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                 D  E  C  I  Z  I  A   nr.1332/478/15.05.2014  
 
                 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL Brad, 
înregistrat� la fosta DGFP Hunedoara sub nr…1/05.10.2010 
              
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/28.10.2010 de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în localitatea …, jude�ul 
Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere nr.../26.08.2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, cu privire la suma de ... lei reprezentând: 
- ... lei - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor        
                        fizice la nivelul anilor 2008 �i 2009 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura �i �tampila contestatorului. 
               Prin Decizia de solu�ionare nr…/27.01.2011 emis� de DGFP 
Hunedoara, s-a decis suspendarea solu�ion�rii cauzei pân� la pronun�area unei 
solu�ii definitive pe latura penal�, procedura administrativ� urmând a fi 
reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în condi�iile 
legii, conform celor re�inute. 
             Cu adresa nr…/11.02.2014, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub 
nr…/07.03.2014, Serviciul juridic din cadrul AJFP Hunedoara comunic� 
faptul c�, prin Ordonan�a din data de 20 noiembrie 2013 în Dosar nr…/2012 a 
Parchetului de pe lâng� Tribunalul Hunedoara, s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rire penal� a învinui�ilor.  
             In conformitate cu prevederile punctului 10.1. din OPANAF 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, s-a reluat procedura 
administrativ� de solu�ionare a contesta�iei. 
          Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, iar în considerarea dispozi�iilor exprese ale art.17 din 
OUG nr.74/2013 coroborat cu art.12 din HG nr.520/2013 �i art.209 alin.(1) 
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia 
general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare 
a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare consider� c�, 
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obliga�iile de plat� c�tre bugetul consolidat al statului stabilite prin decizia de 
impunere sunt nejustificate, sus�inând urm�toarele:  
          Majorarea bazei de impunere cu suma de … lei, s-a f�cut prin neluarea 
în considerare a prevederilor art.67 �i art.111 din Legea nr.31/1990 privind 
societ��ile comerciale, a prevederilor pct.268 �i pct.271 din OMFP nr. 
1752/2005, a documentelor justificative �i eviden�elor contabile care, potrivit 
art.64 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, constitue probe 
în stabilirea bazei de impunere. 
          Potrivit prevederilor legale invocate, fixarea dividendului se face de 
c�tre Adunarea general� ordinar� a asocia�ilor �i nu prin înregistr�ri contabile 
(ulterior stornate) cum eronat au interpretat normele legale, organele de 
inspec�ie fiscal�. 
          Pentru baza de impozitare stabilit� suplimentar, organele de inspec�ie 
fiscal� nu argumenteaz� îndeplinirea condi�iilor prev�zute de pct.268 �i 
pct.271 din OMF nr.1752/2005, respectiv existen�a hot�rârilor Adun�rii 
generale a asocia�ilor �i publicarea acestora potrivit prevederilor legale. 
          In argumentarea lipsei de temeinicie legal� a bazei de impunere stabilit� 
suplimentar, societatea contestatoare precizeaz� faptul c�, potrivit balan�ei de 
verificare întocmit� pentru luna decembrie 2009, suma de … lei este 
înregistrat� în soldul creditor al contului 473 “Decont�ri din opera�ii în curs 
de clarificare”. 
          Inregistrarea a fost determinat� de existen�a litigiului dintre SC X SRL 
�i DGFP Hunedoara cu privire la impozitul pe profit în sum� de … lei, stabilit 
pentru perioada 2005 - 2007. 
          Având în vedere faptul c�, aceast� cauz� a fost solu�ionat� favorabil de 
c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, numai în anul 2010, rezultatul contabil 
în sum� de … lei, aferent perioadei 2007 - 2008, nu putea fi tratat ca dividend, 
cum l-au tratat organele de inspec�ie fiscal�.         
           In aceste condi�ii �i luând în considerare faptul c�, societatea nu 
înregistreaz� obliga�ii de plat� legal determinate restante, nu datoreaz� nici 
major�rile de întârziere aferente, în sum� de … lei. 
 
        II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�, înregistrat sub nr…/26.08.2010, 
care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr…/26.08.2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, organele 
de inspec�ie fiscal� ale Activita�ii de inspec�ie fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 
          Urmare efectu�rii controlului, s-a constatat c�, în perioada 01.04.2005 - 
23.01.2008 au fost achitate dividende celor doi asocia�i, în sum� de … lei, 
pentru care s-a achitat, în data de 27.12.2004, impozitul pe venituri din 
dividende în sum� de … lei. 
          Conform Proceselor verbale ale AGA �i a notelor explicative la 



 
     ����

 
 

   
 

3

situa�iile financiare, depuse la AFP Brad, profiturile nete realizate în anii 2005 
�i 2006 au fost repartizate �i înregistrate în creditul contului 1068 “Alte 
rezerve” 
          La sfîr�itul anului 2007, conform notelor explicative la situa�iile 
financiare anuale �i a balan�ei de verificare întocmit� la 31.12.2007, profitul 
net realizat în sum� de … lei a r�mas nerepartizat. 
          In luna ianuarie 2008, din profitul nerepartizat al exerci�iului financiar 
2007, s-a repartizat ca dividende c�tre cei doi asocia�i, suma de … lei. 
          In luna iunie 2008, asocia�ii societ��ii au hot�rât repartizarea ca 
dividende a sumei de … lei, sum� ce provine din profiturile realizate în anii 
2005 �i 2006, repartizate ini�ial în contul 1068 “Alte rezerve”. 
          In data de 25.06.2008, au fost achitate celor doi asocia�i dividende nete 
în sum� de … lei, pentru care societatea a constituit impozit pe dividende 
datorat în sum� de … lei, sum� declarat� �i virat� la bugetul de stat în 
termenele legale. 
          In luna ianuarie 2009, au fost repartizate din profitul anului 2008, 
dividende în sum� de … lei. 
          Potrivit balan�ei de verificare întocmit� la data de 31.12.2009, contul 
457 “Dividende de plat�” prezint� un sold creditor în sum� de … lei, sold care 
se reg�se�te �i în balan�a de verificare încheiat� la data de 30.04.2010. 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au re�inut faptul c�, 
societatea comercial� nu a determinat, declarat �i virat impozitul pe dividende 
datorat pentru dividendele repartizate (ridicate sau neridicate de c�tre asocia�i) 
în sum� total� de … lei, astfel: 
   - … lei, reprezentând diferen�� stabilit� în plus fa�� de impozitul pe 
dividende declarat �i achitat de societate asupra dividendelor nete în sum� de 
… lei achitate asocia�ilor în data de 25.06.2008.  
           Organele de inspec�ie fiscal� justific� diferen�a de impozit stabilit� în 
plus prin faptul c� “aplicarea cotei trebuia s� se fac� asupra unei baze de 
impunere mai mare cu 16 %  (… lei) urmând ca prin re�inere la surs� s� 
r�mân� de achitat dividende nete în sum� de … lei.”           
   - … lei, reprezentând impozit pe dividende aferent dividendelor distribuite 
din profiturile realizate în anii fiscali 2007 �i 2008, neachitate c�tre asocia�i 
pân� la data de 30.04.2010.  
           Pentru neplata în termen a impozitului pe dividende stabilit 
suplimentar, organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere în 
sum� de … lei. 
          
      III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�, actele normative invocate �i documentele existente la 
dosarul  cauzei, se desprind urm�toarele aspecte:  
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          SC X SRL Brad, înregistrat� la ORC sub nr.../2001, Cod unic de 
înregistrare fiscal� ..., atribut RO, reprezentat� prin domnul ..., în calitate de 
administratori. 
        Perioada supus� verific�rii: 01.04.2005 - 30.04.2010. 
 
     A. Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin Serviciul 
de solu�ionare a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� în mod corect 
�i legal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea contestatoare 
datoreaz� suplimentar suma de … lei, reprezentând impozit pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice, având în vedere c�, impozitul 
constituit de c�tre societate a fost re�inut asupra cuantumului dividendelor 
nete repartizate asocia�ilor. 
          In fapt, conform eviden�elor contabile �i fiscale, în luna iunie 2008, SC 
X SRL Brad a repartizat la dividende de plat�, suma de … lei. 
          In data de 25.06.2008, au fost achitate dividende nete în sum� de … lei 
pentru care societatea contestatoare a constituit, declarat �i achitat un impozit 
pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice în sum� de … lei (… 
lei x 16 % ). 
          Organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, societatea a 
constituit, declarat �i achitat un impozit pe veniturile din dividende în sum� de 
… lei, mai pu�in cu suma de … lei decât ar fi trebuit s� constituie, declare �i 
s� achite societatea respectiv, un impozit pe veniturile din dividende în sum� 
de … lei (aferent dividendelor brute de plat� în sum� de … lei).  
           In drept, în ceea ce prive�te obliga�ia calcul�rii �i vir�rii impozitului pe 
veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, sunt incidente 
prevederile art.65 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile perioadei supuse verific�rii, 
potrivit c�rora: 
      “Definirea veniturilor din investi�ii 
        (1) Veniturile din investi�ii cuprind: 
    a) dividende (…) “, 
coroborate cu prevederile art.67 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
        “Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
   (1)Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a 
de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu 
o cot� de 16% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului 
pe veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice, odat� cu 
plata dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i. …”, 
         Potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine faptul c�, societatea 
contestatoarea avea obliga�ia constituirii, re�inerii �i achit�rii unui impozit pe 



 
     ����

 
 

   
 

5

veniturile din dividende prin aplicarea cotei de 16 % asupra dividendelor 
repartizate. 
         Din documentele existente la dosarul cauzei, se constat� c�, societatea a 
procedat la constituirea, re�inerea �i achitarea unui impozit pe veniturile din 
dividende prin aplicarea cotei de 16 % asupra dividendelor nete în sum� de … 
lei, distribuite �i achitate asocia�ilor.  
         Astfel, celor doi asocia�i le-au fost achitate dividende nete în sum� de ... 
lei �i având în vedere c� re�inerea impozitului pe veniturile din dividende se 
face prin stopaj la surs�, rezult� în mod obiectiv c�, cuantumul dividendelor 
brute repartizate celor doi asocia�i trebuia s� fie mai mare cu suma 
reprezentând impozitul pe veniturile din dividende de re�inut, astfel ca 
beneficiarilor de dividende s� li se achite sumele nete, a�a dup� cum au 
hot�rât în Adunarea General� a Ac�ionarilor. 
         Pe cale de consecin��, pentru a se putea achita dividende nete în sum� de 
... lei, era imperios necesar ca, dividendele brute de repartizat s� fie în sum� 
de ... lei, impozitul pe veniturile din dividende aferent fiind de ... lei, fa�� de ... 
lei determinat de societate, rezultând o diferen�� determinat� suplimentar de 
c�tre organele de inspec�ie fiscal� de ... lei, �i care a fost achitat� în timpul 
inspec�iei fiscale cu Ordinul de plat� nr.../23.08.2010.   
         Având în vedere cele mai sus men�ionate, documentele existente la 
dosarul cauzei, prevederile legale incidente în cauz�, faptul c� societatea nu 
aduce argumente de fapt �i de drept care s� combat� �i s� contrazic� 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, în temeiul prevederilor art.216 
alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1. lit.a) din 
OANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, potrivit c�ruia: 
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:  
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin 
actul administrativ fiscal atacat;” 
se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de SC X SRL Brad cu 
privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice 
în sum� de … lei. 
 
      B.  Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin 
Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor este investit� a se pronun�a dac� în 
mod corect �i legal, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea 
contestatoare datoreaz� suma de … lei, reprezentând impozit pe veniturile din 
dividende distribuite persoanelor fizice.  
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           In fapt, la nivelul anilor 2008 �i 2009, SC X SRL Brad a distribuit din 
profitul aferent perioadei anilor 2007 - 2008, dividende de plat� persoanelor 
fizice în sum� total� de … lei, astfel: 
  a) … lei, în anul 2008 
            Opera�iunea men�ionat� a fost înregistrat� în eviden�a contabil� �i se 
reg�se�te în balan�ele de verificare întocmite �i în situa�iile financiare depuse 
de unitatea verificat� la organul fiscal teritorial, la 30.06.2008 �i 31.12.2008 
respectiv, contul 457 “Dividende de plat�” prezint� la data de 31.12.2008, un 
sold creditor în sum� de … lei ( … lei, dividende repartizate - … lei, impozit 
dividende - … lei, dividende nete ridicate), reprezentând dividende repartizate 
asocia�ilor �i neachitate pân� la data întocmirii situa�iilor financiare. 
   b) … lei, în anul 2009 
           Opera�iunea a fost înregistrat� în eviden�a contabil� �i se reg�se�te în 
balan�ele de verificare întocmite �i în situa�iile financiare la 30.06.2009 �i la 
31.12.2009, depuse de unitatea verificat� la organul fiscal teritorial �i la 
Oficiul Registrului Comer�ului Hunedoara respectiv, contul 457 “Dividende 
de plat�” prezint� un sold creditor în sum� de … lei (… lei sold la 31.12.2008 
+ … lei repartizat în anul 2009), reprezentând dividende repartizate 
asocia�ilor  �i neachitate pân� la data întocmirii situa�iilor fianciare.  
            Din con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 
26.08.2010 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr…/26.08.2010, se re�ine c�, potrivit balan�elor de verificare în baza c�rora 
s-au întocmit situa�iile financiare la 30.06.2009 �i 31.12.2009, depuse în 
termenele legale la AFPCM Deva �i ORC Hunedoara, societatea a înregistrat 
în creditul contului 457 “Dividende de plat�” suma de ... lei. 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea nu a constituit, 
declarat �i nu a achitat impozitul pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice în sum� de … lei, aferent sumei repartizate din profitul 
realizat, înc�lcând prevederile art.65 alin.1 lit.a) �i art.67 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            In drept, în ceea ce prive�te înregistrarea repartiz�rii profitului contabil 
aferent perioadei anilor 2007 - 2008 pe destina�ii, cum este cazul societ��ii 
petente, sunt incidente prevederile punctului 222 alin.(3) �i alin.(4) �i art.267 
din OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme 
cu directivele europene ( în vigoare pân� la 31.12.2009), potrivit c�rora: 
     Pct.222 “(3) Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe 
destina�ii, dup� aprobarea situa�iilor financiare anuale. Repartizarea 
profitului se efectueaz� în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
      (4) (…) Eviden�ierea în contabilitate a destina�iilor profitului contabil se 
efectueaz� dup� adunarea general� a ac�ionarilor sau asocia�ilor care a 
aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând 
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dividende cuvenite ac�ionarilor sau asocia�ilor, rezerve �i alte destina�ii, 
potrivit legii. Entit��ile nu pot reveni asupra înregistr�rilor efectuate cu 
privire la repartizarea profitului.” 
      Pct.267 “Situa�iile financiare anuale, înso�ite de raportul 
administratorilor pentru exerci�iul financiar în cauz�, sunt supuse aprob�rii 
adun�rii generale a ac�ionarilor sau asocia�ilor, potrivit legisla�iei în 
vigoare.” 
            De asemenea, conform planului de conturi general, aprobat prin OMFP 
1752/2005: 
            “Contul 457 "Dividende de plat�" 
       Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a dividendelor datorate 
ac�ionarilor/asocia�ilor corespunz�tor aportului la capitalul social. 
       Contul 457 "Dividende de plat�" este un cont de pasiv. 
       În creditul contului 457 "Dividende de plat�" se înregistreaz�: 
    - dividendele datorate ac�ionarilor/asocia�ilor din profitul realizat în 
exerci�iile precedente (117). 
       În debitul contului 457 "Dividende de plat�" se înregistreaz�: 
    - sumele achitate ac�ionarilor/asocia�ilor, reprezentând dividende datorate 
acestora (512, 531); 
    - impozitul pe dividende (446); 
    - sumele l�sate temporar la dispozi�ia entit��ii, reprezentând dividende 
(455); 
    - sume anulate reprezentând dividende datorate ac�ionarilor/asocia�ilor, 
înregistrate în exerci�iile financiare anterioare (117). 
    Soldul contului reprezint� dividendele datorate ac�ionarilor/asocia�ilor.” 
           Se re�ine faptul c�, profitul net al unei societ��i se repartizeaz� pe 
destina�ii, respectiv: sumele repartizate la rezerve, sumele repartizate pentru 
acoperirea pierderilor contabile din anii preceden�i, dividende �i alte 
repartiz�ri. 
           Dividendele reprezint� orice distribuire de bani din profitul stabilit pe 
baza bilan�ului contabil anual �i a contului de profit �i pierderi. 
            In ceea ce prive�te obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii impozitului 
pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice sunt incidente 
prevederile art.65 alin.1 �i art.67 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile perioadei supuse 
verific�rii, potrivit c�rora: 
     Art.65 “Definirea veniturilor din investi�ii 
        (1) Veniturile din investi�ii cuprind: 
    a) dividende (…) “, 
     Art.67 “Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
   (1)Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a 
de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu 
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o cot� de 16% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului 
pe veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice, odat� cu 
plata dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i. Termenul de virare a 
impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se 
face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl�tite 
ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat 
situa�iile financiare anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la data 
de 25 ianuarie inclusiv a anului urm�tor.” 
            Potrivit prevederilor legale sus citate, coroborate cu informa�iile 
rezultate din documentele existente la dosarul cauzei (balan�e analitice, 
situa�ii financiare, raport de inspec�ie fiscal�) se constat� c� pentru 
dividendele aferente anilor 2008 �i 2009 în sum� total� de … lei, distribuite �i 
neachitate persoanelor fizice pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat 
bilan�urile contabile, societatea avea obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i achit�tii 
impozitului pe veniturile din dividendele prin aplicarea cotei de 16 % asupra 
sumei acestora.    
            In ceea ce prive�te argumentele petentei potrivit c�rora, fixarea 
dividendului se face cu putere nelimitat� de Adunarea general� a asocia�ilor �i 
nu prin înregistr�ri contabile (ulterior stornate), acestea nu pot fi re�inute în 
solu�ionare favorabil� a cauzei întrucât, situa�iile financiare semestriale �i 
anuale, notele explicative întocmite pentru întreaga perioad�, depuse la 
organul fiscal teritorial �i la Oficul registrului comer�ului Hunedoara, sunt 
semnate �i implicit aprobate de c�tre administratorii unit��ii. 
            Mai mult, prin prisma prevederilor legale mai sus citate �i potrivit 
c�rora, situa�iile financiare anuale, înso�ite de raportul administratorilor pentru 
exerci�iul financiar în cauz�, sunt supuse aprob�rii adun�rii generale a 
ac�ionarilor sau asocia�ilor, potrivit legisla�iei în vigoare, se re�ine faptul c�, 
situa�iile financiare au fost semnate �i aprobate de c�tre administratori (din 
care rezult� f�r� echivoc c� au fost repartizate la dividende sume de bani, din 
care o parte au fost achitate, iar o parte au r�mas în soldul contului 457 
“Dividende de plat�”), ceea ce înseamn� c� au avut la baz� documentele 
necesare. 
          De asemenea, în ceea ce prive�te înregistrarea repartiz�rii profitului, 
prin prisma afirma�iei petentei potrivit c�reia, fixarea dividendului nu se face 
prin înregistr�ri contabile, ulterior stornate �i a prevederilor legale mai sus 
citate, entit��ile nu pot reveni asupra înregistr�rilor efectuate cu privire la 
repartizarea profitului. 
          Cu privire la invocarea de c�tre petent� a prevederilor art.268 �i art.271 
din OMFP nr.1752/2005 �i care stipuleaz� c�, situa�iile financiare anuale, 
aprobate în mod corespunz�tor, raportul administratorilor, împreun� cu 
raportul de audit sau raportul de verificare, dup� caz, �i propunerea de 
distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile, se public� în 
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conformitate cu legisla�ia în vigoare, trebuie subliniat c�, nu se poate imputa 
organelor de inspec�ie fiscal� care au efectuat inspec�ia fiscal� pe baza 
documentelor financiar-contabile puse la dispozi�ie, documente întocmite, 
aprobate, avizate �i semnate în total� cuno�tin�� de cauz� de c�tre conducerea 
unit��ii verificate, faptul c� societatea contestatoare nu a publicat împreun� cu 
situa�iile financiare �i propunerea de distribuire a profitului,.   
            De asemenea, în ceea ce prive�te argumentul petentei potrivit c�ruia, 
în balan�a sintetic� de verificare întocmit� pe luna decembrie 2009, contul 473 
“Decont�ri în curs de clarificare” con�ine suma stabilit� suplimentar de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� deoarece, între societate �i DGFP Hunedoara 
exista un litigiu care a fost solu�ionat numai în anul 2010, trebuie subliniat 
faptul c�, în balan�a de verificare întocmita la 31.12.2009, în baza c�reia au 
fost întocmite situa�iile financiare anuale depuse la ORC Hunedoara, aprobate 
�i semnate de c�tre conducerea societ��ii, soldul contului 473 “Decont�ri în 
curs de clarificare” este în sum� de ... lei �i reprezint� cu totul altceva decât 
suma de ... lei (... lei + ... lei) reprezentând dividende distribuite persoanelor 
fizice. 
           Având în vedere cele mai sus men�ionate, documentele existente la 
dosarul cauzei, prevederile legale incidente în cauz�, faptul c� argumentele de 
fapt �i de drept prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� 
combat� �i s� contrazic� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu 
pct.11.1. lit.a) din OPANAF nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia: 
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:  
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin 
actul administrativ fiscal atacat;” 
se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de SC X SRL Brad cu 
privire la impozitul pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice 
în sum� de … lei. 
          
          C. Referitor la suma de … lei, reprezentând major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, 
se re�ine c�, stabilirea în sarcina societ��ii contestatoare de obliga�ii fiscale 
accesorii aferente debitului reprezentând impozit pe veniturile din dividende 
este o m�sur� accesorie în raport cu debitul conform principiului de drept 
“accesorium sequitur principale”. 
              Având în vedere faptul c� în sarcina societ��ii contestatoare a fost 
re�inut debitul reprezentând impozit pe veniturile din dividende în sum� de … 
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lei (… lei + … lei), faptul c� prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente 
privind modul de calcul al acestora în ceea ce prive�te perioada �i cota 
aplicat�, petenta datoreaz� pe cale de consecin�� �i obliga�iile fiscale accesorii 
aferente impozitului pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, 
fapt pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i contesta�ia formulat� de SC 
X SRL Brad, cu privire la major�rile de întârziere în sum� de … lei. 
 
               Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art.216 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative fiscale, în 
baza referatului nr.                                       , se 
 
                                                    DECIDE: 
 
             Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
Brad, împotriva Deciziei de impunere nr.../26.08.2010 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, cu privire la suma de ... lei, reprezentând: 
- ... lei - impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor        
                        fizice la nivelul anilor 2008 �i 2009 
- ... lei - major�ri de întârziere aferente. 
 
             Prezenta decizie se comunic� la: 

- SC X SRL Brad  
- Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara,          
     Inspec�ia fiscal�, cu aplicarea prevederilor pct.7.6. din OANAF   
     nr.450/2013. 
      

            Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ 
competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 

                          

 
DIRECTOR GENERAL, 

 


