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 În numele Legii
09 decembrie 2019                                                                          mun.Chişinău
Judecătoria  Chişinău (sediu Râșcani)
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul                                                          Guzun 
Corneliu
Grefier                                                                                                 Buzu 
Ioana

examinând în ședință publică acțiunea în contencios administrativ la cererea 
de chemare în judecată depusă de SRL ”TB Fruit” către Serviciul Fiscal de Stat 
privind anularea actelor administrative,

constată:

La data de 25.04.2019, reclamanta SRL ”TB Fruit” s-a adresat în instanţa de 
judecată către Serviciul Fiscal de Stat privind anularea actelor administrative.

În motivarea cererii reclamanta a invocat că, în perioada  03.10.2018 până la 
30.11.2018 inspectorii principali ai Direcţiei control fiscal post operaţional nr.2 a 
Direcţiei Generale Administrare Fiscală Nord a SFS Ina Vornices şi Alla Curea, au 
efectuat un control fiscal la faţa locului prin metoda verificării totale la privind 
corectitudinea respectării legislaţiei fiscale.  Actul privind rezultatele controlului a 
fost întocmit la data de 30.11.2018 și a fost adus la cunoștință reclamantei la data 
de 07.12.2018, la care reclamanta a depus dezacord.  În urma examinării Actului 
de control și a dezacordurilor T.B. FRUIT SRL  fost emisă Decizia Serviciului 
Fiscal de Stat nr. 25 din 24.01.2019, prin care poziția reclamantei a fost admisă 
parțial. Totuși, prin decizia respectivă, nu s-au recunoscut la deduceri sume 
importante din cheltuielile T.B. FRUIT SRL, s-a dispus  calcularea şi încasarea la 
buget sumele impozitelor şi plăţilor în valoare de 8977200 lei impozit pe venitul 
din activitatea de întreprinzător pentru perioada fiscală A/2017, 7066 lei impozitul 
pe venit reţinut din salariu, 227750 lei impozitul pe bunurile imobiliare și  1753 lei 
impozitul pe bunurile imobiliare din valoare estimată a bunurilor imobiliare. De 
asemenea, prin Decizia SFS nr. 25 din 24.01.2019 s-a dispus încasarea majorărilor 
de întârziere (penalitate) calculată în temeiul art. 228 alin. (1) şi alin. (2) din Codul 
fiscal în cuantum de 852749 lei, pentru neplata în termen a impozitului pe venit din 
activitatea de întreprinzător, 1242 Iei, pentru neplata în termen a impozitului pe 
venitul reţinut din salariu, 21952 lei, pentru neplata în termen a impozitului pe 
bunurile imobiliare ale persoanelor juridice și 200 lei, pentru neplata în termen a 
impozitului pe bunurile imobiliare din valoare estimată a bunurilor imobiliare. 



Suplimentar, prin decizia sus-indicată, s-a dispus majorarea pierderilor fiscale 
pentru perioada A/2015 cu 763314 Iei, care în rezultatul controlului vor constitui 
18595276 lei, micşorarea obligaţiilor faţă de buget privind primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală cu 279 le, precum și s-a dispus aplicarea amenzii 
pentru încălcările legislaţiei în mărime de 2244300 lei, conform prevederilor 
art.261 alin.(4) din Codul fiscal în mărime de 25% din suma diminuării, pentru 
diminuarea impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător pentru anul 2017 
(8977200 lei x 25%), 508 lei, conform prevederilor art.261 alin.(4) din Codul 
fiscal, în mărime de 20% din suma diminuării, pentru diminuarea impozitului pe 
venitul reţinut din salariu pentru perioadele L/03/17 şi L/04/17 (1137 lei+1405 lei) 
x 20%), 18247 lei, conform prevederilor art.261 alin.(4) din Codul fiscal, în 
mărime de 20% din suma diminuării, pentru diminuarea impozitului pe bunurile 
imobiliare pentru perioadele 2015 şi 2017 (700 lei+ 90536 lei) x 20%), 144356 lei, 
conform prevederilor art. 261 alin.(5) din Codul fiscal, în mărime de 90% din suma 
impozitului pe bunurile imobiliare nedeclarat şi neachitat pentru perioada A/2018 
(160395 lei x 90%), 2000 lei, conform prevederilor art.260 alin.(l) din Codul fiscal, 
în mărime de 500 lei pentru fiecare dare de seamă, pentru nerespectarea modului 
de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscală, şi anume: Declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit (Forma YEN 12) pentru anul 2017 (1 caz), Darea de 
seamă privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 
(Forma IRV 14) pentru L/03/17, L/04/17 (2 cazuri), Darea de seamă privind 
calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17) pentru perioada fiscală 
A/2017(1 caz) (total 4 cazuri x 500 lei). La data de 25.02.2019 reclamanta a depus 
cerere prealabilă sub formă de contestație la Consiliul pentru soluționarea 
disputelor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, în ordinea art. 2741 din Codul 
fiscal. Prin Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 80 din 21.03.2019 impozitul pe 
venit reţinut din salariu  a fost micșorat de la 7066 lei la 477 lei, penalitatea pentru 
neplata în termen a impozitului pe venitul reţinut din salariu a fost micșorată de la 
1242 lei la 710 lei, iar în celelalte, contestația reclamantei T.B. FRUIT SRL a fost 
respinsă. Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta T.B. Fruit SRL contestă 
concluziile și dispozițiile din Decizia SFS  nr. 25 din 24.01.2019, privind 
calcularea și dispunerea încasării la buget a impozitului pe venit suplimentar de 
8977200 lei, a majorărilor de întîrziere (penalității) de 852749 lei și a amenzii de 
2244300 lei. De asemenea, prin cererea de chemare în judecată reclamanta T.B. 
Fruit SRL contestă  Decizia SFS  nr. 80 din 21.03.2019, în partea respingerii 
contestației și menținerii Deciziei SFS  nr. 25 din 24.01.2019 cu privire la 
încasarea la buget a impozitului pe venit suplimentar de 8977200 lei, a majorărilor 
de întîrziere (penalității) de 852749 lei și a amenzii de 2244300 lei. În cererea de 
chemare în judecată și explicațiile date în ședința de judecată, reclamanta a indicat 
că suma impozitului pe venit suplimentar de 8977200 lei a apărut ca urmare a 



neadmiterii la deduceri a cheltuielilor apărute ca urmare a semnării unui acord cu 
compania „BROKETT SERVICES” L.T.D. (Marea Britanie) privind stabilirea 
unei amenzi în mărime de 12 245 940 lei (600000 euro) ca urmare a neexecutării 
contractului, a cheltuielilor aferente serviciilor de transport şi expediţie în mărime 
de 25650571 lei (1270000 Euro) pe contractele cu SRL ”Fructove” (Ucraina) şi 
SRL “Tank Trans”(Ucraina) și a  cheltuielilor în mărime de 38002185 lei 
(1876842 Euro) aferente serviciilor aferente serviciilor de control a calității 
producției finite, pe contractul încheiat cu „IABLUNEVII DAR” SRL (Ucraina). 
La rîndul lor, majorările de întârziere (penalitatea) și amenda au fost calculate din 
suma impozitului pe venit suplimentar de 8977200 lei. Consideră reclamanta, că 
Serviciul Fiscal de Stat neîntemeiat nu ar fi  admis la deduceri a cheltuielilor sus-
indicate și neîntemeiat ar fi majorat veniturile T.B. FRUIT SRL și ca urmare,   
neîntemeiat ar fi calculat impozit pe venit, majorări de întîrziere și amenzi. În 
opinia reclamantei, pe parcursul controlului inspectorii fiscali au avut o atitudine 
tendențioasă și, fără  suport legal, organul fiscal a interpretat deciziile manageriale 
ale companiei pe contractele încheiate cu partenerii acesteia și că compania ar fi 
fost acuzată de administrarea ineficientă a afacerii, și ca urmare, nu a recunoscut la 
deduceri unele cheltuieli reale, aferente activității obișnuite a acesteia, care constă 
în producerea sucului concentrat de mere și vînzarea acestuia peste hotare. Astfel, 
în ceea ce privește amenda contractuală cu  compania „BROKETT SERVICES” 
L.T.D. administrația reclamantei a mers intenționat la neexecutarea contractului de 
livrare a sucului concentrat deoarece datorită schimbării subite pe piața europeană 
a prețurilor la sucul concentrat de mere, pentru companie a fost mai avantajos să 
execute alte contracte, cu alte companii, la un preț aproape dublu, ceea a permis 
realizarea unui profit mult mai mare, chiar și luând în considerare amenda 
acceptată față de compania „BROKETT SERVICES” L.T.D. ia r în final a dus și la 
achitarea impozitelor la bugetul de stat în volum mai mare. În ceea ce privește 
cheltuielile aferente serviciilor de transport şi expediţie în mărime de   pe 
contractele cu SRL ”Fructove” (Ucraina) şi SRL “Tank Trans”(Ucraina), 
administrația reclamantei de asemenea a decis să suporte de sine stătător 
cheltuielile respective deoarece cumpărătorul nu era dispus să le accepte, iar 
înțelegere de mofificare a condiiilr contractuale a avut loc verbal prin negocieri. În 
ceea ce privește cheltuielile aferente serviciilor de control a calității producției 
finite pe contractul cu „IABLUNEVII DAR” SRL (Ucraina), reclamanta le-a 
suportat la solicitarea cumpărătorului final, luând în considerare unele probleme de 
calitate din anii anteriori. Majorările de întîrziere (penalității) în mărime de 852749 
lei și a amenzii de 2244300 lei, dispuse spre încasare prin Decizia SFS nr. 25 din 
24.01.2019, reclamantul le consideră subsecvente dispoziției organului fiscal de 
neacceptare spre deducere a cheltuielilor și respectiv de calculare a impozitului pe 
venit neachitat, și care urmează a fi anulate ca consecință a anulării dispozițiilor cu 



privire la impunerea plății a impozitului pe venit. Cu referire la Decizia Serviciului 
Fiscal de Stat  nr. 80 din 21.03.2019, aceasta fost contestată în partea respingerii 
cererii prealabile, și constituie un act administrativ separat pasibil de anulare ca 
consecință a admiterii cererii de chemare în judecată.

În şedinţa de judecată, reprezentantul SRL ”TB Fruit” a susținut cererea de 
chemare în judecată, pe motivele de fapt și de drept invocate, solicitând admiterea 
acesteia.

Reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat  în ședința de judecată nu au 
recunoscut acțiunea pe motivele de fapt și de drept invocate în referință. Au 
menționat că, contrar art. 24 alin. (1) și alin. (10) din Codul fiscal, care prevăd că 
”se permite deducere cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau suportate pe 
parcursul anului fiscal exclusiv în cadrul activității de întreprinzător” și respectiv 
”se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare suportate de contribuabil 
pe parcursul perioadei fiscale, neconfirmate documentar, în mărime de 0,2% din 
venitul impozabil” și contrar art. 19 alin. (1) și art. 20 alin. (1) lit. d) din legea 
contabilității nr. 113 din 27.04.2007, care prevăd că ”faptele economice se 
contabilizează în baza documentelor primare și centralizatoare” și respectiv” 
formularele cu regim special se utilizează în cazurile achiziționării activelor și 
serviciilor de locațiune de la furnizori -cetățeni, reclamantul T.B. FRUIT SRL a 
dedus neîntemeiat cheltuielile ce nu pot fi confirmate documentar și nu pot fi 
calificate   ca ordinare și necesare pentru perioada verificată.Cu referire la obiectul 
cerințelor expuse în cererea de chemare în judecată, și anume amenda atribuită la 
deduceri pentru neonorarea obligațiunilor contractuale față de nerezidentul 
”BROKETT SERVICES” L.T.D., contribuabilul nu au prezentat explicații privind 
necesitatea majorării volumului de marfă (suc concentrat de mere),de la 1000 tone 
inițial la 5000 tone, conform anexei la contract din 01.08.2017 fără a modifica 
prețul de vînzare spre majorare. Respectiv, argumentele T.B. FRUIT SRL privind 
necesitatea suportării amenzii  în sumă de 600 000 Euro în cadrul activității de 
întreprinzător drept cheltuieli ordinare și necesare nu a fost acceptată, ca fiind 
nejustificată și respectiv nu a fost acceptată atribuirea la deduceri a sumei de 
12245940 (600 000 Euro) în anul 2017. De asemenea, nu pot fi reținute afirmațiile 
reclamantului T.B. FRUIT SRL în partea ce ține de  neacceptarea spre deduceri a 
cheltuielilor aferente serviciilor de transport și expediție care au fost pretins 
suportate de reclamant, dara care conform contractelor de vînzare-cumpărare 
urmau a fi suportate de cumpărătorii nerezidenți. Deși reclamantul pretinde că el ar 
fi suportat aceste cheltuieli, actele primare de evidență contabilă, acte de 
îndeplinire a lucrărilor, declarații vamale de export, denotă că acestea urmează să fi  
suportate de cumpărătorii nerezidenți și nu de către reclamantul care avea calitatea 
de  vânzător. În cadrul controlului de către reclamant nu au fost prezentate 
documente justificative care ar demonstra suportarea reală a acestor cheltuieli, 



respectiv, reclamantul u poate demonstra că a suportat aceste cheltuieli care arf fi 
fost utilizate pentru desfășurarea activități ide întreprinzător și nu are dreptul la 
deduceri în scopuri fiscale de la serviciile materiale, serviciile procurate.În partea 
ce ține de neacceptarea spre deduceri a cheltuielilor aferente serviciilor de control  
a calității producției finite, afirmațiile reclamantului nu  pot fi reținute deoarece 
documentele primare prezentate, Contratul fără număr din 22.08.2017, și actele 
nr.1 din 31.10.2017, nr. 2 din 30.11.2017 și nr. 3 din 30.12.2017 au un caracter 
general și nu conformă caracterul necesar al acestor servicii. În cadrul controlului 
au fost prezentat ordinul nr. 24 din 07.09.2017 privind oferirea încăperilor 
colaboratorilor IABLUNEVII DAR S.R.L. și încheierea privind efectuarea 
verificarea calității producției finite ce poartă un caracter general și al cărei 
formular poate fi copiat din internet, și nu reprezintă raport individual la comandă. 
În același timp, nu a fost stabilită necesitatea beneficiarii de servicii respective în 
perioada menționată, atunci cînd activitatea de producere a sucului concentrat de 
mere s-a inițiat în anul 2015 – fără documentarea cheltuielilor similare. Cu referire 
la Decizia SFS  nr. 80 din 21.03.2019, reprezentații pîrîtei au solicitat să fie 
respinse cerințele reclamantei în această parte, deoarece decizia pe marginea 
contestației nu reprezintă un act administrativ care să fie posibil de contestat în 
instanța de judecată, nu reprezintă o manifestare unilaterală de voință  și este doar 
un răspuns la cererea prealabilă care nu lezează drepturile reclamantului (f.d.77-
85).

Audiind explicațiile părților, studiind materialele cauzei în raport cu 
argumentele părţilor litigante, instanţa de judecată consideră că, acţiunea 
reclamantei SRL ”TB Fruit” este întemeiată parțial și urmează să fie admisă 
parțial, reieşind din următoarele considerente.

Conform art. 189 alin.1) Cod administrativ, orice persoană care revendică 
încălcarea unui drept al său  prin activitatea administrativă a unei autorități publice 
poate înainta o acțiune în contencios administrativ.

Conform art. 206 alin.1) lit.a) Cod administrativ, o acțiune în contencios 
administrativ poate fi depusă pentru: anularea în tot sau în parte a unui act 
administrativ individual (acțiune în contestare).

Iar, în conformitate cu prevederile art. 93 alin.1) din Codul administrativ, 
fiecare participant probează faptele pe care îşi întemeiază pretenţia.

Cercetând înscrisurile anexate la materialele cauzei, instanța relevă că, în 
perioada  03.10.2018 până la 30.11.2018 inspectorii principali ai Direcţiei control 
fiscal post operaţional nr. 2 a Direcţiei Generale Administrare Fiscală Nord a 
Serviciului Fiscal de Stat au efectuat un control fiscal la faţa locului prin metoda 
verificării totale la privind corectitudinea respectării legislaţiei fiscale de către SRL 
”TB Fruit” (f.d.12-37).



Nefiind de acord cu rezultatele controlului, reclamanta SRL ”TB Fruit” a 
depus dezacord la acestea (f.d.38-44).

În urma examinării Actului de control și a dezacordurilor SRL ”TB Fruit”, 
fost emisă Decizia Serviciului Fiscal de Stat nr. 25 din 24.01.2019, prin care 
poziția reclamantei a fost admisă parțial. 

Totodată, prin decizia respectivă, nu s-au recunoscut la deduceri sumele din 
cheltuielile SRL ”TB Fruit”, s-a dispus  calcularea şi încasarea la buget sumele 
impozitelor şi plăţilor în valoare de 8977200 lei impozit pe venitul din activitatea 
de întreprinzător pentru perioada fiscală A/2017, 7066 lei impozitul pe venit reţinut 
din salariu, 227750 lei impozitul pe bunurile imobiliare și  1753 lei impozitul pe 
bunurile imobiliare din valoare estimată a bunurilor imobiliare. De asemenea, prin 
Decizia SFS nr. 25 din 24.01.2019 s-a dispus încasarea majorărilor de întârziere 
(penalitate) calculată în temeiul art. 228 alin. (1) şi alin. (2) din Codul fiscal în 
cuantum de 852749 lei, pentru neplata în termen a impozitului pe venit din 
activitatea de întreprinzător, 1242 Iei, pentru neplata în termen a impozitului pe 
venitul reţinut din salariu, 21952 lei, pentru neplata în termen a impozitului pe 
bunurile imobiliare ale persoanelor juridice și 200 lei, pentru neplata în termen a 
impozitului pe bunurile imobiliare din valoare estimată a bunurilor imobiliare. 
Suplimentar, prin decizia sus-indicată, s-a dispus majorarea pierderilor fiscale 
pentru perioada A/2015 cu 763314 Iei, care în rezultatul controlului vor constitui 
18595276 lei, micşorarea obligaţiilor faţă de buget privind primele de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală cu 279 le, precum și s-a dispus aplicarea amenzii 
pentru încălcările legislaţiei în mărime de 2244300 lei, conform prevederilor 
art.261 alin.(4) din Codul fiscal în mărime de 25% din suma diminuării, pentru 
diminuarea impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător pentru anul 2017 
(8977200 lei x 25%), 508 lei, conform prevederilor art.261 alin.(4) din Codul 
fiscal, în mărime de 20% din suma diminuării, pentru diminuarea impozitului pe 
venitul reţinut din salariu pentru perioadele L/03/17 şi L/04/17 (1137 lei+1405 lei) 
x 20%), 18247 lei, conform prevederilor art.261 alin.(4) din Codul fiscal, în 
mărime de 20% din suma diminuării, pentru diminuarea impozitului pe bunurile 
imobiliare pentru perioadele 2015 şi 2017 (700 lei+ 90536 lei) x 20%), 144356 lei, 
conform prevederilor art. 261 alin.(5) din Codul fiscal, în mărime de 90% din suma 
impozitului pe bunurile imobiliare nedeclarat şi neachitat pentru perioada A/2018 
(160395 lei x 90%), 2000 lei, conform prevederilor art.260 alin.(l) din Codul fiscal, 
în mărime de 500 lei pentru fiecare dare de seamă, pentru nerespectarea modului 
de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscală, şi anume: Declaraţia cu 
privire la impozitul pe venit (Forma YEN 12) pentru anul 2017 (1 caz), Darea de 
seamă privind veniturile achitate şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată 
(Forma IRV 14) pentru L/03/17, L/04/17 (2 cazuri), Darea de seamă privind 



calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ17) pentru perioada fiscală 
A/2017(1 caz) (total 4 cazuri x 500 lei) (f.d.45-54).

La data de 25.02.2019, reclamanta a depus cerere prealabilă sub formă de 
contestație la Consiliul pentru soluționarea disputelor din cadrul Serviciului Fiscal 
de Stat, în ordinea art. 2741 din Codul fiscal (f.d.59-66).

Prin Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 80 din 21.03.2019 impozitul pe 
venit reţinut din salariu  a fost micșorat de la 7066 lei la 477 lei, penalitatea pentru 
neplata în termen a impozitului pe venitul reţinut din salariu a fost micșorată de la 
1242 lei la 710 lei, iar în celelalte, contestația reclamantei SRL ”TB Fruit” a fost 
respinsă.

Analizând legalitatea deciziilor contestate, instanța atestă următoarele.
Esența litigiului dedus instanței spre examinare în prezentul proces judiciar 

este calificarea juridică diferită dată de părți  unor cheltuieli efectuate de 
reclamanta T.B. FRUIT SRL în anul 2017 în cadrul activității sale de producere a 
sucului concentrat de mere, cheltuieli asupra cărora instanța urmează să se 
pronunțe prin prisma legislației în vigoare, acestea reprezentând: penalitate 
contractuală pentru neonorarea obligațiunilor contractuale de livrare a sucului 
concentrat, suportarea cheltuielilor de transport a sucului concentrat și serviciile de 
verificare a producției finite, adică a sucului concentrat. 

Instanța va reține  că, la examinarea legalității actelor contestate, este aplicabil 
art. 24 alin. (1) Cod fiscal  care stabilește că, se permite deducerea cheltuielilor 
ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul perioadei 
fiscale, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. 

Întrucât toate cheltuielile puse în discuție și examinate în prezentul litigiu se 
referă la producerea și vînzarea sucului concentrat obținut din prelucrarea merelor, 
instanța constată că, acestea se referă la activitatea de întreprinzător a reclamantei 
SRL ”TB Fruit”, or, în activitățile statutare ale acesteia, indicate în Extrasul din 
Registrul persoanelor juridice, anexat la cererea de chemare în judecată, se 
regăsesc genurile de activitate: comerțul cu ridicata al produselor alimentare, 
băuturilor şi produselor din tutun, prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 
neincluse în alte categorii,  prepararea sucurilor din fructe şi legume (f.d.11).

Prin urmare, instanța constată că, prin prisma atribuirii acestor cheltuieli la 
cheltuielile aferente activității de întreprinzător al reclamantei, aceste cheltuieli 
corespund rigorilor art. 24 alin. 1) Cod fiscal.

De asemenea, instanța constată, că cheltuielile suportate de reclamantă cum ar 
fi penalitate contractuală pentru neonorarea obligațiunilor contractuale de livrare a 
producției, transportul acesteia către cumpărător și serviciile de verificare a 
producției finite, constituie cheltuieli inerente activității de întreprinzător  în 
general și cheltuieli ordinare și necesare activității reclamantei, avînd în vedere 
specificul activității acesteia.



În special, cu referire la penalitatea (amenda) acceptată de reclamantă prin 
Acordul din 31.12.2017 în raport cu BROKETT SERVICES L.T.D. pentru 
neexecutarea obligațiunilor contractuale, instanța consideră argumentele expuse de 
organul fiscal privind neacceptarea acestor cheltuieli ca fiind neîntemeiate. 

Or, ține de competența administrației unei companii de a-și stabili în mod 
independent modul în care înțelege să își execute obligațiunile contractuale, 
asumîndu-și eventualele consecințele negative, iar organul fiscal nu a putut 
comunica instanței norma legală care i-ar permite de a se expune asupra 
oportunității luării deciziilor în materie de afaceri de către contribuabil. 

Argumentarea expusă de reprezentanții pîrîtului, precum că, motivul 
neacceptării acestor cheltuieli ar fi neprezentarea explicațiilor de către reclamant 
privind necesitatea majorării cantității de marfă ce urma a fi livrată de la 1000 tone 
la 5000 tone, fără majorarea prețului, este apreciată de instanță critic, deoarece 
instanței nu i-au fost prezentate argumente privind relevanța acestui aspect în 
prezentul litigiu.

Nu poate fi reținută de către instanță nici argumentarea  organului fiscal 
precum că, raportul de expertiză nu ar întruni elementele unui raport individual de 
expertiză, or, reprezentanții pîrîtului nu au indicat norma legală care ar stabili o 
anumită formă raportului sau de verificare a calității.

Conform art. 5 al Legii Nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat 
asupra activităţii de întreprinzător, inspectorul exercită controlul asupra persoanei 
supuse controlului doar în limitele competenţei atribuite prin lege.

Conform art. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi,  
antreprenoriatul este definit ca activitatea de fabricare a producţiei, executare a 
lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora 
în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub 
răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de 
venituri.

În speță, instanța constată, că în toate cazurile de neacceptare la deduceri a 
cheltuielilor ce constituie obiect de examinare în prezentul litigiu, organul a fiscal a 
dat aprecieri arbitrare și a admis ingerințe, fără temei legal, în deciziile manageriale 
ale contribuabilului, care este liber să decidă modul în care își desfășoară afacerea, 
ținînd de situația concretă la un moment dat, pe riscul și pe răspunderea sa.

Ținînd cont de cele expuse, instanța consideră necesar de a declara nule 
dispozițiile Deciziei SFS nr. 25 din 24.01.2019 privind încasarea de la reclamantă a 
sumei de 8977200 lei cu titlu de impozit pe venit din activitatea de întreprinzător.

În partea ce ține de majorările de întîrziere  în mărime de 852749 lei și 
amenda în mărime de 2244300 lei pentru neachitarea la timp și în volum deplin a 
impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, instanța consideră necesar de 
a declara nulitatea Deciziei SFS nr. 25 din 24.01.2019 în această parte, din motiv 



că majorările de întîrziere (penalitatea) și amenda au fost calculate din suma 
impozitului pe venit în mărime de 8977200 lei, considerat de instanță ca fiind 
ilegal calculat și dispus spre încasare de la reclamant.

Or, majorarea de întârziere (penalitatea)  este definită de art. 228 Cod fiscal 
 ca find o sumă calculată în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul 
scurs din ziua în care acestea trebuiau plătite,  fiind calculată pentru neplata 
impozitului, taxei în termenul şi în bugetul stabilite conform legislaţiei fiscale 
pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii lor, pentru perioada care începe după scadenţa 
impozitului, taxei şi care se încheie în ziua plăţii lor efective inclusiv.

La rîndul ei, amenda reprezeintă, conform art. 261 Cod fiscal, o sancțiune 
pecuniară pentru  diminuarea impozitelor, a taxelor, a primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
obligatorii prin prezentarea către Serviciul Fiscal de Stat a unei dări de seamă 
fiscale cu informaţii sau date neveridice și se stabilește în mărime de la 20% la 
30% din suma diminuată.

În speță, nefiind constatată o diminuare a impozitului pe venit din activitatea 
de întreprinzător, dispozițiile Deciziei SFS nr. 25 din 24.01.2019 privind aplicarea 
amenzii sau calcularea majorărilor de întîrziere (penalității) nu corespund 
prevederilor legale și urmează a fi declarate nule.

În ceea ce privește Decizia SFS  nr. 80 din 21.03.2019, instanța reține că, 
conform art. 274 Cod fiscal, decizia Serviciului Fiscal de Stat şi acţiunile 
funcţionarilor fiscali pot fi atacate, în modul stabilit de legislaţie, şi în instanţă 
judecătorească.

 Conform art. 2741  Cod fiscal, orice persoană supusă controlului de către 
Serviciul Fiscal de Stat, care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut 
de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin 
acţiunile sau inacţiunile Serviciului Fiscal de Stat sau ale funcţionarilor fiscali în 
cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin 
depunerea la Serviciul Fiscal de Stat a unei contestaţii în formă scrisă, iar persoana 
care nu este de acord cu decizia cu privire la contestaţie este în drept să se adreseze 
în instanţa de contencios administrativ.

Potrivit art. 30 alin. (1), (51)  al Legii Nr. 131 din  08.06.2012 privind 
controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, persoana supusă controlului 
care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin acţiunile 
sau inacţiunile inspectorului este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin 
depunerea la organul de control a unei cereri prealabile de contestare, în formă 
scrisă. Decizia cu privire la rezultatele examinării cererii prealabile de contestare 
poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ în termenele şi în 
condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793/2000.



Ținînd cont de normele legale indicate, instanța consideră, că  deciziile 
Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de faptul că sunt emise pe marginea unor 
încălcări ale legislației fiscale sau cu privire la soluționarea unor contestații, sunt 
acte administrative și pot fi contestate în ordinea contenciosului administrativ.

Mai mult, reieșind din prevederile art. 224 alin.1) lit.a) Cod administrativ, 
examinînd acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă 
una dintre următoarele hotărîri: în baza unei acțiuni în contestare, anulează în tot 
sau în parte actul administrativ individual, precum și o eventuală decizie de 
soluționare a cererii prealabile, dacă acestea sînt ilegale și prin ele reclamantul 
este vătămat în drepturile sale.

Din aceste considerente, ținând cont de ilegalitatea pct. 1  din  Decizia 
Serviciului Fiscal de Stat  nr. 25 din 24.01.2019, în  partea dispunerii încasării  de 
la SRL ”TB Fruit” a impozitului pe venit  în mărime de 8 977 200 lei, pct. 2  din  
Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 25 din 24.01.2019, în  partea încasării de la 
SRL ”TB Fruit” a majorărilor de întîrziere (penalității) în mărime de 852 749 lei și 
a pct. 5 din Decizia Serviciului Fiscal de Stat nr. 25 din 24.01.2019, în partea 
încasării de la SRL ”TB Fruit” a amenzii în mărime de 2 244 300 lei, instanța de 
judecată va dispune anularea, ca fiind ilegală, a Deciziei Serviciului Fiscal de Stat  
nr. 80 din 21.03.2019 în partea ce ține de respingerea cererii prealabile.

Conform art. 94 alin.1) Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească 
obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig 
de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, 
acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din 
pretenţii, iar pîrîtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Pretențiile reclamantei SRL ”TB Fruit” privind încasarea cheltuielilor de 
judecată se vor respinge ca fiind neîntemeiate, or, instanței nu i-au fost prezentate 
probe ce ar confirma suportarea, de către SRL ”TB Fruit”, a cărorva cheltuieli de 
judecată în prezentul litigiu.

În conformitate cu art. art. 224 alin.1) lit. a) Cod administrativ, art. 94 alin.1) 
Cod de procedură civilă, instanța de judecată

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de SRL ”TB Fruit” către Serviciul 
Fiscal de Stat privind anularea actelor administrative, se admite parțial.

Se anulează pct. 1  din  Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 25 din 
24.01.2019, în  partea dispunerii încasării  de la SRL ”TB Fruit” a impozitului pe 
venit  în mărime de 8 977 200 lei, pct. 2  din  Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 
25 din 24.01.2019, în  partea încasării de la SRL ”TB Fruit” a majorărilor de 



întîrziere (penalității) în mărime de 852 749 lei, pct. 5 din Decizia Serviciului 
Fiscal de Stat nr. 25 din 24.01.2019, în partea încasării de la SRL ”TB Fruit” a 
amenzii în mărime de 2 244 300 lei, ca fiind ilegale.

Se anulează Decizia Serviciului Fiscal de Stat  nr. 80 din 21.03.2019 în partea 
ce ține de respingerea cererii prealabile, ca fiind ilegală.

În rest, pretențiile reclamantului se resping, ca fiind neîntemeiate.
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 

zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei  Chișinău (sediu 
Râșcani).

         Președintele ședinței, 
         Judecător                                                                                       Guzun 
Corneliu

         


