în
valută dobândite ilicit
De a verifica modul de lucru și îndeplinirea
măsurilor dispuse de organele fiscale care au
efectuat verificările anterioare
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile organelor fiscale

4.2.1. Modalitatea de desfășurare a controlului

Să efectueze
inspecția fiscală
într-un mod în care
să vă afecteze cât
mai puțin
activitatea

Să efectueze
inspecția fiscală în
mod obiectiv, de a
cunoaște și aplica
corect, cu
obiectivitate și
profesionalism
prevederile
legislației fiscale și
contabile, precum
și normele de
aplicare a acestora

Să vă asigure
posibilitatea de a
vă exprima punctul
de vedere asupra
faptelor și
împrejurărilor
relevante în luarea
deciziei

Să vă acorde
atenție întrebărilor,
nelămuririlor și
reclamațiilor pe
care le aveti și să
dovedească
înțelegere și
solicitudine în
rezolvarea
acestora
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile organelor fiscale

4.2.2. Aspecte
legate de
independență

Să nu angajeze
relații de afaceri, fie
direct sau indirect,
cu persoanele
supuse inspecției
fiscale

Să sesizeze
organele de
urmărire penală în
legătură cu anumite
constatări ce ar
putea întruni
elementele
constitutive ale unei
infracțiuni

Să nu pretindă și să
nu primească bunuri
în natură și/sau în
bani

Obligația de a nu-și
crea avantaje în
legătură cu serviciul
sau cu exercitarea
funcției
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile organelor fiscale

4.2.3. Transparența controlului
• La solicitarea dumneavoastră, echipa de inspecție
fiscală are obligația de a vă îndruma în aplicarea
legislație fiscale
• De a purta o discuție finală cu dumneavoastră
asupra constatărilor și consecințelor fiscale
• De a motiva decizia de impunere pe baza de
constatări și documente doveditoare / justificative
• De a păstra secretul asupra informațiilor obținute
în timpul inspecției fiscale
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile contribuabilului

4.3.1. Drepturile dumneavoastră
De a fi informat
în legătură cu
drepturile și
obligațiile pe
care le aveți în
timpul
desfășurării
inspecției
fiscale

De a vă fie
afectată
activitatea cât
mai puțin pe
perioada
inspecției
fiscale

Să fiți
reprezentat de
către un
împuternicit în
relațiile cu
organele fiscale

Să fiți verificat o
singură dată
pentru aceleași
obligații fiscale
și pentru
aceeași
perioadă fiscală
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile contribuabilului

4.3.1. Drepturile
dumneavoastră continuare

De a vă
exprima
punctul de
vedere cu
privire la
constatările
relevante în
luarea deciziei
de impunere

De a prezenta,
în scris,
punctul de
vedere referitor
la constatările
organelor
fiscale

De a contesta
diferențele
obligației fiscale
stabilite de
organele fiscale,
precum și
măsurile dispuse
de acestea

De a fi protejat
in ceea ce
privește
secretul fiscal
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile contribuabilului

4.4.1. Obligațiile
dumneavoastră
• De a vă prezenta la sediul organelor
fiscale;
• De a colabora la desfășurarea în
condiții optime a inspecției fiscale
prin respectarea drepturilor
organelor fiscale;
• De a furniza informații relevante în
stabilirea stării fiscale, precum și a
documentelor doveditoare;
• De a pune la dispoziția organelor
fiscale toate documentele care au
stat la baza stabilirii obligațiilor
datorate.
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4. Desfășurarea inspecției fiscale - Drepturile și obligațiile contribuabilului

4.4.2. Obligațiile dumneavoastră - continuare
De a permite organelor fiscale accesul în orice incintă a sediului în
care vă desfășurați activitatea sau în locuri în care există bunuri
impozabile sau se desfășoară activități producătoare de venituri
De a da la sfârșitul inspecției fiscale o declarație scrisă pe proprie
răspundere din care să rezulte ca au fost puse la dispoziția organelor
fiscale toate informațiile și documentele relevante pentru stabilirea
situației fiscale
De a îndeplini măsurile stabilite în actul/actele întocmit/e în termenii și
condițiile stabilite de inspecția fiscală
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4. Desfășurarea inspecției fiscale

4.5. Cauze de suspendare a inspecției fiscale (Ordinul ANAF nr.467/2013):
1. Pentru efectuarea unuia sau mai multor controale încrucișate, în vederea verificării
suspiciunilor identificate în legătură cu operațiunile pe care le desfășurați

2. Pentru emiterea unei decizii a Comisiei fiscale
3. Pentru efectuarea de expertize
4. Pentru efectuarea de cercetări în vederea identificarii unor persoane
5. Daca formulați o solicitare scrisă, ca urmare a apariției unei cauze justificate, confirmată
de echipa de inspecție fiscală. Suspendarea se poate solicita o singură dată
6. Pentru solicitarea de informații suplimentare de la autorități fiscale din alte State Membre
UE, informații / documente rezultate din alte acțiuni de inspecție, primite de la alte
instituții ale statului, obținute de la terți sau pentru finalizarea unor alte acțiuni de control
care pot influența rezultatele verificării

7. Când finalizarea inspecției depinde în tot sau în parte de pronunțarea unei hotărâri
judecătorești irevocabile ca urmare a atacării deciziei de soluționare prin care s-a dispus
desființarea unui act administrativ
8. Pentru emiterea unei hotărâri judecătorești irevocabile în legătură cu un act administrativ
fiscal, emis anterior, pentru același contribuabil care poate influența rezultatele inspecției
în curs
© 2014 KPMG International. KPMG International is a Swiss cooperative. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG international provides no services. No member firm
has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm. All rights reserved.

36

5. Finalizarea inspecției
fiscale

5. Finalizarea inspecției fiscale

Raportul privind rezultatul inspecției fiscale

Rezultatele inspecției fiscale se
înscriu într-un raport, în care vor fi
prezentate constatările inspecției din
punct de vedere faptic și legal

Raportul stă la baza emiterii deciziei de
impunere sau deciziei privind
nemodificarea bazei de impunere

Deciziile emise în urma raportului de
inspecție fiscală se comunică în termen
de 7 zile de la data finalizării raportului
de inspecție fiscală
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5. Finalizarea inspecției fiscale

Raportul de
inspectie
Discutia
finala
Decizia de
impunere
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6. Contestația administrativă

6.Contestatia administrativa

6.1. Actele administrative ce pot fi contestate

- Deciziile de impunere;
- Deciziile de regularizare a situației vamale;
- Decizii de stabilire a răspunderii în solidar;
- Deciziile referitoare la obligațiile de plată
accesorii;
- Deciziile privind nemodificarea bazei de
impunere.

- Decizii asimilate deciziilor de impunere:
• deciziile privind rambursarea de TVA;
• deciziile privind restituirea impozitelor,
taxelor și a altor venituri datorate
bugetului general consolidat;
• deciziile referitoare la bazele de impunere;
-Procesele verbale de stabilire a
accesoriilor prevăzute în titlurile
executorii;
- Procesul verbal de stabilire a
cheltuielilor ocazionate de efectuarea
executării silite.

- Decizia de reverificare
- Proces - verbal/referat de reverificare;
- Dispoziția de măsuri;
- Notele de compensare;
- Procesul verbal privind calculul
dobânzilor cuvenite contribuabilului.
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6. Contestația administrativă

6.2. Contestația împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal

Lipsa respectivelor acte administrativ
fiscale sau asimilate acestora când
emiterea este un drept al
contribuabilului, iar neemiterea este o
lezare a acestui drept;
• Calea administrativă de atac a
contestației este obligatorie și nu
facultativă – D.C.C. 409/2004;
496/2007
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6. Contestația administrativă

6.3. Obiectul contestației

Sumele și măsurile stabilite și
înscrise de organul fiscal în
titlul de creanță sau în actul
administrativ fiscal atacat
(cu excepția contestației
împotriva refuzului nejustificat
de emitere a actului
administrativ fiscal)
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6. Contestația administrativă

6.4. Termenul de depunere a contestației

• Contestația se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal
• În cazul în care competența de soluționare nu aparține organului emitent al actului administrativ
fiscal atacat, contestația trebuie trimisă de către acest organ fiscal, în termen de 5 zile de la
înregistrare, organului competent;
• Iar dacă se depune la un organ fiscal necompetent contestația trebuie transmisă organului fiscal
emitent în termen de 5 zile de la data primirii

• în cazul în care actul administrativ fiscal nu conține elementele referitoare la posibilitatea de a fi
contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația,
aceasta poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal,
organului de soluționare competent

• Contestația poate fi retrasă de contestator până la soluționarea acesteia
• Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în cadrul
termenului general de depunere a cesteia
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6. Contestația administrativă

6.5.1. Competența de soluționare a contestației

 Deciziilor de impunere

 Actelor administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere

Contestațiile
formulate
împotriva:

 Deciziilor pentru regularizarea situației
emise în conformitate cu legislația în
materie vamală

 Măsurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin dispoziție de măsuri
Deciziei de reverificare

 Structura specializată de soluționare
a contestațiilor din cadrul direcțiilor
generale ale finanțelor publice județene
sau a municipiului București ce au ca
obiect sume < 3 mil. RON;
 Structura specializată de soluționare a
contestațiilor din cadrul direcțiilor
generale ale finanțelor publice județene
sau
a
municipiului
București
competentă
pentru
administrarea
contribuabililor nerezidenți care nu au
pe teritoriul României un sediu
permanent ce au ca obiect sume < 3
mil. RON;
 Direcția generală de soluționare a
contestațiilor din cadrul ANAF ce au ca
obiect sume >= 3 mil. RON, pentru
contestațiile
formulate
de
marii
contribuabili, precum și cele formulate
împotriva actelor emise de organele
centrale cu atribuții de inspecție fiscală,
(indiferent de cuantum)
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6. Contestația administrativă

6.5.2. Competența de soluționare a contestației

 altor acte administrativ fiscale se
soluționează de către organele emitente

Contestațiile
formulate
împotriva:

 actelor administrativ fiscale emise de
autoritățile administrației publice locale,
precum și alte autorități care
administrează creanțe fiscale se
soluționează de către acestea
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6. Acțiunea administrativă

6.5.3. Lipsa răspunsului

Contestațiile formulate de cei care se simt lezați
de refuzul nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal se soluționează de către
organul ierarhic superior organului fiscal
competent să emită acel act.
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6. Contestația administrativă

6.6. Suspendarea procedurii de soluționare a contestației formulată pe cale administrativă

Organul de
soluționare poate
suspenda contestația:
prin decizie motivată când:
• organul care a efectuat activitatea de control a sesizat organele în drept cu privire la existenţa
indiciilor săvârşirii unei infracţiuni a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra
soluţiei ce urmează să fie dată în procedură administrativă;
• soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau inexistenţa unui drept care
face obiectul unei alte judecăţi;
• este reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea
la cerere, dacă sunt motive întemeiate
• la aprobarea suspendării, organul de soluționare stabilește și termenul până la care se
suspendă procedura;
• suspendarea poate fi solicită o singură dată;
• este reluată la expirarea termenului stabilit (indiferent dacă motivul suspendării a încetat)
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6. Contestația administrativă

6.7. Soluții asupra contestației

Prin decizie
contestația poate fi:

Admisă, în totalitate
sau în parte, și se
poate decide:

anularea totală sau
parțială a actului
atacat

Desființarea totală sau
parțială a actului, după
care se va emite un nou
act administrativ fiscal
care va avea în vedere
strict considerentele
deciziei de soluționare

Respinsă

Dacă se constată
neîndeplinirea unei
condiții procedurale
nu se mai efectuează
analizează pe fond a
cauzei

Contestația nu poate
fi respinsă dacă
poartă o denumire
greșită
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6. Contestația administrativă

6.8. Acțiunea în contencios administrativ

Cererile de se pot introduce în termen de 6 luni de la:
(termen de prescripție)

data comunicării
răspunsului la plângerea
prealabilă

data comunicării
refuzului nejustificat de
soluţionare a cererii

data expirării termenului
de soluţionare a
plângerii prealabile,
respectiv data expirării
termenului legal de
soluţionare a cererii
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7. Executarea silită a
creanțelor.
Contestația la executare.

7. Executarea silită a creanțelor

Executarea silită a creanţelor fiscale se efectuează în
temeiul unui titlu executoriu emis de către organul de
executare competent în a cărui rază teritorială îşi are
domiciliul fiscal debitorul sau al unui înscris care,
potrivit legii, constituie titlu executoriu;
Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care
creanţa fiscală este scadentă prin expirarea
termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de
organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege;

Executarea silită a creanțelor nu se perimează.
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7. Executarea silită a creanțelor

7.1. Somația și titlul executoriu

Executarea silită începe prin
comunicarea somaţiei, însoţită de
un exemplar al titlului executoriu.

Dacă în termen de 15 zile de la
comunicarea somaţiei nu se
stinge debitul, se continuă
măsurile de executare silită.

Pe lângă elementele generale ale
unui act administrativ fiscal, somaţia
mai cuprinde: numărul dosarului de
executare, suma pentru care se
începe executarea silită, termenul în
care urmează să plătiți suma
prevăzută în titlul executoriu, precum
şi indicarea consecinţelor
nerespectării acesteia.
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7. Executarea silită a creanțelor

7.2. Contestația la executare silită
Aveți posibilitatea de a formula o contestaţie în următoarele
cazuri:
• împotriva oricărui act de executare efectuat prin încălcarea prevederilor CPF de
către organele de executare;
• în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în
condiţiile legii;
• împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul
în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt
organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură
prevăzută de lege.

Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea
decăderii, de la data când:
• ati luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care il contestati,
din comunicarea somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu
ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;
• ati luat cunoştinţă, de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de
executare;
• ati luat cunoştinţă, de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestati.
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7. Executarea silită a creanțelor

- în cazurile prevăzute
expres de lege;
- executarea silită nu se
întrerupe pe perioada în
care sunteți declarat
insolvabil.

Încetarea

- când a fost dispusă de
instanță sau de creditor;
- la data comunicării
aprobării înlesnirii la
plată;
- pe o perioadă de cel
mult 6 luni, în cazuri
excepționale, și doar o
singură dată pentru
același debitor;
- în perioada începând cu
data aprobării cererii
debitorului pentru ca
plata integrală a
creanţelor fiscale să se
facă din veniturile
bunului imobil urmărit
sau din alte venituri ale
sale;
- în alte cazuri prevăzute
de lege.

Întreruperea

Suspendarea

7.3. Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite

- s-au stins integral
obligaţiile fiscale
prevăzute în titlul
executoriu, inclusiv
obligaţiile de plată
accesorii, cheltuielile de
executare şi orice alte
sume stabilite în sarcina
dumneavoastră;
- a fost desființat titlul
executoriu;
-în alte cazuri prevăzute
de lege.
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7. Executarea silită a creanțelor

7.3.Suspendarea executării actului administrativ contestat
Se poate realiza prin două modalități:

1. Suspendarea
executării silite în
cazul depunerii
unei scrisori de
garanție bancară

2. O hotărâre a
instanței de
judecată
definitivă și
irevocabilă
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7.3 Suspendarea executării actului administrativ contestat - continuare

7.3.1. Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanție

Executarea silită a actului
contestat se întrerupe sau
nu începe, dacă
contribuabilul depune la
organul fiscal competent o
scrisoare de garanție
bancară la nivelul obligațiilor
contestate
• Valabilitatea scrisorii
trebuie să fie de minimum 6
luni de la data emiterii

Dacă contestația este
respinsă, organul fiscal
execută garanția în ultima zi
de valabilitate a acesteia,
dacă:
• Contribuabilul nu plătește
obligațiile fiscale respinse
• Contribuabilul nu depune o
nouă scrisoare de garanție
bancară
• Instanța de judecată nu a
dispus suspendarea
executării actului atacat

Scrisoarea de garanție
bancară rămâne fară obiect
dacă:

• Contestația a fost admisă,
în totalitate
• Instanța admite prin
hotărare executorie,
cererea de suspendare a
executării actului
administrativ contestat
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7.3 Suspendarea executării actului administrativ contestat - continuare

7.3.2. Depunerea unei cereri de suspendare la instanța competentă

Posibilitatea de a cere suspendarea executării
actului contestat până la soluționarea definitivă a
cauzei în afara instanței de fond
• Plata unei cauțiuni de până la 20% din suma
contestată
• Dovada contestării actului administrativ atacat
• Obligativitatea introducerii acțiunii împotriva deciziei
de soluționare în termen de 6 săptămâni de la
comunicare
Existența cazului bine justificat
Pagubă iminentă
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8. Abordari practice in
controalele fiscale in
domeniul TVA

8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• Justificare scutiri livrarii intracomunitare & exporturi
• Documente justificative deducere TVA
• Servicii achizitionate de la grup
• Evenimente promotionale

• Matrite/echipamente puse la dispozitie furnizorului
• Reconciliere intrari / iesiri
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8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• 1. Scutiri TVA in cazul livrarilor intracomunitare & exporturi

• Analiza documentelor justificative pentru aplicarea scutirii:

• Factura/autofactura in original
• Documentul de transport (CMR):
• CMR-uri in copie
• CMR semnat si stampilat
• Numele expeditorului in CMR
• CMR-uri care nu se reconcilieaza cu facturile
• Confirmari de primire semnate si stampilate de catre cumparator
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8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• 2. Documente justificative drept de deducere a TVA

• Abordarea autoritatilor fiscale in practica:
•
•
•
•

Facturi in original / duplicat care sa mentioneze ca inlocuieste factura originala
Dovada platii TVA
Documente care atesta scopul achizitiei, circuitul ulterior al bunurilor, comenzi.
Justificarea necesitatii achizitiei serviciilor pentru activitatea desfasurata (e.g.
servicii de marketing, publicitate etc):
• Foi de parcurs
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8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• 3. Servicii achizitionate de la grup

• Art. 11 din Codul Fiscal: “in stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în înţelesul prezentului cod, pot să
nu ia în considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru
a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei
• Pct. 41 din Normele Metodologice de aplicare a art. 11 din Codul Fiscal
•În cazul serviciilor de administrare şi conducere din interiorul grupului se au în vedere următoarele:
•a) între persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, consultanţă sau funcţii similare
sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societăţii-mamă, în numele grupului ca un tot unitar.
Nu poate fi cerută o remuneraţie pentru aceste activităţi, în măsura în care baza lor legală este relaţia
juridică ce guvernează forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc legăturile dintre
entităţi. Cheltuielile de această natură pot fi deduse numai dacă astfel de entităţi furnizează în plus
servicii persoanelor afiliate sau dacă în preţul bunurilor şi în valoarea tarifelor serviciilor furnizate se
iau în considerare şi serviciile sau costurile administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natură
de către o filială care foloseşte aceste servicii luând în considerare relaţia juridică dintre ele, numai pentru
propriile condiţii, ţinând seama că nu ar fi folosit aceste servicii dacă ar fi fost o persoană independentă;
•b) serviciile trebuie să fie prestate în fapt. Simpla existenţă a serviciilor în cadrul unui grup nu este suficientă,
deoarece, ca regulă generală, persoanele independente plătesc doar serviciile care au fost prestate în fapt.
•Abordare practica:
•Refuza dreptul de deducere a TVA : a simpla alocare/repartizare de costuri si nu o prestare de servicii
•Documente justificative: natura serviciilor, prestarea efectiva, utilizarea pentru operatiuni taxabile.s
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8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• 4. Evenimente promotionale

• Abordarea autoritatilor fiscale - servicii/bunuri puse la dispozitie in mod gratutit
altor persoane.
• serviciile de masa, restaurant, catering, protocol pentru evenimente organizate
de catre contribuabil in scopul promovarii produselor
• servicii de transport, taxa de participare conferinte, servicii de cazare oferite in
cadrul evenimentelor de promovare
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8.1. Abordari practice in controalele fiscale: TVA

• 5. Matrite/echipamente – bunuri puse la dispozitie in mod gratuit

• Abordare autoritatilor fiscale:
• art. 128, alin. (4), lit. b) din Codul Fiscal : „Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate
cu plata preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate
sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod
gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost
dedusa total sau partial”.

• art. 128, alin. (8), lit. e) din Codul Fiscal, ce mentioneaza clar ca acordarea in mod
gratuit de bunuri in scopuri legate de desfasurarea activitatii economice nu
constituie o livrare de bunuri. Mai mult, pct. 6, alin. (9), lit. c) din Normele
Metodologice de aplicare a art. 128 din Codul Fiscal, mentioneaza ca bunurile
acordate in mod gratuit pentru scopuri legate de desfasurarea activitatii economice a
persoanei impozabile cuprind bunurile oferite cu titlu gratuit, altele decat cele
prevazute la lit. a) sau b) (i.e. in scop de reclama si publicitate, respectiv in scopul
stimularii vanzarilor), pentru care persoana impozabila poate face dovada ca sunt
strans legate de desfasurarea activitatii sale economice.
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8.2. Posibilitatea de a solicita dobânzi pentru sumele restituite/rambursate de
la bugetul de stat peste termenul legal

• Pentru sumele restituite / rambursate,
aveți dreptul la dobândă din ziua imediat
următoare
expirării
termenului
de
soluționare de 45 de zile a cererii/
decontului cu opțiune de rambursare
• Acordarea dobânzii se face pe baza unei
cereri scrise
• Nivelul dobânzii este de 0,03% pe fiecare zi
de intârziere (0,04% înainte de 1 martie 2014)
• În situația refuzului de acordare a dobânzilor
sau a respingerii cererii, puteți ataca
răspunsul primit la instanță de contencios
administrativ, competentă
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8.2. Termenul de restituire a TVA solicitată spre rambursare

• Conform Codului de Procedură Fiscală,
termenul de soluționare a cererilor de
rambursare a TVA este de 45 de zile de la
înregistrarea acestora.
• În practica, însă, cererile de rambursare a TVA
pot fi soluționate și după 6 – 9 luni de la
înregistrare.

• Motivele cele mai frecvente pentru întârzierea
rambursarilor de TVA sunt:
• lipsa personalului alocat pentru efectuarea
inspecțiilor;
• efectuarea de controale încrucișate;
• preluarea de informații din alte State Membre;
• corectarea facturilor.
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