
            D E C I Z I E  nr. 1837/546/25.11.2015 
privind contesta ia formulat de  SC C SRL înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub 

nr. /28.09.2015     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Direc ia General de Solu ionare

 

a Contesta iilor cu adresa din 21.09.2015

 

prin 
care competen a de solu ionare a contesta iei a fost delegat Direc iei Generale 
Regionale a Finan elor Publice Timi oara conform art. 3(1) din OPANAF nr. 
3333/2011, asupra contesta iei formulate de   

SC  X SRL             

înregistrat la Direc ia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili sub 
nr. ....../29.05.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. ......./28.09.2015.   

S.C. X S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal F-MC nr. 
....../03.04.2015 emis în baza Raportului de inspec ie fiscal sub nr. F-MC 
...../03.04.2015 emis de organele de inspec ie fiscal din cadrul D.G.A.M.C 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal 

 

Regiunea de XVI Vest solicitând anularea par ial 
a acesteia în ceea ce prive te pct.3 din decizie.   

Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite 
de inspec ia fiscal F-MC nr. ....../03.04.2015 a fost emis

 

urmare refacerii inspec iei 
fiscale dispus conform Deciziei nr. ......./14/28.01.2014 privind solu ionarea 
contesta iei formulat de SC X SRL de c tre D.G.R.F.P Timi oara ca organ 
competent în solu ionarea

 

contesta iei conform art. 13 din H.G. nr.520/2013 i art. 
209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , republicat. 

 

Petenta nu contest suma xxxxx lei reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar prin decizia de impunere contestat ci solicit anularea pct.3   Motivul 
de fapt 

 

din Decizia de impunere F-MC nr. ....../03.04.2015 în ceea ce prive te 
cheltuielile cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar în sum de 
xxxx lei considerate de organele de inspec ie fiscal cheltuieli nedeductibile la 
calculul profitului impozabil f r drept de reportare  în perioada urm toare.        

 

Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al societ ii petente, d-na 
........, în calitate de împuternicit conform procurii autentificat sub nr.

 

xxx din 
29.05.2014, existent în fotocopie la dosarul cauzei i poart amprenta tampilei SC 
X SRL, a a dup cum prevede art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat .

 

        În raport de data comunic rii Deciziei de impunere F-MC nr .03.04.2015, 
respectiv data de 29.04.2015, conform datei i tampilei aplicat de Oficiul Po tal 
nr.xx Arad pe confirmarea de primire a acestor documente, existent în fotocopie la 



dosarul cauzei, contesta ia a fost depus în termenul prev zut

 
de art.207 alin.(1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, fiind expediat în data de 27.05.2015, conform tampilei Oficiului po tal  
Bucure ti aplicat pe plicul aflat în original la dosarul cauzei.  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

 

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere F-
MC nr....../03.04.2015 emis de 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal din cadrul 
D.G.A.M.C 

  

Serviciul de Inspec ie Fiscal - Regiunea XVI Vest solicitând 
anularea pct.3 din Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plat stabilite de inspec ia fiscal F-MC nr. ....../03.04.2015 în ceea ce prive te 
cheltuielile cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar considerate de 
organele de inspec ie fiscal cheltuieli nedeductibile i care nu se reporteaz în 
perioada urm toare, respectiv a sumei de xxxxxx lei, invocând în sus inerea 
contesta iei urm toarele motive:  

În primul rând,  petenta arat c , în Decizia de impunere contestata, organul de 
inspec ie fiscala prezint motivul de fapt pentru care considera ca nu are dreptul de a 
reporta in perioada  urm toare cheltuielile cu dobânzile si pierderea neta din 
diferen e de curs valutar aferente împrumuturilor contractate de la partea sa afiliata, 
care, în opinia sa, este contrar dispozi iilor fiscale aplicabile societ ii.    

Analizând detaliile legate de aceste tranzac ii a a cum au fost prezentate în 
dosarul pre urilor de transfer, petenta arat c :  

 

- sumele împrumutate petentei de c tre Y PT au fost ob inute cu titlu de 
împrumut de c tre Y PT de la p r i independente din Portugalia. Petenta a apelat la 
sprijinul acestei p r i afiliate, întrucât condi iile de

 

creditare ale Y  PT în rela ia cu 
p r i independente sunt mult mai avantajoase decât cele pe care le-ar  fi putut ob ine 
X RO pe pia a local de la p r i independente

 

  - costul finan rii (dobânda) stabilit în contractele de împrumut încheiate 
între Y PT i X RO a fost stabilit inând cont de costurile de finan are suportate de X 
PT referitoare la împrumuturile contractate de compania din Portugalia de la p r i 
independente.     

-  împrumutul primit de Y PT a fost necesar petentei fiind utilizat pentru 
finan area activit ilor sale curente.  

 

          - ratele medii ale dobânzilor percepute de c tre Y PT pentru împrumuturile 
acordate c tre petenta nu dep esc ratele de dobând practicate de institu iile de 
credit din România, pre ul de transfer respectiv dobânda în cadrul acestor tranzac ii 
fiind stabilit în conformitate cu principiul valorii de pia , a a cum acesta este definit 
de legisla ia din România i de Liniile directoare ale OCDE. 

  

În al doilea rând, petenta arat c , decizia de impunere contestat a fost emis 
urmare reverific rii dispus prin Decizia nr.85/14/28.01.2014 emis de Serviciul 
Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.R.F.P Timi oara, îns , prin compararea 
sumelor reprezentând cheltuielile cu dobânzile si diferen ele de curs valutar 



considerate nedeductibile, care nu se reporteaz în perioada urm toare, în urma 
reverific rii, organele de inspec ie fiscal au stabilit în sarcina sa sume mai mari 
decât cele stabilite prin actul administrativ fiscal desfiin at, contrar dispozi iilor 
pct.11.7 din Ordinul 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2013 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .      

  

În raport de cele prezentate mai sus, petent

 

solicit admiterea contesta iei.  

   

II. Refacerea inspec iei fiscale a SC X SRL s-a efectuat urmare Deciziei nr. 
./20.09.2013 privind solu ionarea contesta iei formulat de petent înregistrat 

la D.G.F.P a Jud. Arad sub nr. ./06.04.2012 emis de D.G.R.F.P Timi oara ca 
organ competent în solu ionare i a vizat modul de stabilire a impozitului pe profit 
aferent perioadei 2009  2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003.  

Urmare refacerii inspec iei fiscale s-a constatat ca, în perioada ianuarie 2009 

 

decembrie 2011, SC X SRL a înregistrat în contabilitate împrumuturi acordate de 
partea sa afiliat Y SA din Portugalia. 

În baza acestor contracte de împrumut Y  SA din Portugalia a facturat dobânzi 
c tre X SRL care au fost înregistrate în eviden a contabil în contul 666 "Cheltuieli 
privind dobanzile".  Pentru anii 2009, 2010 i 2011 petenta a calculat gradul de 
îndatorare al capitalului stabilind faptul ca acest grad este mai mare de 3. În 
consecint , petenta a stabilit ca aceste cheltuieli cu dobânzile i pierderea net din 
diferen e de curs valutar facturate de c tre Y SA din Portugalia sunt nedeductibile la 
calculul masei profitului impozabil în anul factur rii, fiind reportate în anul urm tor.

  

În urma analiz rii modului de derulare al tranzac iilor reciproce dintre 
societatea petenta i partea sa afiliata Y SA din Portugalia i a datelor din 
contabilitatea petentei, organele de inspec ie fiscal au procedat la reîncadrarea 
opera iunilor de creditare efecuate de societatea afiliata Y SA din Portugalia în 
beneficiul petentei, în perioada 2008 - 2011, în baza prevederilor art. 11 din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal stabilind c , sumele facturate cu titlu de dobânzi de 
întârziere aferente sumelor considerate împrumuturi de c tre SC X SRL sunt 
cheltuieli nedeductibile la calculul masei profitului impozabil i implicit a 
impozitului pe profit, fara ca societatea petenta sa aib dreptul de a reporta aceste 
cheltuieli in perioada urm toare, neavând un scop economic i nefiind specifice 
unor tranzac ii desf urate între persoane juridice independente conform 
prevederilor art. 11, alin. 1 i 2, art. 21, alin. 1, art. 21, alin. 4, lit. e din Legea nr. 
571/2003 cu modific rile i complet rile ulterioare i pct. 24, pct. 31, pct. 34, pct. 
38, pct. 43 din H. G. nr. 44/2004 cu modific rile i complet rile ulterioare

 

Astfel, organele de inspec ie fiscal , la data de 31.12.2011, au stabilit 
cuantumul cheltuielilor cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 
nedeductibile fiscal la calculul masei profitului impozabil i implicit a impozitului pe 
profit f r ca petenta s aib dreptul de a reporta aceste cheltuieli în perioada 
urm toare, în sum total de xxxxxxx lei, dup cum urmeaz :  

 



- cheltuieli cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 
asimilat dobânzii aferente anului 2009 în sum total de xxxxxxx lei (xxxxxxx+ 
xxxxxxxxx) lei; 

-  cheltuieli cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 
asimilat dobânzii aferente perioadei 01.01.2010 

 
30.09.2010 în sum total de 

xxxxxx lei; 
- cheltuieli cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 

asimilat dobânzii aferente perioadei 30.09.2010 

 

31.12.2010 în sum total de 
xxxxxx lei;  

- cheltuieli cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 
asimilat dobânzii aferent anului 2011 în sum total de xxxxxxxx lei.   

Urmare altor deficiente constatate consemnate în raportul de inspectie fiscala 
nr.F-MC xx/03.04.2015, organele de inspec ie fiscal au recalculat profitul 
impozabil aferent anilor 2009 

 

2011 stabilind un impozit pe profit suplimentar în 
sum de xxxx lei, situa ia privind calculul profitului impozabil i al impozitului pe 
profit recalculat fiind prezentat detaliat în anexa nr.xx la Raportul de inspec ie 
fiscal i au emis

 

Decizia de impunere F-MC nr. xxxxx/03.04.2015 care face 
obiectul prezentei cauze.    

Totodat , avand în vedere constat rile din Raportul de inspec ie fiscal nr. F-
MC xx/03.04.2015 în leg tur cu cheltuielile cu dobânzile i pierderea net din 
diferen e de curs valutar asimilat dobânzii considerate nedeductibile la calculul 
masei profitului impozabil i implicit a impozitului pe profit f r drept de reportare 
în perioada urmatoare, în sum total de xxxxxx lei, organele de inspectie fiscala au 
intomit Dispozi ia privind masurile dispuse de organele de inspectie fiscala nr...... 
din data de 02.04.2015, în care au stabilit c : Societatea X SRL va depune  
Declaratia privind impozitul pe profit  cod 101 rectificativa aferenta anului 2011, 
în sensul corect rii rândului 32 Cheltuieli cu dobânzi i diferen e de curs valutar 
reportate pentru perioada urmatoare Având în vedere constatarile din Raportul de 
inspec ie fiscala, suma de xxxx lei înscris la randul 32 din Declaratia cod 101 
privind impozitul pe profit depus de societate pe anul 2011, reprezentând  
Cheltuieli cu dobânzi i diferen e de curs valutar reportate pentru perioada 
urm toare va fi corectata prin depunerea unei Declara ii cod 101 rectificativa. 
Astfel, la râandul 32 suma de xxxxxx lei va fi înlocuita cu 0(zero)            
          Împotriva Dispozi iei de masuri nr /02.04.2015 emis în baza Raportului 
de inspec ie fiscal nr. F-MC xxx/03.04.2015, petenta a formulat contesta ie, 
înregistrat la D.G.A.M.C sub nr. xxxxx/22.07.2015 a c rei solutionare a fost 
suspendata de c tre organul emitent al actului atacat competent în solu ionarea 
contesta iei conform art. 209 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala,  pân la solu ionarea contesta iei formulat împotriva Deciziei de impunere 
nr. F-MC xxxxx/03.04.2015.      
         

III.  S.C. XNIA S.R.L., cu sediul în Jud.Arad este înregistrat la Oficiul 
Registrului Comer ului Arad sub nr. ....../2004, are cod unic de înregistrare RO ........ 



i are ca obiect principal de activitate Fabricarea de articole confec ionate din 
textile (cu excep ia îmbr c mintei i lenjeriei de corp)   cod CAEN  1392   

             Cauza supusa solu ion rii este daca Agen ia Na ionala de Administrare 
Fiscala prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se poate 
investi cu solu ionarea pe fond a contesta iei în condi iile in care, urmare întocmirii 
Raportului de inspec ie fiscala nr. F-MC /03.04.2015 din data de 03.04.2015, 
organele de inspec ie fiscala au consemnat  la pct.2.1.2  Motivul de fapt  din 
cuprinsul deciziei de impunere, considerarea cheltuielilor cu dobânzile i pierderea 
net din diferen e de curs valutar asimilat dobânzii nedeductibile la calculul masei 
profitului impozabil i implicit a impozitului pe profit, f r drept de reportare în 
perioada urm toare, în sum total de xxxxxx lei, iar din documentele existente la 
dosarul cauzei nu rezult c aceasta stare de fapt  a influen at cuantumul total al 
obliga iilor fiscale de natura impozitului pe profit stabilite in sarcina petentei prin 
decizia de impunere contestat . 

   

În fapt, urmare refacerii inspec iei fiscal dispus prin Decizia nr. 
xxxxx/20.09.2013 privind solu ionarea contesta iei formulat de petent emis de 
D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionare, organele de inspec ie din 
cadrul D.G.A.M.C 

 

Activitatea de Inspectie fiscala au încheiat Raportul de 
inspec ie fiscal nr.F-MC nr.xx/03.04.2015 în baza c ruia au emis Decizia de 
impunere F-MC nr. xxxx/03.04.2015. Urmare celor constatate s-a procedat la 
recalcularea profitului impozabil aferent anilor 2009 

 

2011, fiind stabilit un impozit 
pe profit suplimentar în sum de xxxxx lei, situa ia privind calculul profitului 
impozabil i al impozitului pe profit recalculat fiind prezentat detaliat în anexa 
nr.15 la Raportul de inspec ie fiscal .  

 

Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere F-MC nr. 
......./03.04.2015, îns nu contest obliga ia fiscala de plat în sum de xxxxxx lei 
reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar prin decizia de impunere 
contestata ci solicit anularea pct. 3  Motive de fapt  din decizia de impunere în 
leg tur cu  cheltuielile cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar 
asimilat dobânzii, considerate nedeductibile la calculul masei profitului impozabil 
i implicit a impozitului pe profit f r drept de reportare în perioada urmatoare, în 

sum total de xxxxxx lei.  
Totodat , avand în vedere constat rile din Raportul de inspec ie fiscal nr. F-

MC ..../....04.2015, în leg tur cu cheltuielile cu dobânzile i pierderea net din 
diferen e de curs valutar asimilat dobânzii considerate nedeductibile la calculul 
masei profitului impozabil i implicit a impozitului pe profit f r drept de reportare 
în perioada urmatoare, în sum total de xxxxxx lei, organele de inspectie fiscala au 
intomit  Dispozi ia privind masurile dispuse de organele de inspectie fiscala 
nr........ din data de 02.04.2015 prin care s-a trasat petentei urmatoarea masur : 

Societatea X SRL va depune  Declaratia privind impozitul pe profit  cod 101 
rectificativa aferenta anului 2011, în sensul corect rii rândului 32 Cheltuieli cu 



dobânzi i diferen e de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare Având în

 
vedere constatarile din Raportul de inspec ie fiscala, suma de xxxxx lei înscris la 
randul 32 din Declaratia cod 101 privind impozitul pe profit depus de societate pe 
anul 2011, reprezentând  Cheltuieli cu dobânzi i diferen e de curs valutar 
reportate pentru perioada urm toare va fi corectata prin depunerea unei 
Declara ii cod 101 rectificativa. Astfel, la râandul 32 suma de xxxxxx lei va fi 
înlocuita cu 0(zero)                       

   Împotriva Dispozi iei de masuri nr ../02.04.2015 emis în baza 
Raportului de inspec ie fiscal nr. F-MC /03.04.2015,  petenta  a formulat 
contesta ie, a c rei solu ionare a fost suspendata de c tre organul emitent al actului 
atacat competent în solu ionarea contesta iei conform art. 209 alin.2 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, pân la solu ionarea contesta iei 
formulat împotriva Deciziei de impunere nr.F 

 

MC  ./03.04.2015.    
   
In drept, potrivit art. 85 si 86 i 109 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala, republicata cu modific rile si complet rile ulterioare: 

 

 
Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4);

 

b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri.(...)

  

ART. 86  
       Decizia de impunere  
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific baza de impunere, ca 
urmare a unor constat ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspec ii 
fiscale.

  

     ART. 109 
    Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale

  

    (1) Rezultatul inspec iei fiscale se consemneaz , în scris, într-un raport de  
inspec ie fiscal , în care se prezint constat rile inspec iei fiscale din punct de  
vedere faptic i legal. 
    (2) Raportul de inspec ie fiscal se întocme te la finalizarea inspec iei fiscale i 
cuprinde toate constat rile în leg tur cu perioadele i obliga iile fiscale verificate. 
În cazul în care contribuabilul i-a exercitat dreptul prev zut la art. 107 alin. (4), 
raportul de inspec ie fiscal cuprinde i opinia organului de inspec ie fiscal , 
motivat în drept i în fapt, cu privire la acest punct de vedere.

 

    (3) Raportul de inspec ie fiscal st la baza emiterii:

 

    a) deciziei de impunere, pentru diferen e de obliga ii fiscale aferente perioadelor 
verificate; 
    b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dac nu se constat diferen e de 
obliga ii fiscale.

   



        Aceste prevederi se coroboreaz cu prevederile punctului 107.1 din H.G. 
nr.1050/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza:  

Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se 
individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndreptatite potrivit legii. 

Asemenea titluri pot fi: 
a) decizia de impunere emisa de organele competente, potrivit legii; [...] . 
In acest sens a fost emis Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1021/2013 

privind aprobarea modelului i con inutului formularului "Decizie de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane juridice", in baza prevederilor art. 86 alin. (1), art. 109 alin. (3) din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modific rile si complet rile ulterioare, care expliciteaz modul de completare al 
Deciziei de impunere.  

Astfel, referitor la elementele obligatorii de înscris în formularul "Decizia de  
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal " anexa 2 din O.M.F.P. nr.1021/2013 privind aprobarea formularului "Decizia 
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia 
fiscal " prevede c  la:

 

2.1.2. "Motivul de fapt" :  
Se vor inscrie detaliat si in clar modul in care contribuabilul a efectuat si 

inregistrat o operatiune patrimoniala, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal 
sau cu influenta fiscala si tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum si prezentarea 
consecintelor fiscale. Motivul de fapt se va inscrie atat pentru obligatia fiscala 
principala, cat si pentru accesoriile calculate pentru aceasta.   

Potrivit prevederilor legale invocate anterior, se re ine c în decizia de 
impunere contestata, pentru datoria fiscal suplimentar reprezentand impozitul pe 
profit, trebuia înscris detaliat modul în care contribuabilul a efectuat si a tratat din 
punct de vedere fiscal operatiunile economice, precum si prezentarea consecintelor 
fiscale atat asupra obliga iei fiscale principal , cat si pentru accesorii, decizia de 
impunere ca titlu de crean a fiind emis doar pentru

 

diferen e de

 

obliga ii fiscale 
de plata si nu pentru masuri care nu au influenta asupra bazei impozabile i implicit 
asupra obliga iilor fiscale stabilite suplimentar. 

 

Prin Raportul de inspec ie fiscala nr. F-MC ./03.04.2015, organele de 
inspec ie fiscala au constatat ca petenta a înregistrat în eviden a s-a contabila 
cheltuieli cu dobânzile facturate de c tre Y SA din Portugalia, nedeductibile la 
calculul masei profitului impozabil în anul factur rii fiind reportate în anii 
urm t tori. Reîncadrand opera iunile de creditare efectuate de societatea afiliata Y 
SA din Portugalia în beneficiul petentei, în perioada 2008-2011, au stabilit c , suma 
totala de X lei facturata cu titlu de dobânzi de întârziere aferente sumelor considerate 
împrumuturi de c tre SC X SRL sunt cheltuieli nedeductibile la calculul masei 



profitului impozabil i implicit a impozitului pe profit, f r ca societatea petenta sa 
aib dreptul de a reporta aceste cheltuieli in perioada urm toare.   

 
Aceasta stare de fapt consemnat în raportul de inspec ie fiscala a fost preluata 

de c tre organele de inspec ie fiscala la pct.3 Motive de fapt  din decizia de 
impunere contestat . 

           
Îns , din documentele existente la dosarul cauzei, organul de solu ionare a 

contestatiei, nu poate stabili leg tura de cauzalitate dintre starea de fapt înscris la 
pct.3 din decizia de impunere cu privire la împrumuturile acordate petentei de partea 
sa afiliat Y SA din Portugalia care a determinat emiterea de catre autoritatea fiscala 
în sarcina petentei a Dispozitiei privind m surile stabilite de organele de inspec ie 
fiscal nr ./02.04.2015 con inând m sura neacord rii dreptului de reportare în 
perioada urm toare a cheltuielilor cu  dobânzile i pierderea net din diferen e de 
curs valutar asimilat dobânzii în sum total de xxxxx lei i

 

diferen a de

 

obliga ie 
fiscal de plat

 

de natura impozitului pe profit în suma de xxxxxx lei stabilit prin 
decizia de impunere, respectiv modul în care aceasta stare de fapt  a avut influen 
asupra cuantumului total al obliga iei fiscale de natura impozitului pe profit stabilit 
in sarcina petentei prin decizia de impunere contestat , cu atât mai mult cu cât, în 
referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nr ../01.07.2015, organele de 
inspec ie fiscala au ar tat c :  (...) pct.3 inserat la Motivul de fapt în cadrul 
Deciziei de impunere, cu privire la neacordarea dreptului de reportare în perioada 
urm toare a cheltuielilor cu dobânzile i pierderea neta din diferen e de curs valutar 
în sum de xxxxx lei, nu influen eaz , nu constituie baza, nu face parte din suma de 
xxxxxx lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar prin decizia de 
impunere men ionata   

         

Mai mult, a a cum rezult din documentele existente la dosarul cauzei, pentru 
aceea i stare de fapt, consemnata in raportul de inspec ie fiscal si preluat de 
organele de inspec ie fiscala în decizia de impunere contestata, în baza art. 105 alin.9 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, au emis 
Dispozi ia privind masurile dispuse de organele de inspec ie fiscala 
nr.92870/02.04.2015 prin care s-a dispus în sarcina petentei m sura corec iei 
Declara iei cod 101 privind impozitul pe profit aferenta anului 2011, în sensul 
nereport rii în perioada urm toare a acestor cheltuieli cu dobânzile, dispozi ia de 
masuri  fiind contestat în condi iile legii.      

 

Conform pct.1 din anexa nr.(2) la OMFP nr.1939/2004 pentru aprobarea 
formularului Dispozi ie privind m surile stabilite de organele de inspec ie fiscal , 

Formularul Dispozi ie privind masurile stabilite de organele de inspec ie fiscala 
reprezint actul administrativ fiscal emis de organele de inspec ie fiscala în 
aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini 
m surile stabilite. Nu va cuprinde m suri referitoare la sumele pe care 
contribuabilii le datoreaz bugetului general consolidat al statului.

  

Având în vedere cele re inute, prevederile legale invocate se va face aplicarea 
prevederilor art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz : (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 coroborate cu prevederile pct.11.5 si 11.6 din 
OMFP nr.2906/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , potrivit c rora:  

        

11.5. În situa ia în care se pronun o solu ie de desfiin are total sau par ial 
a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au 
condus la desfiin are. 

 

          11.6. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de zile de 
la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad i acela i obiect 
al contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente , i se va desfiin a pct.3 Motive de fapt din Decizia privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia

 

fiscala nr. F-.MC 
./03.04.2015, în leg tura cu starea de fapt privind considerarea cheltuielilor cu 

dobânzile i pierderea net

 

din diferen e de curs valutar asimilat dobânzii 
nedeductibile la calculul masei profitului impozabil i implicit a impozitului pe 
profit f r drept de reportare în perioada urm toare, în sum total de xxxxxxx lei, 
urmând ca organele de inspec ie s reanalizeze dac aceasta stare de fapt care a 
determinat emiterea Dispozi iei privind masurile stabilite de organele de inspectie 
fiscala nr ./2015 are influen asupra bazei impozabile aferent obliga iei fiscale 
de natura impozitului pe profit stabilit suplimentar în sarcina petentei prin decizia de 
impunere contestat , potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile spetei.

 

Pentru considerentele mai sus prezentate i în conformitate cu art. 85 si 86 i 
109 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu 
modific rile si complet rile ulterioare, punctul 107.1 din H.G. nr.1050/2004 privind 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Anexa 2 din O.M.F.P. nr.1021/2013 privind aprobarea 
formularului "Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plata 
stabilite de inspec ia fiscal " art.216, alin.(3) din O.G. 92/2003, privind Codul de 
procedur fiscal , republicat

 

coroborat cu pct.11.5 si pct. 11.6 din OPANAF nr. 
2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr ./             , 
se    

D E C I D E :  

- desfiin area Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare 
stabilite de inspectia fiscala pct.3 Motive de fapt din Decizia privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspec ia

 

fiscala nr. F-.MC 
/03.04.2015, în leg tura cu starea de fapt referitoare la considerarea  

cheltuielilor cu dobânzile i pierderea net din diferen e de curs valutar asimilat 
dobânzii nedeductibile la calculul masei profitului impozabil i implicit a 
impozitului pe profit, în sum total de xxxxxxx lei, f r drept de reportare în 



perioada urm toare, urmând ca Activitatea de Inspec ie Fiscala din cadrul 
D.G.A.M.C prin organele sale de specialitate, s analizeze influen a acestei st ri de 
fapt asupra obliga iei fiscale suplimentare stabilite în sarcina petentei, conform 
actelor normative în vigoare, inând cont de aspectele re inute în prezenta decizie i 
în conformitate cu dispozi iile art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscala, republicata.

 

- prezenta decizie se comunic la:

 

 
SC X SRL   
Direc ia General de Administrare a 

 

   Marilor Contribuabili   
    cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.  

Decizia este definitiv în sistemul cailor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la

 

Tribunalul Timi sau Tribunalul Arad în 
termen de 6 luni de la primirea prezentei.    

  DIRECTOR GENERAL,    
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