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PG rol se afl� pf.:i'ii:v�j7ftt- r-i:p.<< ac�iunii �h contencios administrativ formulat� ele reclamanta X 
SRL X, �n contradictoriu cu p�r�tele Direc�ia Genoml� a FinanHor Publice X, Guvernul Rom�niei �i Ministerul 
Finan�elor Publice Xi, av�nd ca obiect suspendare executare act administrativ. 
Procedura legal �ndeplinite, dai� l�is c.turea p�r�ilor, Mersul dezbaterilor �i sus�inerile p�r�ilor au fost 
consemnate �n �ncheierea de �edin�� dir, data ci o 24,93.2010 c;ve *ace parte integrant� din prezenta hot�r�re, �i 
c�nd pronu'Vare?, ? fost nm�nat� pentru data de 31.03.2010 �i apoi pentru ast�zi, c�nd, 

C U R T E A  

Asupra ac�iunii de contencios '^miinisirativ de fa��, constat�: 
Prin cererea �nregisicit� pe ro.ul Tribunalului Caras Severin sub nr. X/X/2008, reclamant.-. S C  X 

S.R.L. �n contradictoriu cu p�r�ta Direc�ia Gene!;iIn a ririafi�akir Publice X, a solicitat instan�ei anularea �n 
[c,i;jlii.ite a .;i&c^.ioi v, 39/2008 �i a raportului de inspec�ie fiscala �ncheia-, ia ti;-' ���da �')?..Q?..?XT3\ pTecurn 
�i suspendarea execut�rii silite a sume;::. s�abiiiU; V ' - J  docUa d.� impunere. S-a solicitat totodat� 
suspendarea i x i -cut�rii .".siito a sumelor stabilite prin decizia de impunere pan� la solu�ionare.! in-;vof::iivi 
�� n car.-:oi. 

în motivare se arala câ in u.'m,i controlului ,'iscal efectuat în perioada 28.11-04.12 2007. 
(Xî.GS.iCOa<)Z0o21-:'K \  s-a î.-i.v.uull de c�tre organele fiscale un raport de inspec�ie '"isca�i stabiiinOu-în 
sai'cina reclamantei obliga�ia de a achita suma ce X viilu de impozit pe profit suplimentar, suma ue X?� 
r	
^enwixi major�ri de �nt�rziere �i X lei penalit��i de �ntni/.iore, ropoiuu la �mp ^urarea c� in perioada 
19.09.2003-31.12.2004 -olamaaia a ca uo.rjci de activitate schimbul valutar �i a apreciat >n v.\o-.. wor.-A cl 
v;\r incadra în categoria microîntreprinderilor. virâno imprjdl ���micro�nUoprindere. 

Reclamanta a contestat or  ci;:if. mpi-rtere nr.X/2008, contesta�ia fiind respins� prin decizi-. 
iir."!9/2003, 

i-^eolamania X�  � ra îi H .ml•: �������� o,spo..iiiiie ar� 1 din OG 
nr.24/2001 in sensul c� a [�joiUil-H:.M io n op../, �.-Iola unui impozit aplicat 
asupra veniturilor, u;:�rk .klianJa-^: ������ �i!<..i n b�ncilor sau societ��ilor 
bancare Se;, arata ca jr1 .îrc-.v:-.'.[."� J;Î i^,,. ;M.>,' în alin.3 al njl I din 
OG nr.24/2001 in se;ss'..! C U  Î M  l-i::^ -.Jo in„,.\-jiV.a provederiioi' acestei 
ordonan�e bancie, sor
� ;.:'.ic �  ' . ii-:,.. ';i :-.s:;i.>:ia;e, socielri�ile de 
invf-r-i'iUi. �����	'i/�;:!'--; d;.      ..���(        �)'�'. -  . .>GL.!. :t,s!JL: do ;i-;p. imitare, 

Societ��ile de intermediere no vaion mobiliare $ i  societ��ile cu activitate exclusiv de comer� t-Meria- este 
'imitativ� �i expres�. 

Reclamanta învedereaz� cri ne?i activitatea riasfâ�urat� este supus� autoriz�rii G.N.R., aceasta nu poate 
fi considerat� o activitate bancar� deoarece o astfel de activitate este dorrvt.'a ds art.8 lit h din Legea 
nr.58/1998, defini�ie care nu poate sa fie extins� ;ji caselor de schimb valutar care nu fac opera�iuni de pl��i �i 
mcas�ri.în valuta în contul propriu sau în contul clien�ilor. Se men�ioneaz� c� reclamanta s--a -'V-inia*. T"» 
ba:'.:5 Legii 31/1990, iar nu în temeiul legilor speciale de organizare *i func�ionare în domeniul bancar, astfel c� 
îndeplinea condi�iile microintreprinderilor, optând pentru aceast� form� de organizare. 

Totodat� reclamanta precizeaz� c� în adresa nr.X/24.01.2008 emis� de Agen�ia Na�ional� de 
Administrare Fiscal� X - Biroul metodologie �i asisten�� pentru contribuabili se arat� c� avea posibilitatea s� 
opteze pentru sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor. 

în drept au fost invocate dispozi�iile OG 92/2003 �i HG 1050/2004. 
Legal citat�, pârâta Direc�ia General� a F i n a n � e l o r  Publice X a formulat întâmpinare 

solfcstând respingerea ac�iunii �i a cererii de suspendarea execut�rii netelor administrative atacate ca 



neîntemeiate. 
în considerentele întâmpin�rii se arat� c� în emiterea actelor administrative a c�ror anulare se solicit� s-

a avut în vedere Ordinul nr.945 /2003 pentru aprobarea instruc�iunilor privind metodologia de catcu! al 
impozitului pe veniturile microintreprinderilor, care la pct.4 lit.a din cap.II se arat� c� „persoanele juridice care 
nu pat opta pentru acest sistem de impunere sunt: a) persoanele juridice care se organizeaz� �t func�ioneaz� 
potrivit legilor speciale de organizare �i func�ionare din domeniul bancar (b�ncile, societ��ile d credit ipotecar, 
cooperativele de credit, etc.)". 

Pârâta men�ioneaz� c� sunt incidente 7n cauz� �i prevederile Regulamentului Banca Na�ional� a Rom.-
v.niei nr.3/1997 unde se arat� c�: „categoriile de persoane juridice care pot s� fie autorizate de Banca Na�ional� a 
României s� efectueze schimbul valutar cu numerar �i substitute de numerar pentru persoane fizice, b�nci; case 
de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conf. Legii 31/I9G0 privind societ��ile comerciale, având ca 
obiect unic de activitate schimbul valutar, autorizate de Banca Na�ional� a României; alti intermediari 
autoriza�i". 

Pârâta arat� c� pentru anul 2004, începând cu luna ianuarie, sunt incidente în cauz� prevederile art.104 
alin.5 lit.a din Legea nr.571/2003 coroborate cu pct.8 lit.a din HG nr 41/2004 care precizeaz� ca „nu pot opta 
pentru sistemul de impunere reglementat do prezentul titlu persoanele juridice române care desf��oar� activit��i 
in domeniul bancar", precum �i „persoanele juridice care nu pot opta pentru sistemul de impunere sunt; 
persoanele juridice care se organizeaz� �i func�ioneaz� potrivit legilor speciale de organizare �i func�ionare djn' 
domeniul bancar (b�ncile, casele de schimb valutar, societ��ile de credit ipotecar, cooperativele de credit, etc). Se 
învedereaz� c� în cauza sunt incidente �i prevederile Regulamentului nr.1/2004 care arat� c� opera�iunile 
valutare pot fi efectuate numai de urm�toarele categorii -:h eotita�i - i;;!ef median, cu îndeplinirea condi�iilor 
legale aplicabile: a) institu�ii de credit; b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice eoni. Legii 
.'.U/1D90 privind societ��ile comerciale, republicata, având ca ooieot unic do aa.-.'fi.aie schimtiu! valutar cu 
numerar; c) entit��ile care de�in în administiare unit��i hoteliere �i au în obiectul de activitate opera�iuni de 
cump�rare de valut� convertibil� sub form� de numerar �i substitute de numerar' 

Pârâta apreciaz� c� reclanianfa în med eronat a considerat c� se încadreaz� în prevederile OG 
nr.24/20:vi. calculând �i virând in mod gre�it impozit pe venitul microtntrepnndoni. in susimeiua acestei opinii 
fiind �i adresa nr.275510/21.03.2008 a ivtfc.F. - Direc�ia general� legisla�ie �i impozite directe. Se arat� c� 
accesoriile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� au drept baz� legal� art. 119 alin. I din OG 02/2003. 

Pârâta men�ioneaz� c� raportul ce inspec�ia fiscal� nrX/23.0 1.2008, în completarea c�ruia s-a efectuat 
raportul de inspec�ie fiscal� contestat prin prezenta ac�iune, se refer� la TVA �i contribu�ii la bugetul general 
consolidat privind salariile �i nu la impozitul pe profit sau meniturile microintreprinderilor, nefiind deci vorba 
despre o roverificare, astfel cum sus�inea reclamanta. 

Prin precizarea de ac�iune formulat� la data de 11.09.2008, reclamanta învedereaz� instan�ei c� solicit� 
suspendarea actului administrativ atacat, pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzai, în temeiul art. 15 
din Legea contenciosului administrativ. 

în motivarea acestui petit, reclamanta arat� c� sunt îndeplinite cerin�ele prev�zute de dispozi�iile art. 15. 
awcâ exist� un caz bine justificat �i paguba este iminent� �i cert�. .SG arata c� este justificat� suspendarea fa�� de 
împrejurarea c� se contest� temeiul juridic în ba/:a c�ruia s-a emis actul administrativ �i, drept urmare, na este 
posibil sa fie obligat� la plat� înainte de a se stabili dac� a rost sau nu cine încadrat� în categoria persoanelor 
juridice care nu pot opta pentru sistemul cie impunere prev�zut de O.G. nr. 24/2001, aprobat� prin Legea nr. 
111/2000. 

Cu privire la cea de-a doua condi�ie cerut� do lege, arat� c� societatea are 40 de angaja�i, c� de ,a data 
omiteri deciziei contestate, respectiv de trei luni de zile, nu au mai fost pl�tite scoriile angaja�ilor, oalont� 
popririi de c�tre pârât� a disponibilit��ilor b�ne�ti a-o societ��ii �i ca angaja�ii firmei au reclamat deja 
neachitarea salariilor, urmând sa ac�ioneze societatea in judecat�; învedereaz� instan�ei c� societatea m dispune 
de sumele necesare pentru acoperirea presupusului dacii, asifel c� urm�rite pe care actul administrativ contestat 
le va produce firmei sunt dezastruoase, ai'âl pentru reclamant� cât �i pentru cei 40 de angaja�i �i familiile 
acestora. 

Tribunalul X s-a pronun�at asupra suspend�rii prin încheierea de la termenul aia 12.09.2008 când a 
admis cererea formulat� de reclamant� �i a dispus suspendarea execut�rii deciziei de impunere emis� de pârât�, 
pân� la solu�ionarea definita �i irevocabil� a cauzei. 

împotriva acestei ineheieu y-a feminist n.;Ci.n care a fost admis de c�tre Curtea de Apel X ca/e a 
constatat, "� fa�� cie valoarea sumei contestate de c�tre reclamanta, pi ir- rnporlure la prevederile art. 10 din 



Legea nr 554/2004 competen�a de soiuiiui.> a 'vu^oi -ipa;'tiiie în pruna instan�� Cur�ii de Apr-;!X oaiv. u'.Vit.v.-i'� 
se :-,o 'j^.'.in�e asupra coierii de suspendare." 

Pe rolul Cur�ii de ^;«.-..�! 'f imi:v:iaf'a ..Kk-xH.: r-i înregistrat la data de 04.02.2009 sub nr.HîQB w |  
UiUW 

în �edm�a din dau d i )  �> "�  ,',oG.;! ;\:(.ia,iv:.;;u. deou.s :a dosarul cauzei o cerere prin cari; ,i invu
�����

����
��-< c.~   r - > -  \.--U : Q : - ^ -^prevederilor pot.8 lit.A 
���

����

Titlu! IV Cin HG 44/2004 privind Norm^e metodologice de aplicare a Codului fiscal, conform c�rora 
�persoanele jurid:ce care nu pot opta pentru sistemul de impunere sunt: persoanele juridice ';are se organizeaz� 
�i func�ioneaz� potrivit legilor speciale de organizate �i func�ionare din domeniul bancar (b�ncile, casele de 
schimb valutar, societ��ile de credit ipotecar, cooperativele de credit, etc.}". 

In motivarea excep�ie1 de neleentitate se arat� c� prevederile pct.8 mai sus men�ionate contravin 
dispozi�iilor art.104 alin 5 din Legea 554/2004 �ntruc�t �n Legea 571/2003 -se arat� doar c� nu pot opta pentru 
sistemul de impunere reglementat de titlu persoanele juridice rom�ne care desf��oar� activit��i �n domeniul 
bancar, spre deosebire de normele metodologice care adaug� la lege, incluz�nd �n categoria persoanelor juridice 
care desf��oar� activit��i �n domeniul bancar �i casele de schimb valutar, de�i acestea din urm� nu sunt 
organizate �i nici nu func�ioneaz� potrivit legilor speciale de organizare �i func�ionare din domeniul bancar 

Reclamanta men�ioneaz� c� oasele de schimb valutar nu desf��oar� activitate bancar�, astfel cum este 
aceasta definit� �n art.3 alin.1 din Legea nr.58/1998 ca fiind �atragerea de depozite sau alte fonduri rambursabile 
de la public �i acordarea de credite �n cont propriu". 

Prin �ncheierea de �edin�� din 09.03.2009 instan�a a admis cererea reclamantei de suspendare a 
execut�rii deciziei de impunere nr.X din 02.06.2008, solu�ie r�mas� irevocabil prin Decizia nr.Xdin 23.10.2009 
pronun�at� de �nalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal. 

Prin serviciul registratur�, la data de 06.04.2009 Ministerul Finan�elor Publice a formulat cerere 
de interven�ie �n interesul p�r�tului Guvernul Rom�niei justific�ndu-�i interesul prin �mprejurarea c� este 
ini�iator al- HG nr.44/2004. Prin cererea formulat� s-a solicitat respingerea excep�iei de nelegalitate �i admiterea 
cererii de interven�ie. 

�n motivare se arat� ca pct.8 lit.a din HG nr.44/2004 este �n conformitate cu Legea nr.571/2003 �i cu 
dispozi�iile Legii 58/1998. 

Se men�ioneaz� c� sistemul bancar reprezint� un ansamblu de institu�ii organizat sub conducerea 
b�ncii centrale �n vederea coordon�rii opera�iunilor de plasamente �i de administrare a depozitelor bancare. Se 
precizeaz� c� institu�iile bancare �i de credit au mai multe func�ii care relev� �ntreaga arie de activit��i de natura 
celor bancare �i anume, func�ia de depozit, care const� �n efectuarea de opera�iuni de depozit, �n atragerea 
resurselor b�ne�ti de la persoanele fizice �i juridice; func�ia de investi�ii care const� �n acordarea de credite 
persoanelor fizice �i juridica; func�ia comercial� care const� �n realizarea de �ncas�ri �i pl��i, �n valut� �i �n lei, 
cump�rarea �i vinderea, �n �ar� �i �n str�in�tate de valut� �i efecte de comer� exprimate �n lei �i valut�; func�ia 
de a efectua opera�iuni de schimb valutar �i opera�iuni de arbitrajare pe pie�ele monetare interna�ionale. 

Se �nvedereaz� ca opera�iunile de schimb valutar pentru persoanele fizice pe teritoriul Rom�niei pot fi 
efectuate legal numai de urm�toarele categorii de persoane juridice �i anume, societ��ile bancare autorizate s� 
efectueze opera�iuni valutare; casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conf. Legii 31/1990 
privind societ��ile comerciale, cu obiect unic de activitate schimbul valutar, auiorizrte de Banca Na�ional� a 
Rom�niei; societ��ile comerciale  autorizate dc- Banca Na�ional� a Rom�niei s� organizeze ghi�ee (.U-J     ib 
w.ii-si. ii �> �.�.^.:.:I<.M i: ;-:.:>�rii iu Soi .-i p. et��ii lor 
turistice (cazare �i servi�-�i suplinita  ir* ��> oi^Ju^ix; =� iri�tilor str�ini. 

Inlerven�eritul ara:a ca tocmai anahzoren condi�iilor pentru acordarea autoriza�iilor caselor de 
:.'.<:himh vil. '.u --ncva rarac'erizarea acestor societ��i ca fiind societ��i comerciale ce desf��oar� activitate de 
natur� bancar�. Se �nvedereaz� c� in vederea ob�ineri; �!� ilonzaiiet do func�ionare din partea B.N.R. casele de 
schimb "alular �rebuio s� �ndeplineasc� condi�iile prev�zute de lege �i anume, s� aib� obiect '.;n<i io aolrvUate 
schimbul valutar pentru persoane fizice; s� pre.dnle dovada posesiei scatiului de lucru destinat exclusiv 
schimbului valutar, cu acces public direct �i adres� identificabil�. Se consider� �n posesia casei de sonimb 
va!uiar aceie spa�ii dob�ndite -de aceasta prin contracte de v�nzaie-ccmp�iaro, �nchiriere �i sub�nchiriere; 
solicitantul s� notifice numele �i sediul societ��ii bancare unde are deschis contul; s� prezinte dovada existen�ei 
capitalului social v�rsat �i a disponibilit��ilor �n lei sau valut�, r i  contui casei de schimb valutar 



(disponibilit��ile totale v�rsate nu pot fi mai 'nici de X lei sau echivalentul �n valut� la cursul de referin�� ai 
B.N.R., valabil �n ziua depunerii); asociatul, personalul de conducere �i ce, angajat casei de schimb valutar 
trebuie s� prezinte certificatul de casier judiciar far� antecedente; casa de schimb valutar trebuie s� aib� 
asigurat�, pentru fiecare punct de schimb valutar in parte, cotarea necesar� dorui�rii �'cavit��ii de schimb 
valutar. 

Intervenientul conc.uz.ionea>:� (:<"i societ��ile care au obiectul unic de activitate schimbul valu:ar �i 
sun; supuse autoriz�rii B.N.R. sunt societ��i financiare de capital. 

�n drept au fosi iru^catc dk:po,..i!ilo alin.3 �i art.52 alin.'l Cod 
procedur� civil�. 

Legal citat, pârâtul Guvernui l-om�nici! a du pus la dosarul cauzei întâmpinare solicitând respingerea 
<>.\cep!>oi cie netagalitate. 

în considerentele intâmpin�di Gui/emuî Fiomâniei a invocat inadmisibiiitatea excep�iei ,;]e ne!^;:i-
iiiUii^ a un;r aci administrativ unilateral cu caracter normativ, prin importare îa dispozi�iile prev�zute de ari.4 
alin.1 din Legea 554/2004. care lesirângu ^fora de incio-i.'il� a excep�iei de nelegalitate la categoria actelor' 
admin.siraîko i��'">iiaicr,:;!e ou caracter individual. 

�n ceea ce prive�te fondul excepeei de nelegalitate, p�r�tul arat� c� HG nr.44/2004 este legal� �i 
lerne�nic� ?i!i;U adopt.-H� cu respectarea dispozi�iilor Legii 24/2000 �n aplicarea prevederilor ari. I ailn.i �i art.5 
alin.3 din Legea 571/2003, potrivii; c�soi a lwirn�ioru. .-"i���,"�iwk;i Publice elaboreaz� norme metodologice 
pentru aplio-uea -.:..< rj..;i c;;;;,,iui ;,ocal 

P�r�tul men�ioneaz� c� ui. cxi.� . nici o aispozi�io legal� de limitare a 
sferei de aplicare a at;.";0-'-l aiir'.ri < > ; > �<  L O C U) �.scni -\ or.it�liie bancare, astfel 
cum ele sunt organizate polilvr.: cfvjii :gE;ri, ~\s,'.-v\\\ bancar reprezent�nd 
un ansamblu de instituit! uve a.; u-o;.;! scop coordonarea opera�iunilor de 
creditare, de plasameiiio �i .•� ; • \-- .  x  o^oa-Heior bancare. 

Se precizeaz� c�. casele cic -.: ••«mb v«i.Jia: înregistrate ca oarsoane 
juridice conf. Legi; .ii;1!..-:).'! =.ic ii.. ��!.., r:„.;;-,y .^upra^oghero a B.N.R., 
aceast� din urm� iustiluy-o ov-[i-:;t'i < - r - - :  \nc. înr i:)l!o;rea do c�tre persoanele 
juridico solicit�rile a coc inilor ;>;�! li'-1 ��� �L opwraK.;i.!o.' schimb 
valutar. �n apii.vjp.�a i\ogt.---i�� )p��.:!r    � \ - , \  rei�irnui valul ar 

Anaîiv.cîr ;f    ncv�*.; Iu;-*';.!, ile   derivi.�;:,!!,   (Jurtea   constat� 
urm�toarele. 

// Cu prioritate, Curtea va analiza excep�ia inadmisibiiit��ii invoc�m pe cale de excep�ie a nelegalit��ii 
dispozi�iei de ia pct.8 iit.a Titlul IV din H.G. nr.44/20U4. 

f l r t .  4 din Legea nr. 564/2004. care constituie sediul materiei pentru excep�ia de nelegalitate. nu poate 
fi interpretat în mod izolat, ci doar în mod sistematic, prin corelare cu ceielalfe dispozi�ii ce au inciden�� în 
privin�a controlului legalit��ii acte'or administrative. 

Or, potrivit legii anterior individualizate, legalitatea unui act administrativ poate fi cercetat� pe dou� 
c�i: pe calea ofensiv�, prin intermediul promov�rii unei ac�iuni, �i pe cale defensiv�, adic� prin invocarea unei 
excep�ii. 

Atât ac�iunea, cât �i excep�ia sunt de competen�a instan�elor de contencios administrativ, singurele 
competente s� verifice legalitatea actelor administrative, potrivit art. 126 alin 6 din Constitu�ie 

Trebuie men�ionat faptul câ. în situa�ia în care este vorba despre o ac�iune, Legea nr. 554/2004, 
modificat�, distinge între actele administrative individuale �i cele normative, în sensul c�, numai pentru cele 
individuale, exist� un termen de introducere a ac�iunii la instan�a de contencios administrativ, în timp ce actele 
normative pot fi atacate prin ac�iune judiciar�, f�r� limit� de tirnp;,,* 

PCe$e'ftferîtarea expres� a excep�ieL-de nelegalitate pentru aptele administrative individuale a fost 
necesar� pentru c�, spre deosebire de ac�iune, excep�ia este imprescriptibil�, ea putând fi invocat� oricând. 

Djn acest, motiv, în contextu! în care ac�iunea direct� împotriva unui act administrativ individual este 
supus� unor termene, legiuitorul a fost nevoit s� reglementeze în mod expres excep�ia de nelegalitate privind 
acelea�i acte administrative individuale, care s� poat� fi'ridicat� oricând. 

Dimpotriv�, pentn.i ictele administrative normative, întrucât nu exist� nici un termen pentru 
promovarea ac�iunii judiciare, nu este nevoie de o reglementare expres� a imprescriptibilit��ii, când este vorba 
despre excep�ia de nelegalitate. 



Cu alte cuvinte, pentru actele administrative normative, nu doar excep�ia de nelegalitate, ci �i ac�'urea 
directa este imprescriptibil�. 

Intr-o atare situa�ie, se a p l i c �  principiul general de drept, conform c�ruia tot ceea ce este permis pe 
cate de ac�iune, este permis �i pe caie de excep�ie. 

Re�inând cele expuse, Curtea va respinge excep�ia inadmisibilit��ii invoc�rii pe cale de excep�ie a 
neiegalit�tii dispozi�iei de la pct.8 Iit.a Titlul IV din H.G. nr.44/2004. 

Pe fond, Curtea constat� c� organele de inspec�ie fiscal� au efectuat o inspec�ie la sediu! reclamantei, 
perioada supus� verific�rii fiind 13.09.2003-31.12.2004. 

în urma controlului efectuat s-a constatat c� în perioada verificat�, reclamanta în mod eronat a apreciat 
c� este pl�titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderiior, nesocotind prevederile art.1 alin.3 din OG 
24/2001, Cap.il pct.4 Iit.a din Ordinul X/2003, ia r  Încep anei  cu data de 01.01.2004 nu a respectat prevederile 
art.104 afin.5 din Legea 37 I/2003 �i pct.3 Iit.a din HG nr.44/2004. 

Astfel, organele fiscale au decis c� reclamanta datoreaz� o diferen�� de impozit pe profit în cuantum do 
X lei �i accesoriile aferente �i anume, major�ri de im;io:;ere i . \  cuantum no '�'>� �">'.''03 W.\ oi ,..>-«njîit��i 
d'-d întârziere de X lei. Aceste >..b:in.a-..s f;.;.ca;e /;i fost re�inute in sarcina'" reclamantei prin decizia d^ 
Vnpunorw |.«. ivind oolî yAnUi fiscale suplimentare de plat� nr. 117/02.06.2008. admink.aaliv împotiiva c�ruia 
reclamanta a formulat contesta�ie oare a fost respins� prin Decizia nr.39/2008. 

Reclamanta invoc;, in sus�inonvi ac�iunii formulate împrejurarea c� 
este o persoan� juridic� caro func�onoa^â în ba/.a :egii generale de înfiin�are 
a societ��ilor comerciale �i anume Legea 3L'l^bO. iar nu potrivit legilor 
speciale de organizare $i func�ionaro ;n domeniul bancar. Reclamanta 
apreciaz� c� pornind de la acest Malul i se apiir.� prevederile art 1 alin.1 din 
OG 24/2001, astfel ca în mod corect a considerat ca este pl�titoare de impozit 
pe veniturile mieroîntrepnndenlor, neinirand ;o slcta de aplicare'a alin.3 a 
aceluia�i articol. în ceea *.e price�te impozite-! boitor a t pentru arau 2004, 
reclamanta a apreciat c� dispozi�ie legale re�inute de organele fiscale �i 
anume, cele prev�zute la pct.8 Iii. a din HG 44/2004 ar fi nelegale, ad�ugând 
la dispozi�iile art.104 alin.5 din Legea 371/2003 '��}• contravenind principiilor 
instituite prin Legea 58/1908. 
'O Prin raportare la dispozi�iile k:gyio re�inute do organele fiscale, Curtea 

va proceda la analizarea situa�iei de v'aot, �inând seama totodat� de ap�r�rile formulate de reclamant�. 
în fapt, reclamanta are ca activitate principal� „activit��i auxiliare intermedierilor financiare" 

- Coo CAlift 67 13, � i - y  desf��oar� activitatea în baza Autoriza�iei nr.VII/3/AI/370B/1I.o5.2004 
emis� de Banca Na�ionala a României în aplicarea prcvodoiilor art 10 lied din Legea 101/1998, aie 
art.18 din Regulamentul B.N.R. ni t/30.01.2004 �i in temeiul art.36 om Anexa 2 la Regulamentul 
1/30.01.20u4. 

Curtea constat� oii reciaman; i a fost constituit� ca societate comerciala în temeiul Leg.-i 3 b  
ly&0. 

în ceea ce prive�te importa! ;:o- pielii: penii u perioada 13.C9.2003-01.01.2004, Curtea 
constat� inciden�a in cauza a dispozi�iilor OG 24/2001 �i a Ordinului nr.945/2003. 

în acord cu pravodotiie a o î : \  .- -.u �< c:«n n 3 24/2031 „nu intr� sub inciden�a prevederilor pro/.«ntei ernonan�o 
cînoiie, .;ociot�;iie de asigurare �i � ^ j      reasigurare, societ��ile ue investi�i, oo.:iviUHi!e oo oominlslrare a 

investi�iilor �i societ��ile de depozitare, .;;oeierâ<,i!e de- iirter;ri.?d;.--i"o ue valon moouiare �i societ��ile cu 
activitate exclusiv� de comer� exlenor". 

Potrivit Cctp.il pct.4 Iit.a d<n Ordinul ;M5'':003 privind aprobarea Instruc�iunilor privind 
metodo.og>a de caicul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor „persoanele juridico care nu 
pol opta pentru acest sistem de impunere sunt: a) persoanele loridice care ao organizeaz� �i 
func�ioneaz� potrivit legilor speciale do organizare �i func�ionare din domeniul bancar (b�ncile, 
societ��ile de c:coi( ipotecar, .-; operativei';1 de credit, etc.V. 

Pentru a statua a:.opta no�iunii .ie ..dome:!''..! bancar" vom prezenta prevedeule 
Regulam;;;::,.': \ .  i'î.M Î : Î  ar 3.- i'3'.: < o>iv;ov-, efectuarea opsraliunilor valutare �i a Nomieio:' orv-
.nd efo':iuaroa op'^'^iiui iilor de schimb salutar cu numerar si substitute -:'o runv. ar pentru pogoane 
fizice pe teritoriul României. Confoirn ria-si- 4  oo\ �o.y^n , opora�iuv.'ii"; oe si:h;mb valutar 
pentru persoane fizice pe to; n-ool ,r;�jo: i noi t \  o ^cU^uo iegai numai de urm�toare!-: categorii ••>� 



'-'soa;jivdu.o. ;. oooi r.jie de schimb valutar organizate ca poiv;o"n •.-       ;:oo o-.  � .   Log1, oi'1900 
privind societ��ile ccmeroiaio, -.w-aru ca ob-:cof v -ic co ;:s iivaie sonih'.Pul valutar, autorizate de 
Banca Na�ional� a Romanici; ;:lli intei trediari autoriza�i." 

Totodat� pentru ant'l 2 0 0 i  Curtea constat� c� sunt incidente dispozi�iile din Regulamentul 1/2004 care 
stab sieste regimul efectu�rii opera�iunilor valutare �i principiile ce. dcsf�surare a opera�iunilor pe pia�a valutar�. 
Pia�a valutar� este definit� prin acest regulament ca fiind pia�a pe care se efectueaz� opera�iuni de scnimb valutar 
o e  c�tre intermediarii pie�ei valutare. In acord cu ar». 16 din Regulament ..Pia�a valutar� cuprinde opera�iunile 
desf��urate pe pia�a valutar� inîerbancarâ �i opera�iunile de schimb valutar efectuate cu numerar �i substitute de 
numerar pentru persoane fizice". In conformitate cu dispozi�iile art. 18 din acela�i act normativ organizarea �i 
func�ionarea pie�ei valutare, precum �i accesul pe pia�a valutar� din România sunt prev�zute în anexele nr. 1 �i 2 
la Regulament. 

Opera�iuni valutare reprezint�. în concep�ia legiuitorului, încas�rile, pl��ile, compens�rile, transferurile, 
credit�rile, precum �i orice tranzac�ii exprimate în valute �i care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, 
cu instrumente de plat� sau prin orice alte modalit��i de plat� practicate de institu�iile de credit în func�ie de 
natura opera�iunii respective. 

Opera�iuni de schimb valutar sunt definite ca fiind tranzac�ii constând în cump�rarea �i vânzarea do 
valut� contra monedei na�ionale sau contra altei valute. 

Activitatea desf��urat� de c�tre reclamant� se înscrie în sfera opera�iunilor de schimb valutar iar pentru 
desf��urarea acestora se impune autonzarea acestei activit��i de c�tre Banca Na�ional� a României, în 
conformitate cu prevederile prezentului regulament, avându-se în vedere urm�toarele condi�ii: 

a) autorizarea trebuie solicitat� �i ob�inut� anterior începerii derul�rii opera�iunii. în cazul 
opera�iunilor efectuate f�r� autorizare din partea B�ncii Na�ionale a României, solicitarea autoriza�iei se va face 
numai dup� intrarea în legalitate. Prin intrare în legalitate se în�elege revenirea la situa�ia dinainte de efectuarea 
opera�iunii valutare cu înc�lcarea dispozi�iilor legale (de exemplu, în cazul deschiderii de contur în str�in�tate se 
va transfera întreaga sum� de�inut� în cont la o institu�ie de credit din România �i se va închide contul din 
str�in�tate); 

b) autorizarea se refer� atât ia ini�ierea. câf �i la derularea opera�iunii (prin pl��i, încas�ri, alte 
transferuri inclusiv în natur�); 

c) sunt incidente toate celelaite dispozi�ii legale aplicabile opera�iunilor respective; 
d) orice modificare a datele �i/sau a documentelor care au stat la baza acord�rii autoriza�iei, dup� caz. 

va fi comunicat� în termen de 5 zile bancare la Banca Na�ional� a României. 
Curtea constat� ca pnn reglement�rile legale s-a urm�rit supravegherea de c�tre BNR a activit��ii 

desf��urat� de casele de schimb valutar, astfel c� autorizarea emis� de c�tre BNR nu este doar o formalitate, 
astfel curn sus�ine reclamanta, ci presupune verificarea îndeplinirii de c�tre solicitant a condi�iilor expres 
men�ionate de lege, precum �i ulterior, supravegherea modului de desf��urare a activit��ii autorizate. 

Curtea retine c� legiuiton.il a men�ionat câ Banca Na�ional� a României poate refuza emilerea 
autoriza�ilor -.lin considerente ce �in de imperative de politic� monetara �i vak.Urâ �i de situa�ia balan�ei de pl��i 
într-o anumit� perioada, OIHC U C I  - I  �
!�"�� �� #  ��� ���� ��$$% &-nUt� �� ecesitatea efectu�rii opera�iunilor 
wslu�arc - v \u.- > \ u  .-�nd acestea contravin prevederilor legale �n vigoare. 

In situa�ia in care, r-.' parcului momiop-z�n! opera�iunilor valutare de capital, Banca Na�ionala ���
Romdivo: �..onsiaij tendin�e adverse cu impact negativ asupra balan�ei du pl��i �i politicii monera 	��i valutare, 
f�r� a �nc�lca prevederile directivelor comunitare materie1. ;-ceasta va lua m�surile necesare, inclusiv 
reintroducerea '��$(.vsra a .ujuv/�rii anumitor opera�iuni valutare de capital liberalizate �n verior;-;?. realiz�rii 
echilibrului balan�ei de pl��i �i a elimin�rii factorilor peiUnoatori din -iumeniul monetar � i  valutar. 

�n acord cu art.2/ din aeo-;t Regulament ncn-ispeciarea prevederilor prezentului regulament sau ale 
autoriza�iilor emise de Banca -Na�ional� a Rom�niei va fi sanc�ionat� conform prevederilor Legii nr. 101/1998 
privind Statutul B�ncii Na�ionale 	. Rom�niei, ci; modific�rile ulterioare, sau ale Legii nr. 58/199S privind 
activitatea ban;'..:ia, cu modific�ri,,-; ulterioare, dup� caz. 

Prin urmare, Curtea constat� legiuitorul a Instituit �n cazul activit��ii ce are ca obiect desf��urarea t e  
operaduni valutare monitorizarea opera�iunilor valutare �n sarcina BNR, supraveghere efectua c� �n conformitate 
cu normele specifice emise ,'n acesi sens de Banca Na�ional� a Rom�niei. 

�n anexa 2 la Regulament sunt e.ipdase Instruc�iunile privind efectuarea opera�iunilor oe schimb 
voiuter c-j numerar �i substitute de numerar pentru persoane fizice pe leii tunul României. 



în cuprinsul aceste instruci.uni se ar av� c� opera�iunile de schimb valutar pentru persoane fijce pe 
centuri A Român,e; pot fi efectuate numai de urm�toarele categorii de Out i f�� i  � ir.i<v,r,cdiari. <:u 
îndeplinirea condi�iilor legale aplicabile. 

a) institu�ii de crodi-, 
b) case de schimb valutar, uivnnizriîo u<r persoane juridice conform Legii nr. 31*1990 privind 

svKnetâVi^ oomvnCiaid. repuol cat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, av^ci ���)*+�..in,c uc ac-'-'^iate 
schimbul valutar cu numerar �i substitute de numerar pentai ^orsoace fi/ice; 

c) entit��ile care defin in administrare unit��i hoteliere �i au �n obiectul de act.vitate opera�iuni uv 
cump�t; r o de valut� .:onvertibi(� sub form� de numerar �i substitute de numerar. 

Anexa prevede locui desf��ur�rii unor astfel 00 opera�iuni, astfel c� se men�ioneaz� c�, �casele Ue 
seivrnb valutar pot efectua opera�iuni de schimb valutar cu numerar �i substitute de numerar pentru persoane 
fizice prin intermediul punctelor ele schimb valuiac Nu pot ti �rMi.nteie puncte de schimb valutar amplasate �n 
garaje, chio�curi, nlte construc�ii similare, �n locuri izolate, la etajele sau �n subsolurile ci.;ciuroi cu o^s: .ui�ie do 
locuin�a. 

Totodat� casele co. .sdiitni) '.-niir-ir cu posiw^ytea de a efectua doar opera�iunile de schimb �/-�lUar 
WXPIVJS pi ocizcie prh Regulament (ad. 6 din anexa 2 la regulament), ���mu�� �, �

a) cump�raie tio W JIA  «,..onv-;!i#�-�Ui sub 'onr� de numerar �i substitute de numerar contra mococ, 
n���
$$����! . �l
�p:..^;-:ane $,:|,:e rezidente �i nerezidento cu respecta?�:"�-> p;v.v<";,;-i,! - ..<..'.     

b) vnii�aic do vai- ��i � -��'"-�������/�������numornr �i substitute de numerar (u^ouri -
J  e; 0��
1
���=:-r 2���� n::n o M.TI�O ;:<oi ��2.3'��fizice rezidente, in coniormitat;; : (�i :'i ; ....... i -,.. ,r.. tui:*, 

o; v�nzai? de $.viit-; e.juvo;i!bi!-/i sub forma de numerar contra monedei na�iona'.e pfcrsor.mslo*- 
tipice nersziderile. m limita sumei eviden�iate ca fiind schimbat� antenei" �n baza unui bon iscal (pentru schimb 
valutar) sau buletin de schimb valutar dup� caz, (recum �i in limita sumelor �n moned� na�ional� pentru care 
exist� prevederi legale care oermit convertirea lor �n valut� prin intermediu' punctelor de r.r.;iimb valutar. Aceste 
opera�iuni se pot efectua numai prin puncteie de schimb valutar existente �n punctele de control �i trecere a 
frontierei; 

d) cump�rare de valut� convertibila sub form� de numerar contra monedei na�ionale de la persoane 
fizice rezidente �i nerezidente, prin intermediul aparatelor automate de schimb valutar. 

�n articolul 8 se reglementeaz� am�nun�it procesul de autorizare de c�tre Banca Na�ional� a Rom�niei - 
Direc�ia reglementare 4i autorizare a efectu�rii opera�iunilor de schimb ve'utar cu numerar �i substitute de 
numerar pentru persoane fizice pe teritoriul Rom�niei se refer� la: 

a) emiterea autoriza�iei de func�ionare pentru entit��ile prev�zute la art. 1 lit. 
b) �i pentru opera�iunile de schimb valutar desf��urate de entit��ile prev�zute 
la art. 1 lit. c);' 

b) atribuirea codului statistic pentru entit��ile prev�zute la art. 1. 
O alt� regul� institui*� oentni func�ionarea caselor de schimb valutar este aceea privitoare la exercitarea 

aceslor opera�iuni printr-un num�r nelimitat de puncte de schimb valutar, dac� îndeplinesc cumulativ 
urm�toarele condi�ii: 

a) au primit autoriza�ia de func�ionare emis� de Banca Na�ional� a 
României; 

b) li s-a atribuit codul statistic de e�Ve Sarica Na�ional� a României pentru 
fiecare punct de schimb valutar. 

c) au înscris codul statistic pe �tamo;la punctului de schimb valutar. 
în articolul 10 se men�ioneaz� c� în vederea ob�inerii autoriza�iei de func�ionare, solicitan�ii vor 

depune !a registratura B�ncii Na�ionale a României sau vor transmite prin coresponden�� o cerere de autorizare, 
semnat� de persoane împuternicite prin actul constitutiv s� reprezinte societatea sau de persoane care pot dovedi 
cu acte c� au fost mandatate în mod expres s� reprezinte societatea în rela�ia cu Banca Na�ional� a României, 
înso�it� de documenta�ia coresnunz�toare (specificat� în lista prev�zut� în anexa nr. 2.A). în termen de cel mult 
30 de zile calendaristice de la data depunerii documenta�iei complete, Banca Na�ional� a României - Direc�ia 
reglementare �i autorizare va remite solicitantului autoriza�ia de func�ionare/scrisoarea de atribuire a codului 
statistic sau va comunica în scris respingerea cererii de autorizare/atribuire a codului statistic �i motivele 
respingerii. în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea autoriza�iei de func�ionare/scrisorii de 
atribuire a codului statistic, entit��ile prev�zute la art. 1 au obliga�ia s� înceap� activitatea de schimb valutar. 



împrejurarea c� �i casele de schimb valutar î�i desf��oar� activitatea sub atenta supraveghere a BNR 
rezid� �i din prevederile art. 12 din anexa 2 în cuprinsul acestui articol inen�ionântiu-se c� „Atât la înfiin�are, cât 
�i pe parcursul func�ion�rii, disponibilit��ile bnno�a în moneda na�ional� �i/sau în valut� convertibil� aie 
entit��ilor pruvozuie la art. 1 lit. b) trebuie s� fie în echivalent de minimum X EUR. l.a stabilirea nivelului 
disponibilit��ilor b�ne�ti în echivalent euro vor :'i utilizate cursurile de schimb ale pie�ei valutare comunicate de 
Banei M ^U O M O I O  a Roa\io:ai la . ' : a  aoterioan datei la care se face evaluarea. Disponibilit��ile b�ne�ti pot 
proveni din: sumele depuse ca aport in numerar la constituirea capitali-ui social. alte elemente de capitaluri 
proprii rezultate din activitatea de schimb valutar, major�rile ulterioare de capital social, piecuin �i din 
împrumuturi primite exclusiv de la asocia�ii/ ac�ionarii casei de schimb vgiuisr. ou resoeclarea prevederilor 
legale aplicabile. Sumele pe care asocia�ii/ac�ionarii cosei de schimb valutar le pun ia dispozi�ia casei de schimb 
valutar sub form� de împrumuturi trebuie s� provin� din disponibilit��i proprii �i nu din alte împrumuturi. 
Disponibilit��ile b�ne�ti pot fi p�slrate în conturi curente deschise la institu�ii de credit din România �i în 
casieriile caseior/aunctcloi de schimb valutar. Opera�iunile de schimb valutar ale caselor de schimb valutar se 
vor efectua numai cu disponibilit��ile b�ne�ti ale acestora men�ionate la alin. (1). 

Entit��ile prev�zute la art. 1 lit. b; trebuie s� aib� asigurat�, pentru fiecare punct de schimb valutar, 
dc':area necesar� derul�rii activit��ii de schimb valutar. Prin dotare se iniolece urm�toarele: 

a) ghi�eu care s� asigure izolai ca casierului, precum �i p�strarea �i 
manipularea în deplin� siguran�� a lorilor; 

b) tehnic� de calcul (aparat de marcat electronic fiscal sau calculator, dup� 
caz) �i programe care &a asigure eniiioioa bonurilor fiscale (pentru schimb 
valutar), respectiv a buletinokr c e  scnimb valutar, precum �i eviden�a 
opera�iunilor; 

c) aparat de verificare a autenticit��i, bunciiou.ioi, 
d) orice alte dot�ri prev�zute de .ogis'a�ia i a  vigoare, inclusiv cele care 

asigur� îndeplinirea (.onuiiiilor loo,aie privind pasirarea în deplin� securitate a 
valorilor. 

' în acord cu dispozi�iile aii. i o  i i  silua;iik: .n care entit��ile prev�zute la art. 1 înfiin�eaz� mai rmille 
punere du schimb valutar la aceea�i adres�, cererea de atribuire a codului statistic se va (ace pentru Fiecare punct 
de schimb valutar, cu specificarea ampla.^.u în spatiui respectiv (fa�� de anumite repere fixe) a punctelor c-i subit 
no vaiutar st i cauz�. 

în anex� sunt prezentate de asemenea condi�iile de func�ionare a entit��ilor prev�zute la art. i mai sus 
onuisiate. 

Astfel fiind, se nioa�ionuaz� ca la sooiul fiec�rui punct de schimb valutar vor t'i afi�ate ia loc vi-obii 
!otocoj:is yensorii Saricii Na�ionale a României - Direc�ia reglementare �i autorizare do atribuire a codului 
statistic, precum �i programul ^ilrwc de funcuoaare cc trebuie respectai. Entit��ile prev�zute la art. 1 î�i 
stabilesc în moc iiber cursurile de schimb valutar, atât cele do cump�rare, cât �i cote da vân,; .ir-a îns� se face 
expres men�iunea c� pentru schimbul valutar po baz� dc .vjboiitute do numerar se pot stabili cursuri de schimb 
valutar difo.Ho +'a�a do c.-.ie ciacticato pentru numerar. Se interzice practicarea unor cursuri o o sclvm.b .^iuia/ 
diferite pentru monedele �i bancnotele aceleia�i v a i e t e ,  

Entit��ile prevozuio u a o .  1 vor J-.-v �.M mc;istru zilnic al tranzac�iilor, �n care vor fi eviden�iate 
cumpa^'i'o �, �.aa::.KO!o do valut� convertibil�, pe numerar �i substitute; do num�ra�-, �>-.� ' i l o n  do '.\alUo 
convertibile, sumele �n moneda na�ional� p.'�liio. ro-.pocii v if,,;wr^i,o. iJiocum �i comisioanele practicate. 

Legiuitorul proeiz;:a/a ir.ch�s-v a-odaiirat^a de �ntrerupere a activit��ii de schimb valutar, j; .nume p.-
r.ou o :x\ t  <<..-•�•�:�& de cei mult 30 de zile calendaristice, cu oonnu.a ....�m!irir�rii ';s irianoa Na�ional� a 
României -Direc�ia reglementare ;.>i autorizai in termen de maximum 5 zile calendaristice de !a data î) i'-ecmen! 
activit��ii. 

Totodat� se precizeaz� c �  înce^nea oefin'tivâ a activit��ii casei de schimb valutar/punctului de schimb 
valutar va fi comunicat� în scris B�ncii Na�ionale a României - Diredta reglementare si autorizare în maximum 5 
zile calendaristice de la oaia încet�rii activit��ii, cu restituirea originalului autoriza�iei de func�ionare si a 
scrisorii/scrisorilor de atribuire a codului statistic, dup� caz. 

Prin urmare: Curtea constat� câ prin regulamentul de fa�� sunt statuate condi�iile de func�ionare a 
entit��ikK vizate de legisla�ia amintit�, legiuitorul precizând în mod expres c� nerespectarea regulamentului, a 
instruc�iunilor �i/sau a ailor dispozi�ii legala apl'cabî'e. Banca Na�ional� a României va putea aplica sanc�iunile 



prev�zute la art. 27 din regulament. 
Pentru casele de schimb valutar se face men�iunea în situa�ia în care autoriza�ia lor de func�ionare a fost 

suspendat� temporar, acestea î�i pierd dreptul de a înfiin�a noi puncte de schimb valutar pe perioada urm�toarelor 
6 luni de la data primirii comunie�n1 de sanc�ionare din partea B�ncii Na�ionale a României. 

în cazul retragerii ajloriza�iei de func�ionare unei case de schimb valutar, ac�ionarii/asocia�ii �i/sau 
administratorii acesteia î�i pierd dreptul de a înfiin�a sau de a participa ia capitalul social ori do a conduce 
activitatea altei case de schimb valutar pentru o perioad� de 5 ani. 

Entit��ile prev�zute !a art. 1 lit. b) �i c), c�rora ii s-a retras autoriza�ia de func�ionare �i/sau codul 
statistic atribuit punctului/punctelor de schimb valutar, nu mai pot efectua opera�iuni de schimb valutar prin 
punctul/punctele de schimb valutar în cauz�, de la data primirii comunic�rii B�ncii Na�ionale a României de 
retragere a autoriza�iei de func�ionare �i/sau a codului statistic. 

în situa�iile în oare entit��ile prev�zute la ari. 1 lit. b) �i c )  nu se conformeaz� comunic�rii B�ncii 
Na�ionale a României de retragere a autoriza�iei de func�ionare/codului statistic atribuit ori scrisoarea 
recomandat� prin care se face comunicarea este returnat�, Banca Na�ional� a României va publica în Monitorul 
Oficial al României, Partea l, hot�rârea de retragere a autoriza�iei de func�ionare/scrisorii do atribuire a codului 
statistic. 

Curtea constat� c� sun* reglementate în mod expres de legiuitor �i lista documentelor necesare ob�inerii 
autoriza�iei 3ânc;! Na�ionale a României în anexa 2A la regulament. 

V�zând reglement�rile legate mai sus men�ionate, Curtea apreciaz� c� domeniul bancar nu poate Fi 
limitat doar la activitatea de atragere de depozite sau alte fonduri -ambursabiîo de la public �i acordarea de 
credite în cont propriu, acestea cuprinzând o arie mult mai larg� de activit��i între care amintim realizarea de 
încas�ri �i pl��i în valut� �i în lei, cump�rarea �i vinderea în �ar� �i str�in�tate de valut�, efectuarea de opera�iuni 
de schimb valutar �i alte tipuri de opeia�iuni pe pie�ele monetare interna�ionale, pe cont propriu sau în numele 
clien�ilor. 

Astfel fiind, pentru anul 2003 Instan�a constat� câ dispozi�iile OG 24/2003 trebuie interpretate 
coroborat cu prevederie pot.4 lit.a din Ordinul nr.945/2003, acest din urm� act normativ enumerând ou titlu 
exemplificativ persoanele juridice care nu pot opta pentru sistemul de impunere pe veniturile 
microintreprinderilor. Fr.umeu.irea din acest ordin astfel cum a fost mai sus men�ionata, nu are caracter limitativ, 
ostiei ea srera persoanelor juridice care se organizeaz� �i func�ioneaz� potrivit legilor speciale de organizare �i 
func�ionare din domeniul bancar este mai larg�, ea putând fi completat� cu acele societ��i care întrunesc cerin�ele 
cerute de legiuitor. 

Prin urmare, Curtea constat� c� pentru perioada anului 2003 reclamanta, fa�� de obiectul s�u de 
activitate, v�zând �i dispozi�iile legale privind necesitatea autoriz�rii din partea B.N.R. pentru func�ionarea 
caselor de schimb valutar, este o societate care desf��oar� o activitate de natur� bancar�, nefiindu-i astfel 
aplicabile dispozi�iile alin. 1 art.1 din OG 24/2003. 

In ceea ce prive�te perioada anului- 2004 sunt incidente în cauz� prevederile art.104 din Legea 
571/2003 �i pct.3 Iit.a din HG 44/2004. 

Conform art.104 atin.5 din Legea 571/2003 „nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de 
prezentul titlu (impozit pe venitul microîntreprinderilor) persoanele juridice române care desf��oar� activit��i în 
domeniul bancar". 

în acord cu prevederile pct.3 lit. a din HG 44/2004 „persoanele juridice care nu pot opta pentru acest 
sistem de impunere sunt: persoanele juridice care se organizeaz� �i func�ioneaz� potrivit legilor speciale de 
organizare �i func�ionare din domeniul bancar (b�ncile, casele de schimb valutar, societ��ile de credit ipotecar, 
cooperativele de credit, etc.)". 

îns�, în cazul caselor de schimb vafutar Cuitea constat� c� pentru desf��urarea opera�iunilor de schimb 
valutar de c�tre casele de schimb valutar este nevoie ca aceste societ��i comerciale s� aib� ca obiect unic de 
activitate schimbul valutar �i s� fie autorizate de Banca Na�ional� a României, astfel cum se prevede si prin 
Regulamentul nr. 1/2004, ale c�rui dispozi�ii au fost enun�ate mai sus. 

Curtea constat� c� pentru anul 2004 legiuitorul, în aplicarea dispozi�iilor art.1 din Legea 571/2003 a 
stabilit prin pct.3 Iit.a din HG 44/2004 c� în sfera domeniului bancar sunt incluse, pe lâng� b�nci, societ��i de 
credit ipotecar, cooperative de credit �i casele de schimb valutar. �i de aceast� dat� îns�, enumerarea 
fegiuitorului nu este una limitativ�. P r i n  urmare, fn ceea ce prive�te activitatea din domeniu! bancar Normele 
Metodologice dau acestui domeniu o interpretare larg� enumerând categoriile rnai sus men�ionate, incluzând în 



sfera de aplicare �i institu�ii financiare altele decât b�ncile. 
în ceea ce prive�te nelegalitatea acesiei din urm� dispozi�ii legale invocat� de c�tre reclamant�, Cuitea 

constat� c� pct.8 Iit.a din HG 44/2004 nu contravine prevederilor art.104 alin.5 din Legea 5'/'1/2003, fa�� de 
împrejurarea c� normele metodologice nu fac altceva decât s� detalieze ce anume se în�elege prin ..domeniul 
banca;'", la care face referire legiuitorul prin art.104 alin 5 din Codul fi�cai Astfe; fiind, cât� vreme Codul fiscal 
nu precizeaz� limitativ ce anume ucvivif��i sun: induse in sfera domeniului bancar iar normele metodologice 
precizeaz� exetr,plif;cnttv persoanele juridice ce desf��oar� activit��i în acest domeniu, Curtea constat� c� 
prevederea de la pct.8 lit. a din H G ' 44/2004 nu este în contradic�ie cu dispozi�ia din Legea 571/2003, �i anume 
ari. 104 alia.5. Prin urmare. Cuitea va respinge ca neîntemeiata excep�ia de neieqaliiate a oct8 lit. a Titlul IV din 
H.G. nr. 44/2004. 

Re�inând situa�ia de r a p t  'Men�ionat�, oria raportare la dispozi�iile legale analizate, Curtea constat� c� 
sLabilirea de c�tre organele fiscale în sarcina reclamantei a sumai de ?A)5 . ' , "XS lei ou titlu de impozit pe profit 
suplimentar este legat� �i temeinic�, .^e (..ale de consecin��, Curtea constat� c â  �i calcularea accesoriilor esca 
cur^omiâ cu dispozi�iile legale. 

Astfel fiino. Curtea va respinge ac�iunea formulat� de reclamant� �i pe cale de consecin�� va admite c^-
orea de interven�ie formulat� de Ministerul Finan�elor Publice în interesul    râtului Guvarnu1 României. 

Constatând ci;lpa procesual� a reclamantei în declan�area litigiului, fa�� de dispozi�iile art.274 Cod 
procedur� civil�, Curtea va respinge solicitarea acesteia de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecat� 
ocazionate de prezentul litigiu. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN 
NUMELE LEGII HOT�R��TE 

Respinge excep�ia inadmis'b'fitâ�ii invoc�rii pe cale de excep�ie a nelegalit��ii dispozi�iei de ' a  pct.8 fit 
a Titlul IV din H.G. nr.44/2004. 

Respinge ca neîntemeiat� excep�ia de nelegalitate a pct.8 lit.a Titlul IV din H.G. nr.44/2004. 
Respinge ac�iunea formulat� de reclamanta S C  X SRL cu sediul în X, str. X nr.X, BC.X ..ap X, jud. X, 

în contradictoriu cu Direc�ia General� a Finan�elqr Publice X, cu sediul în X, str. X, nr.X, jud. X, Guvernul 
României cu sediul în X, X nrX, sector X, �i Ministerul Finan�elor Publice cu sediul X, str. X nr.X, sect.X, ca 
neîntemeiat�. 

Admite cererea de interven�ie formulat� de Ministerul Finan�elor Publice în interesul pârâtului 
Guvernul României. 

F�r� cheltuieli de judecat�. 
Cu drept de recurs în 5 zile de la comunicare în ceea ce prive�te solu�ia pronun�at� asupra excep�iei de 

nelegalitate �i cu drept de recurs în 15 zile de îa comunicare pentru solu�ia pronun�at� asupra fondului ac�iunii. 
Pronun�at� în �edin�� public� azi, 07.04.2010. 
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