ROMÂNIA - Ministerul Economiei si Finan elor
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direc ia General a Finan elor Publice Cara -Severin
Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR.
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC P SRL
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice
sub nr.
Obiectul contesta iei îl reprezint obliga iile suplimentare stabilite de organele
de inspec ie fiscal prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr., având la baz constat rile cuprinse în Raportul de
inspec ie fiscal nr., în sum total de lei, reprezentând:
- lei – diferen impozit pe profit ;
- lei – major ri de întârziere aferente diferen impozit pe profit.
- lei – penalit i de întârziere aferente diferen impozit pe profit.
Împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. SC P SRL formuleaz i depune contesta ie la Direc ia
General a Finan elor Publice, înregistrat sub nr.. Contesta ia este depus în termenul
legal prev zut de art.207, alin.(1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
Constatând c , în spe , sunt întrunite dispozi iile art.205 i art.209 din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare Serviciul Solu ionare Contesta ii, din cadrul D.G.F.P. Cara Severin, este legal învestit s solu ioneze contesta ia formulat .
I. Prin contesta ia formulat SC P SRL solicit anularea Deciziei de impunere nr.
invocând urm toarele motive:
Organele de inspec ie fiscal au verificat perioada 01.01.2004 – 31.12.2007 i au
stabilit ”c nu am calculat, declarat i achitat impozit pe profit întrucât ne-am încadrat
în mod eronat ca pl titoare de IVM. ”
Contestatoarea sus ine c activitatea def urat , schimb valutar nu poate fi
asimilat activit ilor bancare. De asemenea, sus ine c organele de control din cadrul
D.G.F.P., în procesul verbal încheiat în data de 26.03.2003 au stabilit c ne încadram
în categoria microinteprinderilor, deoarece întrunim condi iile prev zute de lege.
Contestatoarea mai precizeaz faptul c , dintr-o ” lips de profesionalism
evident , Direc ia General a Finan elor Publice ne-a încasat impozitul, timp de cinci
ani i nu a în eles s ne aten ioneaze c suntem încadra i la o alt form de impozitare
decât cea corect [ …] voit au l sat s se permanetizeze o situa ie care ne-a provocat
o pagub , prin penalit iile aplicate de lei pe care nu în eleg s le achit m”.
În concluzie, contestatoarea su ine c , nu este vinovat de situa ie creat
i
solicit anularea major rile de întârziere de care nu se face vinovat .
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II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. organele de inspec ie fiscal din cadrul Direc iei
Generale a Finan elor Publice au stabilit în sarcina societ ii obliga ii
suplimentare în sum total de lei reprezentând: lei diferen impozit pe profit i
accesorii aferente diferen ei de impozit pe profit.
Verificarea general s-a efectuat pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2007, ca
urmare a cuprinderii societ ii în programul de verificare pentru luna aprilie 2008.
În urma verific rii, organele de inspec ie fiscal au constatat c , SC P SRL a
optat pentru sistemul de impunere a microintreprinderilor, desf urând opera iuni de
schimb valutar i are obiect unic de activitate, reglementat de Ordinul nr. 601/2002
privind „ Clasificarea activit ilor din economia na ional ” – cod Caen 6713 – „Activit i
auxiliare intermedierilor financiare”. Activitatea reprezentând opera iuni de schimb
valutar cu numerar i subsitute de numerar pentru persoane fizice, este autorizat de
BNR, conform autoriza iei nr. Societatea desf oar activitatea de schimb valutar
atât la sediul social cât i la cele 5 puncte de lucru, fiecare fiind luate în eviden a BNR
prin atribuirea unui cod statistic, în conformitate cu reglement rile BNR.
Având în vedere c , activitatea desf urat de SC P SRL, se încadreaz în
activit i din domeniul bancar, organele de inspec ie fiscal au constatat c , pentru
perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007, nu poate opta pentru sistemul de impunere
a microintreprinderilor, conform prevederilor art.104, alin.(5) din Legea nr.571/2003
privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale pct.8, lit.a) din H.G.
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
privind Codul Fiscal.
Ca urmare a celor de mai sus, organele de inspec ie fiscal au procedat la
stabilirea impozitului pe profit, pentru perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007,
conform prevederilor art.19, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, inând cont de cheltuielile nedeductibile i de
impozitul pe profitul micrintreprinderilor declarat i pl tit de societate în perioada
verificat .
În urma recalcul rii, organele de inspec ie fiscal au stabilit un impozit pe profit
în sum de 117.006 lei, aferent perioadei ianuarie 2004 – decembrie 2007.
Pentru neachitarea la termen a diferen ei de impozit pe profit, în sum de lei,
organele de inspec ie fiscal au calculat major ri de întârziere, în sum de
lei,
conform prevederilor H.G. nr.1513/2002 pentru stabilirea nivelului dobânzii datorate
pentru neplata la termen a obliga iilor bugetare i pe perioada amân rii sau e alon rii
la plat a obliga iilor bugetare , H.G. nr.67/2004 privind stabilirea nivelului dobânzii
datorate pentru neachitarea la termenul de scaden a obliga iilor de plat
i pe
perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plat , H.G. nr.784/2005 privind
stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obliga iilor fiscale,
art.III din Legea nr.210/2005 privind aprobarea Ordonan ei Guvernului nr. 20/2005
pentru modificarea i completarea Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, i penalit i de întârziere în sum
de 1.874 lei, conform prevederilor art.108, art.114, art.120 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
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III. Luând în considerare constat rile organelor de inspec ie fiscal , motivele
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele
normative în vigoare în perioada verificat , invocate de contestatoare i de organele de
inspec ie fiscal , se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii Direc iei Generale a Finan elor Publice prin
Serviciul Solu ionare Contesta ii este dac SC P SRL datoreaz diferen a de
impozit pe profit i accesoriile aferente stabilite de organele de inspec ie fiscal ,
prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr., pentru perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007.
În fapt, în urma verific rii, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în
perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007, SC SRL a optat pentru plata impozitului pe
veniturile microintreprinderii, de i desf oar opera iuni de schimb valutar i are obiect
unic de activitate, reglementat de Ordinul nr. 601/2002 privind „ Clasificarea activit ilor
din economia na ional ” – cod Caen 6713– „Activit i auxiliare intermedierilor
financiare”.
Având în vedere c , activitatea desf urat de aceasta, se încadreaz în
activit i din domeniul bancar, organele de inspec ie fiscal , pentru perioada ianuarie
2004 – decembrie 2007, au constatat c aceasta nu poate opta pentru sistemul de
impunere a microinteprinderilor, conform prevederilor art.104, alin.(5) din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale pct.8,
lit.a) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal.
Ca urmare a celor de mai sus, organele de inspec ie fiscal au procedat la
stabilirea impozitului pe profit, pentru perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007, în
sum de 117.006 lei, conform prevederilor art.19, alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare. Pentru neplata la termen a
diferen iei de impozit pe profit, organele de inspec ie fiscal au calculat accesorii, în
sum total de lei, conform prevederilor legale.
În drept, sunt aplicabile prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, care precizeaz :
‘’ Op iunea de a pl ti impozit pe veniturile microintreprinderii
ART. 104
(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este op ional.
(2) Microintreprinderile pl titoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal urm tor, dac îndeplinesc
condi iile prev zute la art. 103 i dac nu au mai fost pl titoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor.
(3) O persoana juridic romana care este nou-înfiin at poate opta sa pl teasc
impozit pe venitul microintreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dac condi iile
prev zute la art. 103 lit. a) i d) sunt îndeplinite la data înregistr rii la registrul
comer ului i condi ia prev zut la art. 103 lit. b) este îndeplinit în termen de 60 de zile
inclusiv de la data înregistr rii.
(4) Microintreprinderile pl titoare de impozit pe venitul microintreprinderilor nu mai
aplic acest sistem de impunere începând cu anul fiscal urm tor anului în care nu mai
îndeplinesc una dintre condi iile prev zute la art. 103.
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(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu
persoanele juridice romane care:
a) desf oar activit i în domeniul bancar;
b) desf oar activit i în domeniile asigur rilor i reasigurarilor, al pie ei de capital,
cu excep ia persoanelor juridice care desf oar activit i de intermediere în aceste
domenii;
c) desf oar activit i în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive,
cazinourilor;
d) au capitalul social de inut de un ac ionar sau asociat persoana juridic cu peste
250 de angaja i.
[…]”.
coroborat cu prevederile pct.8, lit.a) din din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal:
„Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
a) 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.);”
În conformitate cu prevederile legale men ionate mai sus, se re ine c începând
cu data de 01.01.2004, reglementarea regimului fiscal al microinteprinderilor este
prev zut la art.104 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, unde la alin.(5), lit.a) în sensul c nu pot opta pentru sistemul
microinteprinderilor persoanele juridice române, care se organizeaz
i func ioneaz
potrivit legilor speciale de organizare i func ionare din domeniul bancar.
În acest sens, sunt i prevederile art.104, pct.8, lit.a) din H.G. nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
unde se precizeaz în mod expres persoanele juridice care nu pot opta pentru sistemul
de impunere al microinteprinderilor, unde sunt prev zute i casele de schimb valutar.
De asemenea, sunt incidente prevederile art.1, cap.I, anexa 2 din Regulamentul
nr.1/2004 privind efectuarea opera iunilor valutare, care precizeaz :
„ART. 1
Opera iunile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi
efectuate numai de urm toarele categorii de entit i - intermediari, cu îndeplinirea
condi iilor legale aplicabile:
a) institu ii de credit;
b) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990
privind societ ile comerciale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
având ca obiect unic de activitate schimbul valutar cu numerar i substitute de numerar
pentru persoane fizice;
c) entit ile care de in în administrare 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”.
Având în vedere cele de mai sus, precum i faptul c activitatea caselor de
schimb valutar se def oar în cadrul strict delimitat de reglement rile B.N.R., aceast
categorie de persoane juridice nu se încadreaz în prevederile Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, privind impunerea
microintepriderilor, ele intrând în categoria execep iilor prev zute de art.104, alin.(5),
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lit.a) din Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific rile
ulterioare.

i complet rile

Cu privire la sus inerea contestatoarei c , „ din verific rile organele de control
fiscal din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice, în procesul verbal încheiat în
data de 26.03.2003, la capitolul 2 Impozitul pe veniturile microinteprinderilor a stabilit
c , ne încadr m în categoria microinteprinderilor”, nu poate fi re inut în solu ionarea
contesta iei, întrucât în perioada verificat 06.03.2001 – 31.12.2002, regimul fiscal al
microinteprinderilor a fost reglementat de O.G. nr.24/2001 privind impunerea
microintreprinderilor, iar const rile din Raportul de inspec ie fiscal nr.1664/28.05.2008,
se refer la perioada ianuarie 2004 – decembrie 2007, unde regimul fiscal al
microinteprinderilor, începând cu 01.01.2004 este reglementat de prevederile art.104
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,
coroborat cu prevederile pct.8 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Nu poate fi re inut în solu ionarea a contesta iei, motiva ia societ ii conform
c reia, Direc ia General a Finan elor Publice nu a sesizat societatea c , s-a încadrat
gre it la alt sistem de impozitare, a declarat i a pl tit impozit pe microinteprindere, în
loc de impozit pe profit, întrucât conform
prevederilor art.82, alin.(3) din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, prevede:
„Contribuabilul are obliga ia de a completa declara iile fiscale înscriind corect,
complet i cu bun -credin
informa iile prev zute de formular, corespunz toare
situa iei sale fiscale. Declara ia fiscal se semneaz de c tre contribuabil sau de c tre
împuternicit”.
Având în verere obiectul i func iile inspec iei fiscale, conform prevederilor art.94,
alin (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat : “Inspec ia
fiscal are ca obiect verificarea legalit ii i conformit ii declara iilor fiscale,
corectitudinii i exactit ii îndeplinirii obliga iilor de c tre contribuabili, respect rii
prevederilor legislative fiscale i contabile, verificarea sau stabilirea, dup caz, a
bazelor de impunere, stabilirea diferen elor obliga iilor de plat i a accesoriilor aferente
acestora”, organele de inspec ie fiscal , în mod corect, au constatat c , societatea nu
poate opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii, fiind pl titoare de
impozit pe profit, conform activit ii desf urate.
În consecin , rezult c , organele de inspec ie fiscal , au procedat legal la
stabilirea impozitului pe profit în sum de lei, fapt pentru care, contesta ia urmeaz a fi
respins ca neântemeiat .
De asemenea, urmeaz a se respinge contesta ia i pentru accesoriile, în sum
total de lei aferente diferen ei impozitului pe profit, conform pricipiului de drept
„accesoriul urmeaz principalul”.
Pentru considerentele men ionate mai sus i în baza art.104 din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, pct.8, lit.a) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art.1, cap.I,
anexa 2 din Regulamentul nr.1/2004 privind efectuarea opera iunilor valutare, precum
5

i art.216, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, se:
DECIDE
Respingerea, ca neântemeiat , a contesta iei formulat de SC P SRL pentru
suma total de lei, reprezentând:
- lei – diferen impozit pe profit ;
- lei – major ri de întârziere aferente diferen impozit pe profit.
- lei – penalit i de întârziere aferente diferen impozit pe profit.
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