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    DECIZIA  NR.  ___1_____ 

                                                     din  ____07.01.2009___ 
 

  
Privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de  „…” din cadrul S.C. 

…S.A. Suceava , cu sediul în localitatea…, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …din … 

 
 

Direc�ia  General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava, prin adresa nr. …din…, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …din …cu privire la contesta�ia 
formulat� de ...  „…” din cadrul S.C. …S.A. Suceava, cu sediul în localitatea … 

 „” din cadrul S.C. …S.A. Suceava, cu sediul în localitatea…,. contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. ... din ... emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ... din ... întocmite de Activitatea de Inspec�ie fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind suma de ... lei  
reprezentând: 

 
� ... lei impozit pe dividende 
� ... lei major�ri de întârziere impozit pe dividende 
�  ... lei penalit��i de întârziere impozit pe dividende 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
31.07.2007. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului  nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat la data de 31.07.2007 cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
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I. ... „…” din cadrul S.C. …S.A. Suceava contest� m�surile stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. ... din ... emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. ... din ..., privind obliga�iile fiscale în sum� de ... lei  
reprezentând, impozit pe dividende în sum� de ... lei, major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe dividende în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere 
impozit pe dividende în sum� de ... lei. 
 

În sus�inerea contesta�iei, petenta aduce o serie de argumente. 
 Acesta precizeaz� c� nu î�i însu�e�te punctul de vedere al organelor de inspec�ie 
fiscal� �i consider� c� a fost lezat� în drepturi prin aceste acte, considerând c� 
interpretarea dat� de c�tre organele de inspec�ie conform c�reia veniturile din 
investi�ii ar trebui dublu impozitate nu este cea logic� �i legal�. 
 Contestatoarea consider� c� organele cu atribu�ii de control au constatat în mod 
neîntemeiat acest presupus prejudiciu, deoarece ea nu a înc�lcat în nici un mod 
legisla�ia referitoare la calculul impozitului pe dividende, acesta fiind achitat prin 
stopaj la surs� de c�tre S.C…. Suceava în momentul vir�rii dividendelor c�tre ea, 
no�iunea de impozit pe dividende nefiindu-i aplicabil�. 
 Petenta precizeaz� c� solicitarea organelor de control este abuziv�, având în 
vedere preten�ia de plat� a unui impozit pe acela�i dividend respectiv o dubl� 
impozitare. 
 De asemenea petenta sus�ine c� prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr…, se 
precizeaz� c� ... nu are caracter economic, este asocia�ie f�r� scop lucrativ – nonprofit, 
punctul s�u de vedere fiind diferit de cel al organelor de inspec�ie fiscal�. 
 Contestatoarea sus�ine c�, de�i atât în Decizia de impunere cât �i în Raportul de 
inspec�ie fiscal� se prev�d ca temei de drept pentru sus�inerea punctului de vedere  
diverse articole din OG 7/2001 �i Legea 571/2003, republicat�, nu se face referire 
exact la dispozi�iile legale care prev�d cum se impoziteaz� dividendele. 
 De asemenea se precizeaz� c� nu este invocat� de organele de inspec�ie fiscal� 
nici o precizare legal� care s� sus�in� argumentele expuse, acestea având rolul de a 
evoca care dispozi�ii legale au fost înc�lcate în mod concret; toate sus�inerile acestora 
referindu-se la impozitarea în general �i nu la impozitarea dividendelor de c�tre o 
asocia�ie non profit dup� ce a aceste sume au fost impozitate de societate la virarea 
acestora c�tre asocia�ie. 
 Petenta sus�ine c� din articolele indicate de organele de inspec�ie nu rezult� 
obliga�ia asocia�iei PAS de a mai impozita înc� o data dividendele la împ�r�irea c�tre 
membrii s�i si c�, în mod cu totul netemeinic �i nelegal nu s-a �inut cont de 
constat�rile anterioare ale organelor din cadrul DGFP Suceava, care verificând acest 
segment al impozit�rii la surs� a dividendelor nu au scos în eviden�� �i nici nu au l�sat 
s� se în�eleag� c� s-ar fi procedat ilegal.  
 În sus�inerea celor ar�tate anterior petenta, depune copii dup� urm�toarele 
documente: 

� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilit� de 
inspec�ia fiscal� înregistrat� sub nr. ... din ... 

� Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... din ... 
� Procesul verbal de constatare încheiat în data de … 
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II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ie fiscal� nr. ... din ..., emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din ... s-au stabilit în 
sarcina „…” din cadrul S.C. …Suceava crean�e fiscale în sum� total� de ... lei 
reprezentând impozit pe dividende în sum� de ... lei �i obliga�ii fiscale accesorii 
aferente impozitului pe dividende în sum� de …lei. 
           
 În urma inspec�iei fiscale desf��urate la „…” din cadrul S.C. …S.A. Suceava, 
s-a constatat de c�tre organele de inspec�ie fiscale c� aceasta, în calitatea de ac�ionar 
la SC …SA, de�ine un procent de …din ac�iuni. Pentru ac�iunile de�inute la SC …SA 
a primit în perioada verificat� suma de …lei sub form� de dividende, dup� cum 
urmeaz�: 

- …lei in luna mai 2004 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2003 de c�tre SC …SA; 

- …lei în luna mai 2005 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2004 de c�tre SC …SA; 

- …lei în luna mai 2006 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2005 de c�tre SC …SA; 

- …lei în luna mai 2007 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2006 de c�tre SC …SA; 

- …lei în luna mai 2008 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2007 de c�tre SC ... SA; 

Organele de inspec�ie precizeaz� c� veniturile astfel ob�inute de …” din cadrul 
S.C. …S.A. Suceava au fost distribuite ac�ionarilor persoanelor fizice, membrii ai 
asocia�iei, sub form� de dividende, pe baz� de viramente bancare prin care se 
men�ioneaz� „dividende” sau numerar pe baz� de state de plat�. 

Pentru aceste venituri din investi�ii distribuite de c�tre „…” din cadrul S.C. 
…S.A. Suceava membrilor asocia�iei persoane fizice sub form� de dividende, nu a 
fost re�inut impozitul pe dividende datorat conform normelor legale. 
 

Având în vedere acestea, organele de inspec�ie precizeaz� c�   „…” din cadrul 
S.C. …S.A. Suceava nu a constituit, declarat �i virat c�tre bugetul general consolidat 
un impozit pe dividende în sum� total� de ... lei dup� cum urmeaz�: 
 

- …lei x 5%    =   …lei 
- …lei x 10 % =   …lei 
- …lei x 16%  =   …lei 
- …lei x 16%   =  …lei 
- …lei x 16%  =   …lei 
 
În drept, organele de inspec�ie consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 65 

alin 1, art. 7 alin.(1) pct.12, art. 67 alin.1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Pentru neconstituirea �i nevirarea impozitului pe venituri din investi�ii organul 
de control a calculat major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere 
în sum� de ... lei. 
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 Consecin�a fiscal�: 
Pentru perioada verificat� s-au stabilit de c�tre organele de control debite 

suplimentare la impozitul pe venituri din investi�ii în sum� de ... lei, major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ... lei. 
 
 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 
motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare pentru perioada 
verificat�, s-au re�inut urm�toarele:  

 
 Referitor la suma total� de ... lei reprezentând impozit pe dividende în sum� 
de ... lei �i accesorii impozit pe dividende în sum� de … lei, cauza suspus� 
solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz�  impozit pe dividende, în condi�iile în care 
veniturile ob�inute de c�tre „…” din cadrul S.C…. Suceava sub form� de dividende 
au fost distribuite ac�ionarilor persoane fizice, membrii ai asocia�iei, sub form� de 
dividende, f�r� a se re�ine impozitul pe dividende datorat. 

 
 În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la  „…” din cadrul S.C. …S.A. 
Suceava, s-a constatat de c�tre organele de inspec�ie fiscale c� aceasta în calitatea de 
ac�ionar la SC …SA de�ine un procent de 30,87% din ac�iuni. Pentru ac�iunile 
de�inute la SC …SA a primit în perioada verificat� suma de …lei sub form� de 
dividende, dup� cum urmeaz�: 

- …lei in luna mai 2004 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2003 de c�tre SC …SA; 

- …lei în luna mai 2005 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2004 de c�tre SC ... SA ; 

- …lei în luna mai 2006 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2005 de c�tre SC ... SA ; 

- …lei în luna mai 2007 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2006 de c�tre SC ... SA; 

- …lei în luna mai 2008 dividende aferente profitului net ob�inut în anul 
2007 de c�tre SC ... SA; 

 
Organele de inspec�ie precizeaz� c� veniturile astfel ob�inute de ...  Salaria�ilor 

„... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava au fost distribuite ac�ionarilor persoanelor 
fizice, membrii ai asocia�iei sub form� de dividende, pe baz� de viramente bancare 
prin care se men�ioneaz� „dividende” sau numerar pe baz� de state de plat�. 

Pentru aceste venituri din investi�ii distribuite de c�tre  „..” din cadrul S.C. ... 
S.A. Suceava membrilor asocia�iei persoane fizice sub form� de dividende, nu a fost 
re�inut impozitul pe dividende datorat conform normelor legale. 

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspec�ie precizeaz� c� ...  
Salaria�ilor „..” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava nu a constituit, declarat �i virat c�tre 
bugetul general consolidat un impozit pe dividende în sum� total� de ... lei dup� cum 
urmeaz�: 
 

- …lei x 5%    =   …lei 
- …lei x 10 % =   …lei 



 5 

- …lei x 16%  =   …lei 
- …lei x 16%  =   …lei 
- …lei x 16%  =   …lei 
 

 Pentru neconstituirea �i nevirarea impozitului pe venituri din investi�ii organele 
de control au calculat major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere 
în sum� de ... lei. 
 
 În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

 
� Prevederile art. 65* alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 
 

„ART. 65*) 
     Definirea veniturilor din investi�ii 
     (1) Veniturile din investi�ii cuprind: 
     a) dividende; 

(...)” 
 

� prevederile art. 7 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz�: 

 
„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� (...). 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 un dividend.” 
 

� Prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  
aplicabile pentru anul 2004, unde se precizeaz� 

 
 
“ART. 71 

     Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
     (1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a 
de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu o 
cot� de 5% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe 
veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice o dat� 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-a aprobat bilan�ul contabil, termenul de plat� a 
impozitului pe dividende este pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv.” 
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� Prevederile art. 67 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat�, aplicabile pentru anul 2005, unde se precizeaz�: 

 
“ART. 67 

     Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
     (1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a 
de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu o 
cot� de 10% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe 
veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice o dat� 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-a aprobat bilan�ul contabil, termenul de plat� a 
impozitului pe dividende este pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv.” 

 
 
� Prevederile art. 67 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile pentru 
perioada 2006 - 2008, unde se precizeaz�: 

 
 „Re�inerea impozitului pe 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. 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 31 decembrie a anului respectiv.” 
 
 
 A�a cum reiese din textele de lege citate mai sus, dividendele reprezint� 
venituri care se supun impozitului pe venit. De asemenea, dividendul reprezint� 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�. Cota de impozit a fost pentru dividendele distribuite în 2004 de 5% 
din suma acestora, pentru dividendele distribuite în anul 2005 de 10% din suma 
acestora, iar pentru cele distribuite în anii 2006, 2007 �i 2008 de 16% din suma 
acestora. 
 Conform documentelor existente la dosarul cauzei �i constat�rilor organelor de 
inspec�ie fiscal�  „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava, în calitate de ac�ionar la S.C. 
... S.A. Suceava de�ine un procent de …% din ac�iuni. Pentru ac�iunile de�inute la S.C. 
... S.A. Suceava  „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava a primit în perioada verificat� 
suma de …lei sub form� de dividende. 
 Veniturile astfel ob�inute de „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava au fost 
distribuite ac�ionarilor persoane fizice, membrii ai asocia�iei, sub form� de dividende, 
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pe baz� de viramente bancare prin care se men�ioneaz� „dividende” sau numerar pe 
baz� de state de plat�. Pentru aceste venituri din investi�ii distribuite de c�tre ...  
Salaria�ilor „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava membrilor asocia�iei persoane 
fizice sub form� de dividende, nu a fost re�inut impozitul pe dividende datorat 
conform prevederilor legale. 
 Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei, precum �i cele prezentate 
mai sus, rezult� c� în mod legal organele de control au stabilit în sarcina societ��ii 
obliga�ii suplimentare reprezentând impozit pe dividende în sum� total� de … lei. 
 
 Referitor la sus�inerea petentei c� solicitarea organelor de control este 
abuziv�, având în vedere preten�ia de plat� a unui impozit pe acela�i dividend 
respectiv o dubl� impozitare, aceasta nu poate fi re�inut� în sus�inerea favorabil� a 
contesta�iei, deoarece nu este vorba de o dubl� impozitare, întrucât S.C. ... S.A. a 
distribuit dividende c�tre persoana juridic� ...  „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava, 
iar persoana juridic� ...  „... ” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava a distribuit dividende 
ac�ionarilor persoane fizice, membrii ai asocia�iei, deci prin urmare aceste sume 
trebuiau impozitate de c�tre ...  „..” din cadrul S.C. ... S.A. Suceava prin re�inere la 
surs�, deci este vorba de dou� opera�iuni distincte. 
 
 Referitor la sus�inerea contestatoarei c� organele de control nu precizeaz� clar 
care au fost dispozi�iile legale înc�lcate, aceasta nu poate fi re�inut� în sus�inerea 
favorabil� a contesta�iei, deoarece în Decizia de impunere contestat� �i în Raportul de 
inspec�ie se precizeaz� de c�tre organul de control c� „în drept, s-au înc�lcat: art. 
65*), alin (1) din Legea 571/2003 rep. (...); art. 7, alin.(1) pct.12 din Legea 571/2003 
rep. (...); art. 67 alin (1) din Legea 571/2003 rep. (...)”. 
 
 Având în vedere prevederile legale incidente spe�ei �i cele prezentate mai sus, 
urmeaz� a se respinge, ca neîntemeiat�, contesta�ia împotriva Deciziei de impunere nr. 
... din ..., emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... din ..., privind suma de ... 
lei reprezentând impozit pe dividende. 
 Deoarece, în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe dividende în 
sum� de ... lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al acestora, aceasta datoreaz� �i suma de …lei, din 
care ... lei major�ri de întârziere �i ... lei penalit��i de întârziere, reprezentând m�sur� 
accesorie, conform principiului de drept „accesorium sequitur principale” 
(accesoriul urmeaz� principalul). 

Prin urmare, accesoriile în sum� de …lei, din care ... lei reprezint� major�ri de 
întârziere �i ... lei penalit��i de întârziere, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 
impozitul pe dividende în sum� total� de ... lei, care a generat accesoriile cererea a 
fost respins�, urmeaz� a respinge contesta�ia �i pentru accesoriile în sum� de …lei, ca 
neîntemeiat�. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul art.7 alin. 
(1) pct. 12, art. 65* alin. (1), art. 71 devenit art. 67 prin modific�rile �i complet�rile 
ulterioare din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, coroborate cu art. 216 din 
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Ordonan�a nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
31.07.2007, se: 
 

 
                                    DECIDE: 

 
Respingerea contesta�iei formulate de ...  „... ...” din cadrul S.C. ... S.A. 

Suceava împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ie fiscal� nr. ... din ..., emis� de Activitatea de Inspec�ie 
Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, privind 
suma de ... lei  reprezentând: 

 
� ... lei impozit pe dividende 
� ... lei major�ri de întârziere impozit pe dividende 
�  ... lei penalit��i de întârziere impozit pe dividende, 

ca neîntemeiat�. 
  

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni de la 

comunicare, conform procedurii legale. 
 

  
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
TEME: 
 

1. Impozit pe dividende: pct. 51 modul de calcul al impozitului pe dividende  
 
� Prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonan�a nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, 

cu modific�rile �i  complet�rile ulterioare 
 
 
 
 


