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DECIZIA NR.94 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de SC X 
SRL ..., cu sediul în ..., str. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap...., jude�ul ....  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2008 emis� de Administra�ia finan�elor publice ..., în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2009, privind stabilirea ca 
obliga�ie de plat�, catre bugetul consolidat al statului,  a sumei de ... lei, 
reprezentând: 

   -   ... lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 

   - ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -   ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -        ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile din salarii; 

   - ... lei - impozit pe veniturile din dividende; 

   -   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende; 

   -      ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -          ... lei - major�ri de întârziere aferente fondului de risc;   

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -       ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angaja�i;   
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   -       ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -         ... lei - major�ri de intârziere aferente fondului de garantare;  

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

           ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -    ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angaja�i;    

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 

   -    ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angajator.    

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 

Dosarul contesta�iei a fost transmis biroului de solu�ionare a 
contesta�iilor cu adresa .../...2009. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând c� 
sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea sus�ine urm�toare: 
 
         1. Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor în 
sum� de ... lei �i major�rile de întârziere aferente de ... lei 
 
           Societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, în sum� de ... lei, aferent trimestrului IV 2008, întrucât 
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acest impozit a fost inregistrat în eviden�a contabil� �i declarat la organul 
fiscal teritorial. 
           În sus�inere, societatea contestatoare depune balan�a de verificare 
incheiat� la data de 31.12.2008 �i Declara�ia privind obliga�iile de plat� la 
bugetul de stat, depus� la Administra�ia finan�elor publice ... în data de 
25.02.2009. 
           De asemenea, societatea sus�ine c�, suma de ... lei, reprezentând 
diferen�a de impozit pe veniturile microintreprinderilor între eviden�a pe 
pl�titor de la nivelul AFP ... �i eviden�ele contabile ale societ��ii, nu i se 
poate imputa atâta timp cât datele din eviden�a contabil� proprie coincid cu 
datele din declara�iile fiscale depuse la organul fiscal teritorial. 
           Societatea contestatoare arat� c�, potrivit prevederilor art. 85 din 
O.G. 92/2003, obliga�iile c�tre bugetul de stat se stabilesc fie prin declara�ie 
fiscal� fie prin decizie de impunere emis� de organele fiscale. 
           În situa�ia prezentat�, obliga�ia societ��ii c�tre bugetul de stat, 
constând în impozit pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului IV 
2008, a fost dublat� în eviden�ele fiscale, înregistrarea acesteia fiind f�cut� 
atât pe baza declara�iei fiscal� depus� de societate cât �i pe baza Deciziei 
de impunere nr..../...2009.  
 
         2. Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii �i contribu�iile 
aferente salariilor în sum� total� de ... lei, precum �i major�rile de 
întârziere aferente, în sum� total� de ... lei, astfel:   

   -   ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -        ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile din salarii; 

   -      ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -          ... lei - major�ri de întârziere aferente fondului de risc;   

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -       ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angaja�i;   

   -       ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -         ... lei - major�ri de intârziere aferente fondului de garantare;  

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 
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   -        ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angaja�i;   

   -   ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -      ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angajator; 

   -      ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -      ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� 
de angaja�i;    

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angajator.    
           Societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, impozit pe veniturile din salarii �i 
contribu�ii aferente salariilor aferente trimestrului IV 2008, întrucât aceste 
obliga�ii de plat� au fost inregistrate în eviden�a contabil� �i declarate la 
organul fiscal teritorial. 
           În sus�inere, societatea contestatoare depune balan�a de verificare 
incheiat� la data de 31.12.2008 �i Declara�ia privind obliga�iile de plat� la 
bugetul de stat, depus� la Administra�ia finan�elor publice ... în data de 
25.02.2009. 
           Societatea contestatoare arat� c�, potrivit prevederilor art. 85 din 
O.G. 92/2003, obliga�iile c�tre bugetul de stat se stabilesc fie prin declara�ie 
fiscal� fie prin decizie de impunere emis� de organele fiscale. 
           În situa�ia prezentat�, cuantumul obliga�iilor societ��ii c�tre bugetul 
de stat, constând în impozit pe veniturile din salarii �i contribu�ii aferente 
salariilor aferente trimestrului IV 2008, a fost dublat în eviden�ele fiscale, 
înregistrarea acestora fiind f�cut� atât pe baza declara�iei fiscal� depus� de 
societate cât �i pe baza Deciziei de impunere nr..../...2009. 
 
         3. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 
  
         a) Referitor la constatarea organelor de inspec�ie potrivit c�reia 
societatea eviden�iaza, pân� în luna noiembrie 2008, tax� pe valoarea 
ad�ugat� de plat� în sum� de ... lei, sum� care nu se mai reg�se�te în 
soldul contului 4423 „TVA de plat�” din balan�a de verificare încheiat� 
la 31.12.2008, petenta sus�ine c� aceast� constatare este eronat� întrucât, 
societatea nu �i-a întrerupt activitatea pe aceast� perioad�, astfel c� s-au 
înregistrat opera�iuni taxabile din punct de vedere al taxei pe valoarea 
ad�ugat� care au influen�at rulajele conturilor de TVA.  
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         b) Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei 
aferent� trimestrului IV 2008, societatea contestatoare sus�ine c�, în mod 
eronat, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit acest debit, întrucât aceast� 
obliga�ie de plat� a fost inregistrat� în eviden�a contabil� �i declarat� la 
organul fiscal teritorial. 
           În sus�inere, societatea contestatoare depune balan�a de verificare 
incheiat� la data de 31.12.2008 �i Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
depus la Administra�ia finan�elor publice ... în data de 25.02.2009. 
           Societatea contestatoare arat� c�, potrivit prevederilor art. 85 din 
O.G. 92/2003, obliga�iile c�tre bugetul de stat se stabilesc fie prin declara�ie 
fiscal� fie prin decizie de impunere emis� de organele fiscale. 
           În situa�ia prezentat�, cuantumul obliga�iei c�tre bugetul de stat, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� trimestrului IV 2008, a 
fost dublat� în eviden�ele fiscale, înregistrarea acesteia fiind f�cut� atât pe 
baza Decontului de tax� pe valoarea ad�ugat�, depus de societate cât �i 
pe baza Deciziei de impunere nr..../...2009. 
 
         4. Cu privire la impozitul pe dividende în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 
 
           Societatea contestatoare consider� c�, stabilirea în sarcina sa a 
impozitului pe dividende este lipsit� de sens, întrucât: 
   - în eviden�a contabil� nu este înregistrat� nici o opera�iune privind plata 
dividendelor; 
   - nu are la baz� un temei legal care s� permit� organelor de inspec�ie 
stabilirea acestui tip de impozit asupra sumei de ... lei (sum� ce se 
reg�se�te în soldul debitor al contului 461 „Debitori diver�i”) �i asupra 
sumei de ... lei         (sum� ce se reg�se�te în soldul debitor al contului 
5311 „Casa”).   

II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2009, 
organele de inspec�ie fiscal� ale Administra�iei finan�elor publice ..., au 
stabilit, suplimentar,  in sarcina SC X SRL ..., obliga�ii fiscale in sum� 
total� de ... lei, reprezentând: 

   -   ... lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 

   - ... lei - major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
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   -   ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -        ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile din salarii; 

   - ... lei - impozit pe veniturile din dividende; 

   -   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende; 

   -      ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -          ... lei - major�ri de întârziere aferente fondului de risc;   

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -       ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angaja�i;   

   -       ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -         ... lei - major�ri de intârziere aferente fondului de garantare;  

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

           ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -     ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angaja�i;    

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angajator.    

 
         1. Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor  
 
           Cu ocazia efectu�rii controlului, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, în anul 2007 societatea a realizat venituri în suma de ... 
lei pentru care a calculat �i înregistrat în eviden�a contabil�, impozit pe 
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veniturile microintreprinderilor în sum� de ... lei, declarând la organul fiscal 
teritorial doar suma de ... lei. 
           În anul 2008, societatea a realizat venituri în sum� total� de ...lei 
pentru care a calculat, înregistrat �i declarat la organul fiscal teritorial 
impozit pe profit în sum� de ... lei. 
           În timpul controlului, organele de inspec�ie au procedat la 
recalcularea impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 
2008, stabilind suplimentar suma de ... lei. 
           Totodat�, organele de inspec�ie au constatat c�, impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor eviden�iat în fi�a pl�titorului este mai mic cu 
suma de ... lei fa�a cel înregistrat în eviden�a contabil�. 
           Pentru perioada supus� controlului, organele de inspec�ie au stabilit, 
suplimentar, impozit pe veniturile microintreprinderilor în sum� de ... lei (... 
lei + ... lei). 
           Pentru neplata în termen a impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, stabilit suplimentar, au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei.   
 
         2. Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii �i contribu�iile 
aferente salariilor în sum� total� de ... lei, precum �i major�rile de 
întârziere aferente, în sum� total� de ... lei, astfel:   

           Organele de inspec�ie au constatat c�, societatea nu a declarat la 
organul fiscal teritorial impozitul pe veniturile din salarii �i contribu�iile 
aferente salariilor, înregistrate în eviden�a contabil� proprie, în sum� 
total� de ... lei, astfel 

   -  ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -  ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 



 
     ����

 
 

  

8 

�����������������������������	�
������������
��	��������

           Pentru neplata în termen a impozitul pe veniturile din salarii �i 
contribu�iilor aferente salariilor au fost calculate major�ri de întârziere în 
sum� total� de ... lei, astfel: 

   -     ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile din salarii; 

   -     ... lei - major�ri de întârziere aferente fondului de risc;   

   -     ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angaja�i;   

   -     ... lei - major�ri aferente fondului de garantare;  

   -     ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angaja�i;   

   -     ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angaja�i;    

   -    ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angajator.    
 
         3. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 

Din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie au constatat c�, în 
perioada iulie 2002 - noiembrie 2008, societatea înregistreaz�, în sold, 
tax� pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de ... lei. În luna noiembrie 
2008, societatea diminueaz� nejustificat obliga�ia de plat� c�tre bugetul 
statului, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� ca urmare efectu�rii 
opera�iunii contabile,  4423 „TVA de plat�” = 461 „Debitori diver�i” cu 
suma de ... lei. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, 
societatea nu a declarat la organul fiscal teritorial taxa pe valoarea 
ad�ugat� datorat�, în sum� de ... lei, aferent� trimestrului IV 2008. 

Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au determinat, 
suplimentar, pentru perioada supus� controlului, tax� pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de ... lei ( ... lei + ... lei). 

Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de ... lei. 
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         4. Cu privire la impozitul pe dividende în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 

 Prin raportul de inspec�ie fiscal� contestat, organele de inspec�ie 
au consemnat urm�toarele, „Din verificarea efectuat� �i din declara�iile 
administratorului societ��ii s-a constatat c�, în cursul anului 2007 au fost 
achitate dividende nete în sum� de ... lei, care, în mod eronat, au fost 
înregistrate în debitul contului 461 „Debitori diver�i”, f�r� a se inregistra �i 
declara impozit pe dividende.” 

Referitor la opera�iunile înregistrate prin intermediul contului 461 
„Debitori diver�i, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�, in cursul 
lunii noiembrie 2008, societatea a înregistrat în creditul acestui cont suma 
de ... lei, „prin debitarea unor conturi de obliga�ii bugetare ( TVA, impozit 
pe dividende, etc.)” 

De asemenea, organele de inspec�ie consemneaz� faptul c�, „în 
cursul lunii decembrie 2008 administratorul societ��ii a ridicat suma de ... 
lei, dividende nete, din casieria societ��ii f�r� ca opera�iunea s� fie 
înregistrat� în eviden�a contabil� �i f�r� a se eviden�ia �i declara 
impozitul pe dividende aferent”   

Organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe dividende în 
sum� de ... lei, asupra sumei nete de ... lei (... + ...). 

Totodat�, din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie au 
constatat c�, societatea eviden�iaz� în contabilitate, în perioada ianuarie 
2006 - noiembrie 2008, impozit pe dividende în sum� de ... lei, impozit 
nedeclarat organului fiscal teritorial. În luna noiembrie 2008, societatea 
diminueaz� nejustificat obliga�ia de plat� c�tre bugetul statului, 
reprezentând impozit pe dividende, ca urmare efectu�rii opera�iunii 
contabile,  446.3 „Impozit pe dividende” = 461 „Debitori diver�i” cu suma 
de ... lei. 

Pentru perioada supus� controlului, organele de inspec�ie au stabilit 
suplimentar, impozit pe dividende în sum� total� de ... lei (... lei + ... lei).  

Pentru neplata în termen a impozitului pe dividende, stabilit 
suplimentar, organele de inspec�ie au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de ... lei. 

III. Având în vedere constat�rile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supusa verific�rii, 
se re�in urmatoarele: 



 
     ����

 
 

  

10 

�����������������������������	�
������������
��	��������

 
         1. Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor în 
sum� de ... lei �i major�rile de întârziere aferente de ... lei 
 
           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, în anul 
2007 societatea a realizat venituri în suma de ... lei pentru care a calculat �i 
înregistrat în eviden�a contabil�, impozit pe veniturile microintreprinderilor în 
sum� de ... lei, declarând la organul fiscal teritorial doar suma de ... lei. 
           În anul 2008, societatea a realizat venituri în sum� total� de ...lei 
pentru care a calculat, înregistrat �i declarat la organul fiscal teritorial 
impozit pe profit în sum� de ... lei. 
           În timpul controlului, organele de inspec�ie au procedat la 
recalcularea impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 
2008, stabilind suplimentar suma de ... lei. 
           Totodat�, organele de inspec�ie au constatat c�, impozitul pe 
veniturile microintreprinderilor eviden�iat în fi�a pl�titorului este mai mic cu 
suma de ... lei fa�a cel înregistrat în eviden�a contabil�. 
           Pentru perioada supus� controlului, organele de inspec�ie au stabilit, 
suplimentar, impozit pe veniturile microintreprinderilor în sum� de ... lei (... 
lei + ... lei). 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, în sum� de ... lei, aferent trimestrului IV 2008, întrucât 
acest impozit a fost inregistrat în eviden�a contabil� �i declarat la organul 
fiscal teritorial în data de 25.02.2009. 
           De asemenea, societatea sus�ine c�, suma de ... lei, reprezentând 
diferen�a de impozit pe veniturile microintreprinderilor între eviden�a pe 
pl�titor de la nivelul AFP ... �i eviden�ele contabile ale societ��ii, nu i se 
poate imputa atâta timp cât datele din eviden�a contabil� proprie coincid cu 
datele din declara�iile fiscale depuse la organul fiscal teritorial. 
           In sus�inerea celor afirmate, societatea contestatoare depune 
balan�ele de verificare incheiate pentru lunile noiembrie �i decembrie 2008 
precum �i Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat aferente 
trimestrului IV 2008, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice ... în data 
de 25.02.2009. 
 
           În drept, art. ...3 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� prevede urm�toarele: 
 
         “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului 
fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 
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efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� 
se pronun�e asupra acestora.” 
           Potrivit art. 85 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
 
         “Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. ... alin. 
(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
           De asemenea, art. 94 alin.(2) �i alin. (3) lit.  din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede 
urm�toarele: 
         “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor 
persoane privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, 
corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;[...] 
 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu 
cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, 
dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau 
stabilit�, dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora;[...]” 
           Având în vedere documentele depuse de societatea contestatoare, 
prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iilor, organele de 
inspec�ie consemneaz� faptul c�, SC X SRL ...a depus la Administra�ia 
finan�elor publice ..., în data de 25.02.2009, Declara�ia privind obliga�iile de 
plat� la bugetul de stat aferente trimestrului IV 2008, potrivit c�reia a fost 
declarat impozit pe veniturile microintreprinderilor în sum� de ... lei. 
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           Prin acela�i referat, organele de inspec�ie au propus admiterea 
contesta�iei formulat� de petent� pentru impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor în sum� de ... lei. 
           Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au clarificat situa�ia 
privind diferen�a de impozit pe veniturile microintreprinderilor aferent anului 
2007, în sum� de ... lei, având în vedere faptul c�, societatea a calculat �i 
înregistrat în eviden�a contabil� impozit pe veniturile microintreprinderilor în 
sum� de ... lei �i a declarat la organul fiscal teritorial doar suma de ... lei. 
           De asemenea, se re�ine c�, din documentele existente la dosarul 
cauzei, nu rezult� de unde provine diferen�a de impozit pe veniturile 
microintreprinderilor în sum� de ... lei stabilit� suplimentar prin decizia de 
impunere contestat�. 
           Prin urmare, tinând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
faptul c� din actele aflate în dosarul cauzei  nu rezult� cu claritate baza de 
calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, D.G.F.P. a jude�ului ... 
nu se poate pronunta asupra cuantumului impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor, cuprins in decizia de impunere contestat�, astfel c� se 
aplic� prevederile art. ...6 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
 
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10.../2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 1... alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre 
o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat.” 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Administratia finantelor publice ..., in 
ceea ce priveste impozitul pe veniturile microintreprinderilor in suma de 
... lei si majorarile de intarziere de ... lei, precum si capitolul din raportul 
de inspectie fiscala referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, 
pe baza c�ruia a fost emis� aceast� decizie, urmând a se reface controlul, 
si a se emite un nou act administrativ fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acela�i tip de impozit, 
conform celor retinute anterior. 
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           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
      
         2. Cu privire la impozitul pe veniturile din salarii �i contribu�iile 
aferente salariilor în sum� total� de ... lei, precum �i major�rile de 
întârziere aferente, în sum� total� de ... lei, astfel:   

           În fapt, organele de inspec�ie au constatat c�, societatea nu a 
declarat la organul fiscal teritorial impozitul pe veniturile din salarii �i 
contribu�iile aferente salariilor, înregistrate în eviden�a contabil� proprie, 
în sum� total� de ... lei, astfel 

   -   ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -  ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -  ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, suplimentar, impozitul pe veniturile 
din salarii �i contribu�iile aferente salariilor, aferente trimestrului IV 2008, 
întrucât aceste obliga�ii de plat� c�tre bugetul consolidat al statului au fost 
inregistrate în eviden�a contabil� �i declarate la organul fiscal teritorial în 
data de 25.02.2009. 
           In sus�inerea celor afirmate, societatea contestatoare depune 
balan�ele de verificare incheiate pentru lunile noiembrie �i decembrie 2008 
precum �i Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat aferente 
trimestrului IV 2008, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice ... în data 
de 25.02.2009. 
 
           În drept, art. ...3 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� prevede urm�toarele: 
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         “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului 
fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 
efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� 
se pronun�e asupra acestora.” 
           Potrivit art. 85 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
 
         “Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. ... alin. 
(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
           De asemenea, art. 94 alin.(2) �i alin. (3) lit.  din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede 
urm�toarele: 
         “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor 
persoane privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, 
corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;[...] 
 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu 
cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, 
dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau 
stabilit�, dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora;[...]” 
           Având în vedere documentele depuse de societatea contestatoare, 
prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iilor, organele de 
inspec�ie consemneaz� faptul c�, SC X SRL ...a depus la Administra�ia 
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finan�elor publice ..., în data de 25.02.2009, Declara�ia privind obliga�iile de 
plat� la bugetul de stat aferente trimestrului IV 2008, potrivit c�reia au fost 
declarate impozitul pe veniturile din salarii �i contribu�iile aferente salariilor, 
în sum� total� de ... lei 
           Prin acela�i referat, organele de inspec�ie au propus admiterea 
contesta�iei formulat� de petent� pentru impozitul pe veniturile din salarii �i 
contribu�iile aferente salariilor, în sum� total� de ... lei, astfel: 

   -   ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -  ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -  ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -   ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -  ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 
           
           Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au clarificat situa�ia 
privind diferen�ele stabilite suplimentar, în sum� total� de 9.778 lei, 
reprezentând: 

   -      ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 

   -        ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -     ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -  ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -  ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

   -  ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  
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   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator, în sensul c�, 
nu au fost analizate cauzele care generat diferen�ele constatate între 
datele din eviden�a contabil� a societ��ii �i datele existente în fi�a 
pl�titorului. 
           De asemenea, se re�ine c�, din documentele existente la dosarul 
cauzei, nu rezult� de unde provin aceste diferen�e cuprinse în decizia de 
impunere contestat�. 
           Prin urmare, tinând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
faptul c� din actele aflate în dosarul cauzei  nu rezult� cu claritate baza de 
calcul a impozitului pe veniturile din salarii �i a contribu�iilor aferente 
salariilor, D.G.F.P. a jude�ului ... nu se poate pronunta asupra cuantumului 
acestor obliga�ii c�tre bugetul consolidat al statului, cuprinse in decizia de 
impunere contestat�, astfel c� se aplic� prevederile art. ...6 alin. (3) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
 
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10.../2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 1... alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre 
o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat.” 
 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Administratia finantelor publice ..., in 
ceea ce priveste impozitului pe veniturile din salarii �i a contribu�iilor 
aferente salariilor in suma total� de ... lei, �i majorarile de intarziere de ... 
lei, precum si capitolul din raportul de inspectie fiscala referitor la 
impozitului pe veniturile din salarii �i a contribu�iilor aferente salariilor, pe 
baza c�ruia a fost emis� aceast� decizie, urmând a se reface controlul, si a 
se emite un nou act administrativ fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acela�i tip de impozit, 
conform celor retinute anterior. 
           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
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         3. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 
 
         În fapt, organele de inspec�ie au constatat c�, în perioada iulie 2002 - 
noiembrie 2008, societatea înregistreaz�, în sold, tax� pe valoarea 
ad�ugat� de plat� în sum� de ... lei. În luna noiembrie 2008, societatea 
diminueaz� nejustificat obliga�ia de plat� c�tre bugetul statului, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� ca urmare efectu�rii opera�iunii 
contabile,  4423 „TVA de plat�” = 461 „Debitori diver�i” cu suma de ... lei. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, 
societatea nu a declarat la organul fiscal teritorial taxa pe valoarea 
ad�ugat� datorat�, în sum� de ... lei, aferent� trimestrului IV 2008. 

Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au determinat, 
suplimentar, pentru perioada supus� controlului, tax� pe valoarea 
ad�ugat� în sum� total� de ... lei ( ... lei + ... lei). 
 
           Pe de alt� parte, petenta sus�ine c� aceste constatari sunt eronate 
întrucât:     
   - în perioada iule 2002 - noiembrie 2008, societatea nu �i-a întrerupt 
activitatea, astfel c�, s-au înregistrat opera�iuni taxabile din punct de vedere 
al taxei pe valoarea ad�ugat� care au influen�at rulajele conturilor de TVA;  
   - taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� trimestrului IV 2008 a fost 
înregistrat� în eviden�a contabil� �i declarat� la organul fiscal teritorial în 
data de 25.02.2009. 
           În sus�inere, societatea contestatoare depune balan�a de verificare 
incheiat� la data de 31.12.2008 �i Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
depus la Administra�ia finan�elor publice ... în data de 25.02.2009. 
           Totodat�, societatea contestatoare sus�ine c�, În situa�ia prezentat�, 
cuantumul obliga�iei c�tre bugetul de stat, reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� aferent� trimestrului IV 2008, a fost dublat� în eviden�ele fiscale, 
înregistrarea acesteia fiind f�cut� atât pe baza Decontului de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, depus de societate cât �i pe baza Deciziei de impunere 
nr..../...2009. 
 
           În drept, art. ...3 alin. (4) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� prevede urm�toarele: 
 
         “Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� 
depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului 
fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 



 
     ����

 
 

  

18 

�����������������������������	�
������������
��	��������

efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� 
se pronun�e asupra acestora.” 
           Potrivit art. 85 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, se prevede c�: 
 
         “Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. ... alin. 
(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
           De asemenea, art. 94 alin.(2) �i alin. (3) lit.  din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede 
urm�toarele: 
         “(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor 
rezultând din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor 
persoane privind legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, 
corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea 
descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;[...] 
 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale cu 
cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, 
dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în 
plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau 
stabilit�, dup� caz, la momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a 
obliga�iilor fiscale accesorii aferente acestora;[...]” 
           Având în vedere documentele depuse de societatea contestatoare, 
prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iilor, organele de 
inspec�ie consemneaz� faptul c�, SC X SRL ...a depus la Administra�ia 
finan�elor publice ..., în data de 25.02.2009, Decontul de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, aferent trimestrului IV 2008, potrivit c�ruia a fost declarat�tax� 
pe valoarea ad�ugata de plat�, în sum� de ... lei 
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           Prin acela�i referat, organele de inspec�ie au propus admiterea 
contesta�iei formulat� de petent� pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar, în sum� de ... lei. 
           Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au clarificat situa�ia 
privind diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat�, în sum� total� de ... lei, 
format� din: 
   -  ... lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�, eviden�iat� în 
contabilitate, ca obliga�ie de plat�, obliga�ie ce a fost anulat� în luna 
noiembrie 2008, prin opera�iunea contabil�, 4423 „TVA de plat�” = 461 
„Debitori diver�i” cu suma de ... lei; 
   -   ... lei, reprezentând diferen�� tax� pe valoarea ad�ugat� aferent� 
trimestrului IV 2008, nedeclarat� la organul fiscal teritorial. 
           Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei, referitor la 
diferen�ele de tax� pe valoarea ad�ugat�, în sum� total� de ... lei, se re�in 
urm�toarele: 
   -  referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, în sum� de ... lei, datorat� de 
c�tre societate (fiind înregistrat� în contabilitatea proprie în perioada iule 
2002 - noiembrie 2008), cuprins� în decizia de impunere contestat�, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au precizat dac� în aceast� perioad�, 
societatea a depus sau nu deconturi de TVA �i nici dac� aceast� sum� se 
reg�se�te sau nu în aceste deconturi;   
   - organele de inspec�ie nu justific� diferen�a de ... lei, dintre taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� trimestrului IV 2008, în sum� de ... lei, cuprins� 
în decizia de impunere contestat� (pe motiv c� a fost eviden�iat� în 
contabilitate dar nedeclarat� la organul fiscal) �i suma de ... lei, cuprins� în 
decontul de TVA prezentat ulterior; 
   - potrivit balan�ei de verificare, prezentat� în sus�inerea contesta�iei, în 
luna decembrie 2008, societatea repune in rulajul creditor al contului 4423 
„TVA de plat�” suma de ... lei.  
           Prin urmare, tinând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
faptul c� din actele aflate în dosarul cauzei  nu rezult� cu claritate baza de 
calcul a taxei pe valoarea ad�ugat�, D.G.F.P. a jude�ului ... nu se poate 
pronunta asupra cuantumului taxei pe valoarea ad�ugat�, cuprins� in 
decizia de impunere contestat�, astfel c� se aplic� prevederile art. ...6 alin. 
(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
 
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
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           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10.../2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 1... alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre 
o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat.” 
 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Administratia finantelor publice ..., in 
ceea ce priveste taxa pe valoarea ad�ugat� in suma de ... lei si 
majorarile de intarziere de ... lei, precum si capitolul din raportul de 
inspectie fiscala referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, pe baza c�ruia a 
fost emis� aceast� decizie, urmând a se reface controlul, si a se emite un 
nou act administrativ fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acela�i tip de impozit, 
conform celor retinute anterior. 
           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
 
         4. Cu privire la impozitul pe dividende în sum� de ... lei �i 
major�rile de întârziere aferente de ... lei 

 În fapt, organele de inspec�ie au constatat c�, în cursul anului 
2007 societatea a achitat dividende nete în sum� de ... lei, care, în mod 
eronat, au fost înregistrate în debitul contului 461 „Debitori diver�i”, 
pentru care nu s-a calculat, declarat �i virat impozit pe dividende. 

De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c�, „în cursul 
lunii decembrie 2008 administratorul societ��ii a ridicat suma de ... lei, 
dividende nete, din casieria societ��ii f�r� ca opera�iunea s� fie 
înregistrat� în eviden�a contabil� �i f�r� a se eviden�ia �i declara 
impozitul pe dividende aferent.”   

Organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe dividende în 
sum� de ... lei, asupra sumei nete de ... lei (... + ...). 

Totodat�, din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie au 
constatat c�, societatea eviden�iaz� în contabilitate, în perioada ianuarie 
2006 - noiembrie 2008, impozit pe dividende în sum� de ... lei, impozit 
nedeclarat organului fiscal teritorial.  
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           Prin contesta�ia formulat�, SC X SRLarat� c�, stabilirea în sarcina 
sa a impozitului pe dividende este lipsit� de sens, întrucât: 
   - în eviden�a contabil� nu este înregistrat� nici o opera�iune privind plata 
dividendelor; 
   - nu are la baz� un temei legal care s� permit� organelor de inspec�ie 
stabilirea acestui tip de impozit asupra sumei de ... lei (sum� ce se 
reg�se�te în soldul debitor al contului 461 „Debitori diver�i”) �i asupra 
sumei de ... lei (sum� ce se reg�se�te în soldul debitor al contului 5311 
„Casa”).  
 
           În drept, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
ulterioare, la art. 7 alin. (12) lit. d), precizeaz� urm�toarele:  
 
         “Defini�ii ale termenilor comuni 
    (1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i 
expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
    dividend - o distribuire în bani sau în natur�, efectuat� de o 
persoan� juridic� unui participant la persoana juridic�, drept 
consecin�� a de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� 
juridic�, exceptând  
    d) [...] Dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau 
serviciile furnizate c�tre un participant la persoana juridic� dep��e�te 
pre�ul pie�ei pentru astfel de bunuri sau servicii, atunci diferen�a se 
trateaz� drept dividend. De asemenea, dac� suma pl�tit� de o 
persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea 
unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice este efectuat� în scopul 
personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� ca dividend”. 
           Potrivit textului de lege citat mai sus, se re�ine c� dividendul este 
definit ca o distribuire de bani, efectuat� de o societate comercial� c�tre o 
persoan� ce de�ine titluri de participare la societatea respectiv�. 

           În cazul în spe��, organele de inspec�ie au consemnat faptul c�, 
societatea comercial� a înregistrat, în cursul anului 2007, pla�i în sum� 
de ... lei, sum� ce se reg�se�te înregistrat�, la data 30.11.2008, în debitul 
contului 461 „Debitori diver�i”  în timp ce prin contesta�ie, petenta sus�ine 
c� suma de ... lei, reprezint� soldul contului 542 „Avansuri de trezorerie” 
„înregistrat în balan�a de verificare încheiat� la 31.12.2006, constând în 
sume nedecontate pân� la data bilan�ului” transferat în luna decembrie 
2007 în debitul contului 461„Debitori diver�i”, conform prevederilor 
Ordinului ministrului finan�elor publice nr. .../2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, modificat �i 
completat prin Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 2374/2007.       . 
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           De asemenea prin raportul de inspec�ie fiscal�, organele de 
control consemneaz� faptul c�, „La data efectu�rii inspec�iei fiscale, 
societatea înregistreaz� în contul 1... „Rezultatul reportat” suma de ... lei, 
reprezentând profit nerepartizat aferent exerci�iilor financiare 
precedente”, far� s� precizeze profiturile ob�inute pe fiecare exerci�iu 
financiar în parte.  

           De�i, prin Nota explicativ� din data de 12.11.2008, unul dintre 
asocia�ii societ��ii recunoa�te c�, soldul contului debitor al contului 461 
„Debitori diver�i” reprezint� „bani lua�i în avans de administrator �i 
netrecu�i ca dividende în acte”, din documentele aflate în dosarul cauzei 
nu au putut fi analizate opera�iunile efectuate prin contul 542 „Avansuri 
de trezorerie” �i respectiv contul 461 „Debitori diver�i”, în sensul c�: 

- nu au fost identificate persoanele c�tre care au fost efectuate pl��ile 

- nu se cunosc datele la care au fost efectuate pl��ile 

- nu se cunoa�te scopul în care au fost efectuate aceste pl��i. 

           Din documentele aflate în dosarul cauzei nu rezult� cu claritate 
dac� sumele, în cauz�, au fost pl�tite c�tre asocia�i �i dac� au fost, sau 
nu, utilizate în folosul personal al acestora, pentru ca suma de ... lei s� 
fie încadrat� în categoria dividendelor 

În ceea ce prive�te constatarea organelor de inspec�ie referitoare la 
faptul c�, „în cursul lunii decembrie 2008 administratorul societ��ii a 
ridicat suma de ... lei, dividende nete, din casieria societ��ii f�r� ca 
opera�iunea s� fie înregistrat� în eviden�a contabil� �i f�r� a se eviden�ia 
�i declara impozitul pe dividende aferent.”, se re�in urm�toarele:   
   - potrivit balan�ei de verificare încheiat� la data de 31.12.2008, contul 
5311”Casa” prezint� un sold debitor, în sum� de ... lei;      
   - capitalul social al societ��ii comerciale este de ... lei �i reprezint� aportul, 
în p�r�i egale al celor doi asocia�i;   
   - în dosarul cauzei nu exist� documente, din care s� rezulte dac� suma 
de ... lei, exist� faptic în casieria societ��ii, la data de 31.12.2008 s-au a fost 
pl�tit� c�tre asocia�i sau c�tre alte persoane. 
           Prin urmare, tinând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
faptul c� din actele aflate în dosarul cauzei  nu rezult� cu claritate baza de 
calcul impozitului pe dividende, D.G.F.P. a jude�ului ... nu se poate 
pronunta asupra cuantumului impozitului pe dividende, cuprins in decizia de 
impunere contestat�, astfel c� se aplic� prevederile art. ... alin. (3) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
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         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10.../2004, prevede urm�torele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 1... alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre 
o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat.” 
            Pe cale de consecint�, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Administratia finantelor publice ..., in 
ceea ce priveste impozitul pe dividende in suma de ... lei si majorarile 
de intarziere de ... lei, precum si capitolul din raportul de inspectie fiscala 
referitor la impozitul pe dividende, pe baza c�ruia a fost emis� aceast� 
decizie, urmând a se reface controlul, si a se emite un nou act administrativ 
fiscal, in condi�iile prev�zute de lege.  
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� si acela�i tip de impozit, 
conform celor retinute anterior. 
           Totodat�, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 206 �i art. ...6 
alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�, se 
 
                                                DECIDE: 

Desfiin�area Deciziei de impunere nr. .../...2008 emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ..., privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, 
catre bugetul consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentând: 

   -   ... lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor; 

   - ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 

   - ... lei - major�ri de intârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

   -    ... lei - impozit pe veniturile din salarii; 
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   -         ... lei - major�ri aferente impozitului pe veniturile din salarii; 

   - ... lei - impozit pe veniturile din dividende; 

   -   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende; 

   -      ... lei - fond risc datorat de angajator 

   -          ... lei - major�ri de întârziere aferente fondului de risc;   

   -   ... lei - CAS suportat� de angaja�i;   

   -        ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angaja�i;   

   -        ... lei - contribu�ie la fondul de garantare crean�e salariale; 

   -          ... lei - major�ri de intârziere aferente fondului de garantare;  

   -   ... lei - CAS suportat� de angajator; 

   -      ... lei - major�ri aferente CAS suportat� de angajator; 

   -   ... lei - CASS suportat� de angaja�i; 

   -         ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angaja�i;   

   -   ... lei - CASS suportat� de angajator; 

   -      ... lei - major�ri aferente CASS suportat� de angajator; 

   -      ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angaja�i;  

   -      ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� 
de angaja�i;    

   -     ... lei - contribu�ie fond somaj suportat� de angajator; 

   -     ... lei - major�ri aferente contribu�iei la fondul de somaj suportat� de 
angajator.    
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 

                       DIRECTOR COORDONATOR, 

                                    ... 


