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De fiecare data cand vorbim de inspecții și 
litigii fiscale, munca este făcută de o echipă 
care include atât consultanți fiscali, cât și 
avocați de taxe. 

Această abordare integrată ne permite în 
primul rând să putem oferi clienților 
propuneri foarte competitive din 
perspectiva costurilor. 

Apropierea și legăturile strânse dintre 
consultanții fiscali și avocații de taxe ne permit 
să putem avea o abordare extrem de eficientă, 
iar aceste eficiențe le transmitem clientului 
nostru. 

În al doilea rând, abordarea integrată ne 
asigură calitatea de care clienții noștri au 
nevoie în legătură cu asistența în inspecții 
fiscale și în eventuala etapă de 
contestație.

René Schöb

Partner,
Head of KPMG Legal-
Toncescu și Asociații

Laura Toncescu



Inspecții și litigii fiscale

Statistici ANAF Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020

Total 6,65 6,63 6,84 6,73 6,04 6,78

Total 0,78 0,67 0,62 0,59 0,53 0,61

Presiunile asupra autorităților fiscale de a crește încasările 
bugetare conduc la o intensificare a activităților de inspecție 
fiscală, indiferent de domeniul de activitate al companiilor 
verificate. Amplificarea acestora se va accentua mai ales ca urmare 
a introducerii facilităților din perioada stării de urgență și a celei de 
alertă.

Conform Raportului de activitate al ANAF pentru Semestrul I 2020, 
se vor investiga de către direcția antifraudă cazurile specifice 
perioadei de criză COVID-19 și vor fi valorificate analizele de risc 

Număr inspecții efectuate de un inspector 
la contribuabili persoane juridice

2,16 2,12 2,18 2,18 2,28 2,06

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare inspecțiilor fiscale la 
contribuabili persoane juridice (mil RON)

0,61 0,53 0,50 0,46 0,46 0,52

Număr inspecții efectuate de un inspector 
la contribuabili persoane fizice

4,49 4,51 4,66 4,55 3,76 4,72

Sume stabilite suplimentar pe un 
inspector, urmare inspecțiilor fiscale la 
contribuabili persoane fizice (mil RON)

0,16 0,14 0,12 0,13 0,07 0,10

Ponderea sumelor pentru care organele de 
soluționare a contestațiilor au pronunțat 
soluții de admitere și/ sau desființare

Surse: 
Buletin Statistic Fiscal nr. 4/2020 - publicat în data de 17.03.2021
Buletin Statistic Fiscal nr. 3/2020 - publicat în data de 09.12.2020
Buletin Statistic Fiscal nr. 2/2020 - publicat în data de 23.10.2020
Buletin Statistic Fiscal nr. 1/2020 - publicat în data de 15.06.2020

15,40% 7,66% 18,50%

Q4 2019
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15,43% 7,39% 18,01% 18,50%

Q4 2020

6,75

0,65

1,95

0,55

4,80

0,10

19,17%

efectuate la agenții economici ale căror afaceri au crescut 
semnificativ în perioada stării de urgență.

Bineînțeles, tranzacțiile contribuabililor cu părți afiliate sunt și vor fi 
un subiect în vizorul inspectorilor fiscali, lucru regăsit deseori în 
declarațiile publice ale autorităților și chiar în comunicate scrise.

Mai mult decât atât, organele de inspecție fiscală acordă atenție 
sporită și persoanelor fizice cu averi mari, așa cum se poate 
observa și din statisticile Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF) prezentate mai jos. 



?

Inspecții și litigii fiscale

Sunteți gata să faceți față unei verificări din partea inspectorilor 
fiscali, luând controlul asupra acestui proces pentru a obține

Deși inspectorii fiscali nu au target-uri 
oficiale de colectare, după cum se poate 
observa din informațiile prezentate anterior, 
fiecare inspector fiscal stabilește în urma 
inspecțiilor fiscale obligații suplimentare în 
medie de aproximativ 2 milioane de RON 
anual. 

Dată fiind continua schimbare a legislației 
fiscale din România precum și a legislației 

Echipa integrată de inspecții și litigii fiscale din cadrul KPMG, formată din consultanți 
fiscali și avocați cu experiență din cadrul echipei KPMG Legal, vă poate ajuta să 
preveniți eventualele dispute cu autoritățile, să gestionați cu succes inspecția 
fiscală și să rezolvați problemele apărute pe parcursul acestui proces, fie că este 
vorba despre impozit pe profit sau venit, prețuri de transfer, impozite indirecte sau 
orice alt tip de taxe și impozite.

Expertiza echipei de consultanți fiscali KPMG se completează de o manieră 
armonioasă și prin aportul experienței avocaților din cadrul societății de avocați afiliate 

Ce proceduri interne există pentru a preveni în mod activ expunerile 
fiscale și disputele sau litigiile cu autoritățile fiscale?

Este poziția fiscală corect și complet declarată, susținută de 
documente justificative și clar argumentată în cazul tranzacțiilor al 
căror tratament fiscal poate fi interpretabil din perspectiva legislației 
fiscale? 

Aveți o strategie generală în ceea ce privește interacțiunea cu 
autoritățile fiscale, pentru a aborda într-un mod cât mai eficient și 
proactiv aspectele discutabile din cadrul unei inspecții fiscale? 

Aveți o imagine clară asupra drepturilor, obligațiilor și alternativelor pe 
care le aveți pe parcursul procesului de inspecție fiscală și a 
eventualelor contestații sau litigii ulterioare?

internaționale prin măsurile pentru 
conformare fiscală, este cu atât mai 
importantă adoptarea unei atitudini 
proactive față de eventualitatea unei 
inspecții fiscale. Punctul de plecare este 
o bună conformare fiscală. 

De asemenea, este foarte importantă 
justificarea temeinică a poziției fiscale, 
precum și gestionarea eficientă a 

procesului de inspecție fiscală pentru a 
reduce pe cât posibil riscul de contestații 
ulterioare. 

Litigiile fiscale afectează bunul mers al 
afacerilor și uneori imaginea companiei sau 
a persoanei verificate și pe cât posibil, este 
de recomandat rezolvarea diferendelor în 
afara instanțelor.

cel mai bun rezultat posibil

Anticiparea 
inspecției fiscale

KPMG în România, societate membră a 
rețelei internaționale KPMG Legal. 

Astfel, abordarea asupra inspecției este 
una extinsă și integrată, care poate 
cuprinde și potențialele implicații litigioase 
a fiecărei decizii din perioada desfășurării 
controlului, iar drepturile și obligațiile 
fiecărei părți sunt pe deplin înțelese și 
protejate. 

Pentru ca perspectiva unei inspecții fiscale 
să nu creeze eventuale îngrijorări sau 
temeri, este recomandat să aveți în vedere 
câteva aspecte:

proceduri și controale interne pentru 
limitarea erorilor și riscurilor fiscale;

conformare fiscală – declararea și plata 
impozitelor complet, corect și la timp;

deținerea de documente justificative 
pentru toate tranzacțiile realizate, 
inclusiv dosarul prețurilor de transfer;

o atitudine proactivă, prin pregătirea în 
avans a unei strategii de abordare a 
unei eventuale inspecții fiscale



Efectuarea de revizuiri fiscale periodice

?
Avantajul unei revizuiri fiscale este dat de faptul că societatea 
poate identifica din timp riscurile fiscale și poate lua măsuri 
pentru a le diminua înainte ca o inspecție fiscală să aibă loc, 
întrucât în timpul inspecțiilor fiscale este dificilă luarea de măsuri 
pentru reducerea expunerilor, fiind de multe ori “prea târziu”. 
Revizuirea fiscală își propune, de asemenea, să identifice 
potențialele deduceri, scutiri și alte oportunități fiscale la care 
societatea are dreptul în conformitate cu legislația în vigoare;

Cum poate ajuta echipa KPMG 
înaintea inspecțiilor fiscale

Servicii de conformare fiscală (“compliance”)

Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale pentru 
dumneavoastră, în calitate de împuternicit;

Consultanță fiscală și juridică

Constând în interpretarea legislației aplicabile în cazul tranzacțiilor 
complexe, pentru argumentarea adoptării unui anumit tratament 
fiscal, revizuirea și pregătirea documentației contractuale și a 
cadrului corporativ asociat activității comerciale curente, oferirea 
de soluții juridice pentru implementarea operațiunilor avute în 
vedere;

Asistență privind prețurile de transfer 

Întocmirea documentației, asigurarea asistenței necesare în 
elaborarea politicilor privind prețurile de transfer;

Asistență pentru obținerea unei soluții fiscale 
individuale anticipate (SFIA), a unui acord de preț 
în avans (APA), 

sau a unei opinii a autorităților fiscale, în cazul tranzacțiilor al 
căror tratament fiscal este interpretabil, sau pentru mai multă 
siguranță;

În primul semestru al anului 2020, conform Raportului de 
activitate emis de ANAF, au fost emise 4 acorduri de preț în 
avans unilateral (două fiind obținute de clienți KPMG, pe care 
i-am asistat în acest sens) și au fost finalizate 5 proceduri 
amiabile prin “Notă de închidere a procedurii amiabile”, din care 
4 în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea 
dublei impuneri încheiate de România cu state membre UE și 
una în baza Convenției nr. 90/436/CEE;

Certificarea declarațiilor fiscale 

Certificarea declarațiilor de către un consultant fiscal este o 
opțiune la îndemână pentru contribuabili, opțiune care le poate 
oferi o mai mare încredere cu privire la completarea corectă a 
declarațiilor. După cum este menționat în Codul de Procedură 
Fiscală, certificarea unei declarații de către un consultant fiscal 
este un criteriu de evaluare în analiza riscurilor efectuată de către 
autoritatea fiscală atunci când aceasta selecționează contribuabilii 
pentru controale fiscale. Prin urmare, societățile ar trebui să ia în 
considerare faptul că certificarea declarației de impozit pe profit 
sau TVA ar putea determina diminuarea riscului unei inspecții 
fiscale;

Simularea inspecției fiscale 

Revizuirea în detaliu a situației fiscale pentru a identifica 
eventualele riscuri fiscale, dar și potențialele oportunități 
neutilizate, precum și asistență în implementarea soluțiilor 
aferente problemelor identificate;



Pe durata inspecției fiscale, pentru obținerea unor rezultate favorabile, este foarte important 
să cunoașteți drepturile și obligațiile pe care le aveți în relația cu inspectorii fiscali și să aveți 
o abordare tactică a întregului proces.

Cum poate ajuta echipa KPMG în timpul inspecției fiscale

inspecției fiscale 

participarea la discuțiile cu inspectorii fiscali pentru a susține cu 
argumente legale abordarea dumneavoastră; alternativ, 
consultanții KPMG vă pot reprezenta pe întreaga durată a 
inspecției fiscale, fiind „interfața” dumneavoastră în relația cu 
inspectorii fiscali; 

identificarea jurisprudenței naționale sau a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, precum și a opiniilor și punctelor de vedere 
oficiale emise de autoritățile fiscale române cu privire la spețe 
similare celor disputate în cadrul inspecției fiscale;

revizuirea documentelor solicitate în cadrul inspecției fiscale, 
înainte de a fi prezentate inspectorilor fiscali;

asistență în redactarea de note explicative solicitate de inspectorii 
fiscali pe durata inspecției, precum și a punctului de vedere 
prezentat la momentul finalizării inspecției fiscale;

revizuirea proiectului de raport de inspecție fiscală emis de 
autoritățile fiscale, pentru a identifica și corecta eventualele erori;

asistență în timpul discuției finale cu inspectorii fiscali asupra 
constatărilor acestora și consecințelor fiscale; asistență juridică 
specializată prin intermediul avocaților din cadrul societății de 
avocați afiliate KPMG în România.

În cadrul acestui tip de servicii, asistăm deseori clienții KPMG pe 
parcursul inspecțiilor fiscale generale. Căutăm, împreună cu clientul, 
să ajungem la un consens cu echipele de inspecție fiscală, prin 
găsirea unor soluții care să fie acceptabile pentru ambele părți. 

Gestionarea

Prin discuțiile pe care le purtăm cu echipele de inspecție, se 
poate ajunge ca obligațiile suplimentare de plată estimate pe 
durata inspecției să fie diminuate sau
efectul lor să fie unul temporar. 

De multe ori se obține o „temperare” sau „aplanare” a 
impactului fiscal final față de variantele intermediare de pe 
parcursul inspecției fiscale, deseori și cu o diminuare a duratei 
inspecției fiscale.

Pandemia a adus provocări inclusiv asupra controalelor fiscale, în 
special în sensul interacțiunii cu inspectorii fiscali, care au devenit 
mai deschiși spre digitalizare, inclusiv spre desfășurarea 
controalelor fiscale de la distanță. În paralel, KPMG a dezvoltat o 
soluție digitală a gestionării calcului de impozit pe profit (KPMG 
Corporate Tax Manager) în scopul eficientizării acestui proces, 
generării calculelor trimestriale și a tuturor declarațiilor. 

În contextul menționat anterior, cu accent crescut spre 
desfășurarea controalelor în format digital, soluția noastră aduce 
un beneficiu și în acest sens, întrucât se poate acorda acces 
inspectorilor fiscali și se poate astfel facilita verificarea calculelor. 
Toate informațiile relevante vor putea fi salvate într-un singur loc, 
inclusiv documente justificative. 

Pentru a afla mai multe despre KPMG Corporate Tax Manager, 
consultați link-ul https://kpmgprofitax.com/.



Rezolvarea eventualelor 
probleme apărute în urma 
inspecției fiscale 

Cum poate ajuta echipa KPMG după ce are loc inspecția fiscală:

Cu titlu de exemplu, menționăm că echipa KPMG a 
oferit asistență unui contribuabil care a fost 
subiectul unei inspecții fiscale ce a rezultat în 
obligații suplimentare de plată (impozit pe profit și 
TVA) în legătură cu achiziția de servicii de 
management de la companii din Uniunea 
Europeană. Inspectorii fiscali au susținut că 
tranzacțiile ce implicau achiziția acelor servicii de 
management erau artificiale. 

Echipa KPMG a oferit asistență contribuabilului pe 
tot parcursul procesului, până la anularea deciziei 
inspectorilor fiscali. 

Am folosit o abordare inovativă și am apelat la un 
instrument juridic încheiat de România în baza cărora 
se realizează schimbul de informații, pentru 
confirmarea realității tranzacțiilor de către autoritățile 
fiscale din celălalt stat membru al Uniunii Europene.

Totodată am asistat unul dintre clienții KPMG în 
cadrul unei inspecții fiscale generale, reducând cu o 
sumă considerabilă baza de impozitare stabilită 
suplimentar de inspectorii fiscali (peste 160 mil. lei). 

În mare parte, reducerea bazei de impozitare a 
provenit din luarea în considerare a unor ajustări care 
au fost în favoarea contribuabilului, dintre care cele 
mai importante au fost:

costuri tratate ca fiind nedeductibile fiscal de 
către societate, reconsiderate de către inspectorii 
fiscali ca fiind avantaje în natură ce se 
impozitează la nivelul angajatului;

rectificare impozit pe profit pentru a se reconcilia 
cu situațiile financiare depuse de societate pentru 
un an fiscal ce era subiect de control fiscal și 
pentru care nu s-a mai putut depune declarația 
rectificativă privind impozitul pe profit anual (i.e., 
D101);

justificarea costurilor cu administratorii societății 
ce au fost considerate inițial ca fiind 
nedeductibile fiscal de către inspectorii fiscali.

Dacă inspecția fiscală se încheie prin emiterea unei decizii de 
impunere și/sau a unei dispoziții de măsuri, va trebui să 
evaluați oportunitatea contestării măsurilor, integral sau 
parțial, în măsura în care le considerați eronate.

asistență privind soluționarea aspectelor din dispoziția de măsuri 
emisă de autoritățile fiscale în urma inspecției;

parcurgerea procedurilor prealabile;

asistență privind întocmirea și depunerea unei contestații împotriva 
deciziei de impunere;

asistență pentru pregătirea solicitării privind susținerea orală a 
contestației precum și asistență pentru pregătirea susținerii orale a 
contestației;

elaborarea documentelor necesare acțiunilor în instanță și 
reprezentare în instanță, în cazul respingerii contestației;

asistență în solicitarea suspendării procedurii executării silite în cazul 
contestării deciziei de impunere;

asistență în solicitarea instanței naționale de a adresa întrebări către 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene, dacă argumentația cazului are 
la bază interpretarea legislației Uniunii Europene; reprezentare în fața 
Curții de Justiție a Uniunii Europene;

asistență în desfășurarea de expertize extrajudiciare, fiscale sau 
contabile; 

asistență în vederea restituirii sumelor plătite în plus cu titlu de 
impozit și obținerii de dobânzi de întârziere de la autoritățile române în 
situațiile în care se întârzie restituirea TVA de recuperat sau a 
impozitelor plătite în plus. 



Asistență în cadrul procedurii executării silite fiscale

contestației administrative până la 
susținerea orală a sa. Abordarea folosită 
a fost una eficientă și s-a bazat în 
principal, pe colaborarea continuă cu 
clientul pentru înțelegerea cât mai bună a 
situației de fapt. 

De asemenea, în cadrul susținerii orale a 
contestației, am apelat la prezentarea 
celor mai relevante informații în acest 
caz, punând accent pe alinierea 
principiilor prețurilor de transfer cu 
principiile economice general aplicabile, 
cu scopul de a transmite către autoritățile 
fiscale într-un mod eficient și clar, 
argumentele tehnice susținute. 

Soluționarea contestației 
administrativ-fiscale a fost una favorabilă 
pentru acest contribuabil, soluția fiind de 
refacere a inspecției fiscale, pentru suma 
contestată. 

Menționăm că în acest caz contribuabilul 
a fost convins pe parcursul procesului că 
echipa de inspecție fiscală a avut 
concluzii eronate, fapt care a condus la o 
colaborare susținută în vederea 
argumentării stării de fapt și clarificării 
situațiilor interpretate eronat de echipa 
de inspecție fiscală.

Legat de aria prețurilor de transfer, am 
oferit asistență unui contribuabil care a 
fost subiectul unei inspecții fiscale ce a 
rezultat în stabilirea unei baze 
suplimentare privind impozitul pe profit 
de aproximativ 5 mil. lei în legătură cu 
achiziția de produse si echipamente de la 
societăți afiliate din Uniunea Europeană 
(Slovacia și Polonia), produse vândute 
apoi pe piața din România. 

Inspectorii fiscali au susținut că 
tranzacțiile ce implicau achiziția acelor 
produse și echipamente de la societăți 
afiliate nu s-au derulat la nivelul pieței și 
nu au respectat principiile generale ale 
prețurilor de transfer. 

Echipa KPMG a oferit asistență 
contribuabilului de la depunerea 

Chiar și în situația în care a fost declanșată procedura executării silite prin una 
din modalitățile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, drepturile debitorului 
executat silit trebuie respectate astfel încât să se evite producerea de abuzuri 
din partea organului de executare, care are și calitatea de creditor urmăritor.

În aceste condiții, echipa integrată de consultanți și avocați din cadrul KPMG vă 
poate asista prin:

participarea la întâlniri cu organul de executare pentru stabilirea cadrului 
executării, astfel încât aceasta să afecteze cât mai puțin activitatea 
dumneavoastră;

formularea de cereri și petiții adresate organului de executare în cazul 
nerespectării procedurilor prevăzute de lege, inclusiv contestații la executare;

asistență și reprezentare în fața instanțelor de executare pentru soluționarea 
contestațiilor împotriva titlurilor de creanță și a altor acte administrativ- 
fiscale, precum și a oricăror altor cereri de natură contencioasă.



Din experiența noastră, prezentăm mai jos câteva cazuri 
de succes avute în relația cu clienții noștri: 

Testimoniale

Client din domeniul prelucrării oțelului – Am asistat și 
reprezentat cu succes clientul în fața instanțelor de 
judecată în două litigii fiscale cu privire la anularea deciziilor 
de impunere privind impozitul pe profit suplimentar;

Lanț important de benzinării – Am asistat și reprezentat 
cu succes clientul în fața instanței de judecată într-un litigiu 
fiscal privind suspendarea ordinului președintelui ANAF nr. 
1960/2018, care a împiedicat majoritatea companiilor fără 
propriul depozit de vânzare de produse energetice angro în 
sistemul angro să opereze pe piața relevantă;

Client din industria extracției petrolului brut și gazelor 
naturale – Am asistat și reprezentat cu succes clientul în 
fața instanțelor de judecată într-un litigiu fiscal cu privire la 
impozitul pe profit suplimentar stabilit cu privire la 
deductibilitatea unor cheltuieli;

Client din industria auto – Am asistat și reprezentat cu 
succes în fața instanțelor de judecată una dintre cele mai 
importante companii multinaționale din industria auto cu 
privire la o cerere de rambursare a TVA; ulterior am asistat 
și reprezentat clientul cu succes în fața instanței în 
procesul de obținere a obligațiilor datorate de autoritățile 
fiscale;

Client din industria fabricării băuturilor alcoolice – Am 
asistat și reprezentat atât în fața autorităților fiscale 
române, cât și a instanțelor de judecată unul dintre cei mai 
mari producători de bere din lume în procesul de 

Va mulțumesc din suflet pentru tot suportul !!! Fără voi 
nu aș fi reușit!

Într-un final, eforturile noastre au avut un rezultat bun. 
Vă mulțumim pentru toate eforturile depuse!

Mulțumim mult pentru implicare! Am recitit 
contestația și mi se pare că nu putea fi prezentată 
mai bine speța noastră!

Client din industria auto (producător componente)

Client din industria construcțiilor 

Client din industria petrolieră

suspendare a executării deciziei de impunere. Speța a 
implicat impozit pe profit suplimentar și TVA;

Client din domeniul energiei – Am asistat și am 
reprezentat cu succes în fața instanțelor de judecată una 
dintre cele mai importante companii eoliene în ceea ce 
privește dreptul de a deduce TVA în conformitate cu 
Directiva 2006/112 / CE. Litigiul a implicat depunerea cu 
succes a unei cereri de decizie preliminară la Curtea 
Europeană de Justiție cu privire la interpretarea Directivei 
TVA. Am asistat clientul în fața Curții Europene de Justiție;

Client din industria auto – Am asistat și am reprezentat 
cu succes în fața instanțelor de judecată în procesul de 
obținere a dobânzilor datorate de autoritățile fiscale pentru 
rambursarea cu întârziere a TVA;

Client producător de componente auto – Am asistat și 
reprezentat cu succes în fața instanțelor de judecată într-un 
litigiu cu privire la anularea taxelor vamale;

Client din industria auto – Am asistat și am reprezentat 
cu succes în fața instanțelor de judecată în litigiul cu privire 
la o cerere de rambursare a TVA;

Client din industria fabricării articolelor de feronerie – 
Am asistat și reprezentat cu succes în fața instanțelor de 
judecată o companie locală din sectorul industrial în 
legătură cu procesul de anulare a deciziei de aplicare a 
sechestrului, pentru impozite suplimentare;
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Avem de foarte multe ori ocazia să discutăm cu autoritățile fiscale în legătură cu 
propunerile de modificare a legislației. 

Ne interesează în special clarificarea acelor aspecte care pot genera 
interpretări diferite, având în vedere și abordările pe care le observăm în practica 
noastră. 

De asemenea, am avut de-a lungul timpului chiar privilegiul de a oferi suport în 
pregătirea tehnică a inspectorilor fiscali, fie direct ca și companie, fie 
prin intermediul asociației profesionale din care facem parte. 

Considerăm extrem de important dialogul dintre autorități, consultanți și contribuabili. 
În definitiv, toți au obiective convergente, și anume de a se asigura că taxele sunt 
calculate și plătite correct, responsabil.
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