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DECIZIA NR .  11   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
                       Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra contesta�iei depus� de SC X SRL , înregistrat� sub 
nr. ... / ...2005, contesta�ie formulat� împotriva raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. ... / ...2005 referitor la aspectele prin care au fost constatate diferen�e în 
sum�  de ...RON  reprezentând: 
 

• ...RON – impozit pe profit suplimentar; 
• ...RON – dobânzi aferente impozitului pe profit suplimentar;  
• ...RON – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  

                             suplimentar.  
 
 
                      Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. ... din ... 2005 încheiat de Activitatea de Control Fiscal a 
fost primit de petent� în data de ...2005, fapt ce reiese atât din plicul de 
coresponden��(anexat în copie la dosarul contesta�iei), cât �i din cele 
sus�inute de petent� în contesta�ie. 
                      Contesta�ia formulat� de SC X SRL  a fost expediat� de 
petent� cu recomandata nr. ... / ... 2005, fiind înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ...2005.  
                       În conformitate cu ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, publicat� în Monitorul Oficial  nr. 893 din  6 octombrie 2005, la 
pct. 3.9, se precizeaz� : 
 
“    În situa�ia depunerii prin po�t� a contesta�iei, organul emitent al 
actului administrativ fiscal atacat este obligat s� anexeze la dosarul 
contesta�iei plicul prin care a fost transmis�.” 
 
                     Având în vedere cele ar�tate mai sus contesta�ia este 
depus� în termenul legal prev�zut de art.177 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�. 
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                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
 
                       Petenta sus�ine c� a�a cum rezult� din procesul verbal de 
control, SC X SRL �i-a început activitatea de baz� în trim I / 2001, 
respectând OG nr. 70/1994. De la data de 31.08.2001 societatea a 
înregistrat pierdere, dup� care a îndeplinit  cumulativ condi�iile prev�zute 
OG nr. 24 / 2001 privind impunerea microîntreprindenlor, situa�ie men�inut� 
pân� în data de 31.12.2003. 
                      Societatea contestatoare arat� c� dup� data de 01.01.2004, 
se încadreaz� în prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
datorând impozit pe profit .  
                     Petenta sus�ine c�, cu toate acestea, organele de control re�in 
�i consemneaz� c� : “ din analiza documentelor privind evidenta contabil� 
puse la dispozi�ie în vederea efectu�rii inspec�iei, se constat� c� în anul 
2004 contribuabilul calculeaz� �i înregistreaz� impozit pe profit f�r� a 
respecta prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, titlul II - 
Impozitul pe profit – art. 26 (1) : “ (1) Pierderea anual�, stabilit� prin 
declara�ia de impozit pe profit, se recupereaz� din profiturile impozabile 
ob�inute în urm�torii 5 ani consecutivi.”  
                     Contestatoarea arat� c� din anexa 2 a procesului verbal de 
control rezult� c� în anul fiscal 2004 s-a recuperat integral pierderea 
înregistrat� în anii preceden�i, dup� care contribuabilul calculeaz� �i vireaz� 
impozit pe profit în sum� de ... lei (... RON). Având în vedere prevederea 
legal� invocat� mai sus, dar �i dispozi�iile art. 26 (4) din acela�i act 
normativ, petenta sus�inând c� nu datoreaz� impozitul pe profit calculat 
suplimentar  în sum� de ...RON (...lei), întrucât se afla în termenul legal de 
cinci ani. 
                      Petenta sus�ine ca urmare a celor ar�tate mai sus, respectiv a 
nedator�rii sumei de baz� nu trebuiau calculate nici dobânzile �i penalit��ile 
de întârziere aferente. 
                      Petenta solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost 
formulat�, sus�inând c� a depus contesta�ia în termenul legal, motivând 
faptul c� data po�tei de comunicare înscris� pe plic este 04.12.2005, iar 
termenul se calculeaz� pe zile libere, neintrând în calcul ziua în care începe 
�i când se sfâr�e�te, anexând la contesta�ie copia plicului. 
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                         II. Prin decizia de impunere nr. ... / ... / ... 2005 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� au fost 
stabilite în sarcina petentei diferen�e de obliga�ii bugetare �i accesorii 
în sum� total� de ...RON. 
                           La baza emiterii deciziei a stat raportul de inspec�ie 
fiscal� încheiat la data de …2005, înregistrat la Activitatea de  
Inspec�ie Fiscal� sub. nr. ... / ... 2005, iar la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ...2005. 
 
 
                      Organele de inspec�ie fiscal�, prin raportul de inspec�ie fiscal� 
la capitolul III.1.1 au constatat urm�toarele aspecte : 
                      SC X SRL din ... s-a înfiin�at, conform certificatului de 
înmatriculare la ONRC, în data de … 2000 �i începe activitatea de baza în 
trim I / 2001. 
                       Pentru perioada de Ia infiin�are pân� în data de 31-08-2001 
contribuabilul respect� prevederile OG nr. 70/1994 , fiind pl�titor de impozit 
pe profit. Conform documentelor privind eviden�a contabil� se constat� c� 
la data de 31-08-2001 contribuabilul înregistreaz� pierdere în sum� de ... 
RON (... lei ).  
                     Începând cu data de 01-09-2001 societatea îndepline�te 
cumulativ condi�iile prev�zute de art. 1 din OG nr. 24/2001 privind 
impunerea microîntreprindenlor, situa�ie care se men�ine pân� în data de 
31-12-2003.  
                     Începând cu data de 01-01-2004, conform datelor prezentate 
în bilan�ul contabil încheiat la data de 31-12-2003 �i înregistrat la 
Administra�ia Finan�elor Publice ... sub nr. ... / ... 2004, contribuabilul se 
încadreaz� în prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, datorând 
impozit pe profit . Situatia contului de profit �i pierdere în perioada supus� 
prezentei inspec�ii fiscale se prezint� în detaliu în anexa 2 întocmit� de 
organul de control.  
                   Din analiza documentelor privind evidenta contabil� puse la 
dispozi�ie în vederea efectu�rii inspec�iei, se constat� c� în anul 2004 
contribuabilul calculeaz� �i înregistreaz� impozit pe profit f�r� a respecta 
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, titlul II - Impozitul pe 
profit – art. 26 (1) : “ (1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit 
pe profit, se recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 
ani consecutivi.”  
                   Conform prevederilor aceluiasi act normativ art 26 (4): 
“Contribuabilii care au fost obliga�i la plata unui impozit pe venit �i care 
anterior au realizat pierdere fiscal�, intr� sub inciden�a prevederilor alin. (1) 
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de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de 
prezentul titlu. Aceast� pierdere se recupereaz� pe perioada cuprins� între 
data înregistr�rii pierderii fiscale �i limita celor 5 ani.” 
                     Dup� cum se prezint� în anexa 2 la raportul de inspec�ie 
fiscal�, din profitul realizat în anul fiscal 2004 s-a recuperat integral 
pierderea înregistrat� în anii preceden�i dup� care contribuabilul calculeaz� 
�i vireaz� impozit pe profit în sum� de ...RON ( ... lei ). Având în vedere 
prevederile legale prezentate anterior, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la recalcularea profitului impozabil, respectiv a impozitului pe 
profit, stabilindu-se suplimentar de plat� în sarcina contribuabilului suma de 
...RON (...lei). Impozitul pe profit stabilit suplimentar este aferent perioadei 
01.01.2004 – 31.12.2004. 
                      Pentru neplata la termenul legal a impozitului pe profit, stabiIit 
suplimentar în sum� de ...lei = ...RON, conform prevederilor art 114 (1) din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�  aprobat� prin Legea 
174 / 2004, în aceea�i anexa s-au calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere, calculate pân� în data de 30-09-2005, astfel: 
-dobânzi aferente = ...RON 
-penalit��i  de întârziere =  ...RON 
 
 
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor de control 
fiscal, motiva�iile contestatorului, precum �i documentele existente la 
dosarul cauzei, se re�in urm�toarele : 
                        
                       SC X SRL are sediul în ..., Str. ..., bl. ..., sc. ..., ap....,jud. ..., 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr. ..., având atribut fiscal 
..., Cod Unic de Înregistrare ..., este reprezentat� de dl. ....  
 
          Urmare a celor consemnate în raportul de inspec�ie fiscal� 
încheiat la data de ... 2005, înregistrat la Activitatea de  Inspec�ie Fiscal� 
sub. nr. ... / ... 2005, iar la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara sub nr. ... / ...2005, organele de inspec�ie fiscal� au 
emis decizie de impunere nr. ... / ... / ... 2005. 
                      Decizia de impunere nr. ... / ... / ... 2005 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� a fost expediat� c�tre SC X 
SRL  în data de ... 2005, �i a fost primit� de petent� în data de ...2005, 
organele de control men�ionând în finalul Deciziei de impunere, la pct. 5 :  
« La prezenta Decizie de impunere se anexeaz� Raportul de inspec�ie 
fiscal� care, împreun� cu anexele, con�ine 50 pagini. În conformitate 
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cu art. 174 �i art. 176 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva m�surilor dispuse 
prin prezenta se poate  face contesta�ie, care se depune, în termen de 
30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc�iunea 
dec�derii. 
Prezenta constituie titlu de crean�� �i devine executoriu în condi�iile 
legii », 
 
                       În drept, art. 83 alin.(1) lit. b), art. 84 alin.(1) �i (6), �i art. 85 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, precizeaz�: 
 
„ART. 83 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 79 alin. (2) si art. 83 alin. (4); 
b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 84  Decizia de impunere 
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. 
Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta 
modific� baza de impunere. 
    (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii 
acestora. 
ART. 85 Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
    Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la 
art. 43. Decizia de impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele 
prev�zute la art. 43 alin. (2), �i categoria de impozit, tax�, contribu�ie 
sau alt� sum� datorat� bugetului general consolidat, baza de 
impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� 
impozabil�.” 
 
                       În spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 106 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
precum �i ale normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 
1050 / 2005 care men�ioneaz� : 
 
Ordonan�a Guvernului :  
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  "(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un 
raport scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct 
de vedere faptic �i legal. 
  (2) Dac�, ca urmare a inspec�iei, se modific� baza de 
impunere, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de 
impunere. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest fapt 
va fi comunicat în scris contribuabilului. " 
 
Norme metodologice : 
 
“ 106.1. Rezultatul inspec�iei fiscale generale sau par�iale va fi 
consemnat într-un raport de inspec�ie fiscal�. 
    106.2. La raportul privind rezultatele inspec�iei fiscale se vor anexa, 
ori de câte ori este cazul, actele privind constat�rile preliminare, cum 
sunt procesele-verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor 
inopinate �i/sau încruci�ate �i orice alte acte. 
    106.3. Raportul de inspec�ie fiscal� se semneaz� de c�tre organele 
de inspec�ie fiscal�, se verific� �i se avizeaz� de �eful de serviciu. 
Dup� aprobarea raportului de c�tre conduc�torul organului de 
inspec�ie fiscal�, se va emite decizia de impunere de c�tre organul 
fiscal competent teritorial.” 
   
                        De asemenea, potrivit articolului 178 alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
  “Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum 
�i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� 
cum urmeaz�[...]" 
 
        În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� se prevede  ca: 
 
“5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art 178 alin. (1) din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i 
limitativ de lege.  
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                        În legatur� cu emiterea deciziei de impunere, se re�ine c� 
art.196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
 
  "Formularele necesare �i instruc�iunile de utilizare a 
acestora privind administrarea crean�elor fiscale se aprob� prin ordin 
al ministrului finan�elor publice." 
 
  Formularul "Decizie de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�" a fost aprobat prin Ordinul 
ministrului finantelor publice nr. 1109 / 22.07.2004, publicat in Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 676 / 27.VII.2004. 
  Se re�ine astfel c� impozitele, taxele �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc prin Decizie de impunere, care 
constituie titlu de crean�� �i este susceptibil� de a fi contestat�, la baza 
acesteia stând, fie raportul de inspec�ie fiscal�, fie procesul verbal prev�zut 
de art. 94 alin. (2) �i art. 105 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
                      Astfel, act administrativ este numai decizia de impunere 
deoarece numai aceasta creeaz� o situa�ie juridic� nou� prin stabilirea 
obliga�iilor fiscale în sarcina societ��ii contestatoare. Raportul de inspec�ie 
fiscal� nu creeaz� prin el însu�i o situa�ie juridic� nou�, el fiind supus 
aviz�rii �efului de serviciu �i aprob�rii conduc�torului organului de inspec�ie 
fiscal�; în consecin��, raportul de inspec�ie fiscal� nu are calitatea de act 
administrativ fiscal �i nu este susceptibil de a fi contestat. 
                      Sub aspect procedural, potrivit art. 2 alin.(3) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� �i în conformitate cu principiul disponibilit��ii 
care guverneaz� procesul civil, societatea contestatoare a stabilit cadrul 
procesual, determinând limitele cererii sale �i obiectul ac�iunii, organul de 
solu�ionare a contesta�iei neputându-�i dep��i limitele, deoarece obliga�ia 
sa este de a se pronun�a numai cu privire la obiectul stabilit prin contesta�ie, 
în spe�� raportul de inspec�ie fiscal�. 
                     În raport de dispozi�iile art. 106 alin. (3) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
 decizia de impunere este  titlul de crean�� susceptibil de a fi contestat 
pe calea administrativa de atac �i solu�ionat pe fond, coroborate cu 
prevederile art. 182 alin.(1) �i (5) din actul normativ invocat mai sus, care 
arat� : 
„ART. 182  Solu�ionarea contesta�iei 
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    (1)…Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de 
dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
…(5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se 
constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza 
pe fond a cauzei.”, 
 
                        Fa�� de considerentele de mai sus, când se constat� c� 
excep�iile de procedur� sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei, întrucât raportul de inspec�ie fiscal� nu este un act 
administrativ care s� poat� fi contestat, ci un act premerg�tor care sta la 
baza emiterii unui act administrativ fiscal, urmând a se respinge 
contesta�ia formulat� ca fiind inadmisibil� . 
 
       Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul 
prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, a normelor metodologice de aplicare, 
aprobate prin H.G. nr. 1050 / 2005, �i a Ordinului ministrului finantelor 
publice nr. 1109 / 22.07.2004, �i a TITLULUI IX - Solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva actelor administrative fiscale din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, coroborate cu preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE 
DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� , se  
 

D E C I D E : 
 
                      Art.1 – Respingerea contesta�iei, împotriva raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ... / ...2005, ca inadmisibil� referitor la suma de 
...RON reprezentând: 

• ...RON – impozit pe profit suplimentar; 
• ...RON – dobânzi aferente impozitului pe profit suplimentar;  
• ...RON – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  

                        suplimentar;   
     Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor 
administrative de atac �i poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare.                      


