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  DECIZIA NR. 77 
din 04.08.2009 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. .....S.R.L. din localitatea .....,  

jude�ul ....., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 19.06.2009  

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei  Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  ..... prin adresa nr. .....din 19.06.2009, înregistrat�  
la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub nr. .....din 
19.06.2009, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. .....S.R.L. din localitatea 
....., jude�ul ...... 

S.C. .....S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� înregistrat� la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 30.04.2009, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 30.04.2009, privind suma de .....lei, 
reprezentând: 
              -    .....lei impozit pe profit; 
              -    .....lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
               

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

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 
205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. .....S.R.L. prin contesta�ia formulat� precizeaz� c� 
societatea a încheiat cu S.C. .....S.A. Contractul de cesiune de crean�� nr. 
.....05.06.2008, prin care a cump�rat o crean�� cu valoarea nominal� de ..... lei, 
la pre�ul de ..... lei. 

Ministerul Finan�elor Publice           

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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De asemenea, men�ioneaz� c� debitorul cedat era A.N. ....., care 
nu au respectat contractul de cesiune de crea��, de�i a fost notificat. 

Contestatoarea precizeaz� c� direc�ia a efectuat plata crean�ei în 
contul cedentului, nu în contul acesteia, situa�ie fa�� de care urma ca S.C. 
.....S.A. s� procedeze, a�a cum era stipulat în contract, la virarea sumei 
corespunz�toare. Acest lucru nu s-a întâmplat pân� la data de 08.07.2008, 
condi�ie în care s-a convenit încheierea unei noi cesiuni, ce a f�cut obiectul 
Contractului nr. .....08.07.2008. 

Societatea sus�ine c� a�a cum rezult� �i din preambulul 
contractului, acesta vine în întâmpinarea dificult��ilor financiare pe care le 
întâmpin� S.C. .....S.A. �i constituie un act de clemen�� (neinterzis de lege) în 
scopul de a nu duce acea societate la faliment, a�a cum era amenin�at� la acel 
moment, a�a se explic� c� nu se solicit� vechea crean��, ci se cesioneaz� alta.  

Contestatoarea precizeaz� c� în ziua încheierii noului contract s-a 
încheiat între p�r�i �i un protocol prin care p�r�ile convin c� nici una dintre ele 
s� nu mai pretind� vreo sum� de bani de la cealalt� în virtutea primului contract 
de cesiune încheiat. 

De asemenea, precizeaz� c� societatea nu era prejudiciat� prin 
încheierea noului contract pentru c� urma s� încaseze noua crean�� tot în 
cuantum de ..... lei. 

La fel s-a întâmplat mai departe, în sensul c� acela�i debitor 
cedat �i notificat, Direc�ia ....., a pl�tit �i cea de a doua crean�� tot în contul 
societ��ii .....S.A., situa�ie fa�� de care, dup� ce societatea a primit o mic� parte 
din crean��, �i anume suma de .....lei, s-a cesionat o nou� crean�� în cuantumul 
r�mas de ..... lei, prin Contractul nr. ...../25.09.2009.  

În scopul protej�rii partenerului (S.C. .....S.A.), s-a renun�at la 
dreptul societ��ii de a calcula penalit��i �i la orice beneficiu ce rezult� din 
Contractul nr. .....08.07.2008, printr-un protocol încheiat în aceea�i zi cu cel de 
al treilea contract. 

De asemenea, precizeaz� c� societatea are dreptul s� renun�e 
oricând la aceste sume �i nici un text de lege nu impune s� se calculeze aceste 
penalit��i �i s� le pretind� partenerului, dac� societatea nu dore�te acest lucru. 

Societatea consider� c� dac� nu a pretins penalit��i la un moment 
dat nu d� dreptul autorit��ilor fiscale s� calculeze ea îns��i �i s� impun� 
societ��ii un anume mod de lucru cu partenerii de afaceri. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� înregistrat� la 
Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 30.04.2009, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 30.04.2009, organele de control 
au stabilit c� în data de 05.06.2008 s-a încheiat Contractul de cesiune de 
crean�� nr. ..... între S.C. .....S.A. ....., în calitate de cedent, �i S.C. .....S.R.L. ....., 
în calitate de cesionar, prin care cedentul se oblig� s� vând� societ��ii .....S.R.L. 
o parte din crean�a pe care S.C. .....S.A. o avea c�tre A.N. ..... (numit� debitor 
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cedat), respectiv a sumei de ..... lei din factura nr. ..... din 23.05.2008, în sum� 
total� de .....lei. 

În schimbul crean�ei cesionate, S.C. .....S.R.L. a pl�tit 
cesionarului suma de ..... lei în luna iunie 2008, ce a fost înregistrat� în debitul 
contului 2678 „Crean�e imobilizate”. Diferen�a de .....lei (..... lei partea de 
crean�� cesionat� -  ..... lei suma achitat� de S.C. .....S.R.L. societ��ii .....S.R.L.), 
reprezint� venitul (câ�tigul) societ��ii .....S.R.L.. 

De asemenea, în contract se stipuleaz� c� dac� la data de 
07.07.2008 A.N. ..... nu achit� crean�a c�tre cesionar, cedentul cesioneaz� cu 
aceast� dat� c�tre acela�i cesionar �i suma de ..... lei (..... lei suma achitat� de 
S.C. .....S.R.L. �i .....lei, venitul ob�inut de aceea�i societate) din aceea�i factur�, 
în acelea�i condi�ii. 

Organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� pentru 
veniturile de .....lei un impozit pe profit suplimentar de .....lei (.....lei x 16%). 

De asemenea, organele de control au constatat c� în data de 
08.07.2008 între cele dou� p�r�i s-a încheiat Contractul de cesiune de crean�� 
nr..... (anexa nr. 3) în care la punctul 1.2 se stipuleaz� c� partea de crean�� care 
se cedeaz� societ��ii .....S.R.L. este în sum� de ..... lei, din factura nr. 
...../27.06.2008 în sum� total� de ..... lei. La punctul 3.2 din contract se prevede 
c� cedentul (S.C. .....S.A.) garanteaz� scaden�a crean�ei la data de 05.08.2008, 
iar la punctul 4.6 din acela�i contract se stipuleaz� c� cedentul se oblig� s� 
desp�gubeasc� societatea .....S.R.L. cu desp�gubiri de 2% pe zi. 

Organele de control consider� c� penalit��ile de 2% pe zi 
întârziere reprezint� venit pentru societatea .....S.R.L., care sunt în sum� de ..... 
lei (conform art. 4.6 din contract pot dep��i cuantumul crean�ei cedate) �i care a 
fost determinat� astfel: ..... lei x 2% x 51 zile (05.08.2008 – 25.09.2008) = ..... 
lei. 

Penalit��ile pentru neplata la termen au fost calculate pân� la data 
de 25.09.2008, deoarece la aceast� dat� a fost încheiat al treilea contract de 
cesiune de crean�� între cele dou� societ��i, scaden�a acestuia din urm� fiind în 
trim. al IV-lea 2008 (05.12.2008 – anexa nr. 4). 

Organele fiscale consider� c� au fost înc�lcate prevederile 
O.M.F.P. nr. 1752/2005, punctul 209 alin. (1), �i Legii nr. 571/2003, art. 19 alin. 
(1). 

În urma verific�rii efectuate, s-a stabilit c� societatea are ca 
obliga�ie de plat� c�tre bugetul de stat un impozit pe profit suplimentar de .....lei 
(..... lei x 16%).  

Pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, în sum� de ..... lei (.....x .....lei), exigibil la data de 27.10.2008, s-au 
calculat major�ri de întârziere de ..... lei (..... lei x 0,1% x 177 zile = ..... lei). 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  



 
4 

normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
Referitor la impozitul pe profit în sum� de .....lei �i major�rile 

de întârziere aferente de .....lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
societatea contestatoare avea obliga�ia înregistr�rii veniturilor din 
penalit��ile privind cesiunea de crean�e, în condi�iile în care a achitat pre�ul 
contractului de cesiune, dar nu a încasat crean�a cesionat�.  

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au 

constat c� societatea verificat� nu a înregistrat pentru perioada 05.08.2008 – 
25.09.2008 veniturile în sum� de ..... lei, reprezentând penalit��i de întârziere 
cuvenite în baza Contractului de cesiune de crean�� nr..... din 08.07.2008. 

Organele fiscale au stabilit c� pentru veniturile neînregistrate, în 
sum� de ..... lei, societatea datoreaz� un impozit pe profit de .....lei �i major�ri de 
întârziere aferente de .....lei.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 19 alin. (1) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se prev�d urm�toarele: 

„Art. 19 
Reguli generale 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între 

veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, la 
punctul 12, stipuleaz� urm�toarele: 

„12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte 
elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor 
art. 21 din Codul fiscal.” 

 
Prin Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1752 /2005 

pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
emis în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, la punctele 209 �i 213, se precizeaz� urm�toarele: 
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„209. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau 
valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activit��i curente, cât 
�i câ�tigurile din orice alte surse. [...] 

213. - Veniturile financiare cuprind: [...] 
c) venituri din crean�e imobilizate;” 
 
Totodat�, Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 

privind registrele �i formularele financiar-contabile, anexa nr. 1, la punctele 1 �i 
2, prevede c�: 

„A. Normele generale privind documentele justificative �i 
financiar-contabile 

1. Persoanele prev�zute la art. 1 din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, republicat�, consemneaz� opera�iunile economico-financiare, în 
momentul efectu�rii lor, în documente justificative, pe baza c�rora se fac 
înregistr�ri în jurnale, fi�e �i alte documente contabile, dup� caz.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� la stabilirea 

profitului impozabil se au în vedere veniturile din orice surs�, inclusiv cele din 
imobiliz�rile de crean�e, �i c� în categoria veniturilor se includ sumele sau 
valorile încasate sau de încasat. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� în data 
de 05.06.2008 s-a încheiat Contractul de cesiune de crean�� nr. ..... între S.C. 
.....S.A. ....., în calitate de cedent, �i S.C. .....S.R.L. ....., în calitate de cesionar, 
prin care cedentul se oblig� s� vând� societ��ii .....S.R.L. o parte din crean�a pe 
care S.C. .....S.A. o avea la A.N. ..... (numit� debitor cedat), respectiv a sumei de 
..... lei din factura nr. ..... din 23.05.2008, în sum� total� de .....lei. 

În schimbul crean�ei cesionate, S.C. .....S.R.L. a pl�tit 
cesionarului suma de ..... lei în luna iunie 2008, ce a fost înregistrat� în debitul 
contului 2678 „Crean�e imobilizate”. 

Prin Protocolul nr.....din 08.07.2008, p�r�ile declar� c� nici una 
dintre ele nu mai are nici o preten�ie fa�� de cealalt� sau fa�� de debitorul cedat 
cu privire la vechiul contract de cesiune de crean��, nr. .....05.06.2008. 

În data de 08.07.2008, s-a încheiat un nou contract de cesiune de 
crean��, nr....., între S.C. .....S.A. ....., în calitate de cedent, �i S.C. .....S.R.L. ....., 
în calitate de cesionar, prin care cedentul vinde societ��ii .....S.R.L. ....., la pre�ul 
de ..... lei, o parte din crean�a pe care S.C. .....S.A. o avea la A.N. ..... (numit� 
debitor cedat) în baza Contractului nr. .. din 07.03.2008. 

Potrivit contractului încheiat, crean�a care se cedeaz� este de ..... 
lei �i reprezent� parte din factura nr. ..... din 27.06.2008, în sum� total� de ..... 
lei. 

Totodat�, la punctul 4.6 din contract se prevede c� „în cazul în 
care crean�a cedat� nu este achitat� de c�tre debitorul cedat la scaden�a 
garantat� de c�tre cedent potrivit pct. 3.2 cedentul se oblig� s�-l 
desp�gubeasc� pe cesionar pentru prejudiciile suferite prin plata unor 
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penalit��i de 2% pe zi de întârziere în achitarea crean�ei c�tre cesionar, pân� la 
data la care cesionarul î�i va recupera crean�a, penalit��ile putând dep��i 
cuantumul crean�ei cedate” 

Conform punctului 3.2 din contractul men�ionat, „Cedentul 
garanteaz� scaden�a crean�ei cedate la data de 05.08.2008, dat� inclusiv pân� 
la care debitorul cedat urmeaz� s� achite crean�a direct în contul 
cesionarului”. 

În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� 
în perioada 05.08.2008 – 25.09.2008, respectiv de la data scaden�ei garantate 
prev�zut� în contract �i pân� la data de 25.09.2008, când s-a încheiat al treilea 
contract, nr. ..... din 25.09.2008, S.C. .....S.R.L. nu a înregistrat penalit��ile în 
sum� de ..... lei (..... lei x 51 zile = ..... lei), ce i se cuveneau în baza Contractului 
nr..... din 08.07.2008. 

Organele de control au stabilit c� pentru veniturile cuvenite, care 
nu au fost înregistrate de societate, persoana impozabil� datoreaz� un impozit pe 
profit suplimentar de .....lei. 

Contestatoarea sus�ine c� debitorul cedat, respectiv  A.N. ....., 
care a fost notificat, a pl�tit crean�a în contul societ��ii .....S.A., situa�ie fa�� de 
care, dup� ce societatea a primit o mic� parte din crean��, �i anume suma de 
.....lei, s-a cesionat o nou� crean�� în cuantumul r�mas de ..... lei, prin Contractul 
nr. ...../25.09.2008.  

La punctele 3.3 �i 3.4 din Contractul de cesiune de crean�� nr. 
.....08.07.2008 se prevede c�: 

„3.3 În cazul în care debitorul cedat achit� crean�a cesionat� în 
contul cedentului, acesta se oblig� ca în termen de 24 ore de la primirea sumei 
în contul s�u s� o vireze c�tre cesionar. 

3.4 Nerespectarea prevederilor pct. 3.3 de c�tre cedent 
determin� în sarcina acestuia penalit��i în procent de 2% din valoarea crean�ei 
cedate pe zi întârziere în efectuarea pl��ii c�tre cesionar, penalit��i care pot 
dep��i cuantumul debitului.” 

Se re�ine c� în contractul de cesiune s-a prev�zut c� în situa�ia în 
care debitorul cedat achit� crean�a cedentului, acesta are obliga�ia s� o achite în 
termen de 24 ore cesionarului, în caz contrar va datora penalit��i de 2% din 
valoarea crean�ei cedate. 

Petentul sus�ine c� în scopul protej�rii partenerului, S.C. .....S.A., 
a renun�at la dreptul societ��ii de a calcula penalit��i �i la orice beneficiu ce 
rezult� din Contractul nr. .....08.07.2008, printr-un protocol încheiat în aceea�i zi 
cu cel de al treilea contract, precizând c� are dreptul s� renun�e oricând la aceste 
sume �i nici un text de lege nu impune s� se calculeze aceste penalit��i �i s� le 
pretind� partenerului, dac� societatea nu dore�te acest lucru. 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele 
de control precizeaz� c� S.C. .....S.R.L. ..... depune în sus�inerea cauzei 
Protocolul nr.....din 08.07.2008 �i Protocolul nr..... din 26.09.2008, care nu au 
fost puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� în timpul controlului, de�i 
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prin declara�ia pe propria r�spundere dat� la finalul controlului de c�tre 
reprezentata societ��ii se declar� c� s-au pus la dispozi�ia organelor de inspec�ie 
toate documentele �i informa�iile solicitate pentru desf��urarea inspec�iei 
fiscale. 

Prin Declara�ia dat� la sfâr�itul inspec�iei fiscale, aflat� în 
xerocopie la dosarul cauzei, reprezentantul societ��ii, declar� pe propria 
r�spundere, în baza art. 102 alin. (8) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, sub 
sanc�iunea faptei de fals în declara�ii, prev�zut� de art. 292 din Codul penal, 
urm�toarele: „1. – am pus la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� toate 
documentele �i informa�iile solicitate pentru desf��urarea inspec�iei fiscal �i 
r�spund de exactitatea, realitatea �i legalitatea acestora”. 

 
În leg�tur� cu cesionarea crean�elor sunt incidente prevederile 

art. 1392 �i 1393 din Codul civil, unde se stipuleaz� c�: 
„Art. 1392 
Cel ce vinde o crean��, sau orice alt lucru necorporal, este 

dator s� r�spund� de existen�a sa valabil� în folosul s�u, în momentul 
vânz�rii, de�i vânzarea n-ar cuprinde aceast� îndatorire de r�spundere. 

Art. 1393 
Cesionarul nu poate opune dreptul s�u la o a treia persoan� 

decât dup� ce a notificat debitorului cesiunea. 
Acela�i efect va avea acceptarea cesiunii f�cut� de debitor 

într-un act autentic.” 
De asemenea, la art. 1396 se prevede c�: „Vânzarea sau 

cesiunea unei crean�e cuprinde accesoriile crean�ei, precum cau�iunea, 
privilegiul �i ipoteca.” 

Se re�ine c� cesiunea de crean�� este un contract consensual, deci 
este valabil din momentul realiz�rii acordului de voin��. 

Totodat�, se re�ine c� pentru validitatea cesiunii de crean�� nu 
este necesar consim��mântul debitorului, dar pentru ca cesiunea s� fie opozabil� 
ter�ilor, deci inclusiv a debitorului cedat, trebuie îndeplinite anumite formalit��i, 
respectiv s� fie notificat debitorul cedent. 

Prin notificarea f�cut� de cedent sau cesionar debitorului cedat, 
lui i se face cunoscut faptul schimb�rii creditorului. 

Între p�r�i, ca efect al cesiunii de crean��, din momentul realiz�rii 
acordului de voin�e crean�a se transfer� c�tre cesionar. Crean�a trece în 
patrimoniul cesionarului cu toate drepturile pe care i le conferea cedentului. 

Dup� îndeplinirea formalit��ilor, debitorul devine debitorul 
cesionarului �i nu mai poate pl�ti în mod valabil cedentului. 

Se re�ine c� cesionarul devine creditor în locul cedentului, 
preluându-i toate drepturile. 

La dosarul cauzei societatea depune Protocolul nr..... din 
26.09.2008, încheiat între S.C. .....S.A. din localitatea ....., �i S.C. .....S.R.L. din 
localitatea ....., prin care p�r�ile au convenit urm�toarele: 
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„1. Având în vedere prevederile contractului de cesiune de 
crean�� nr. ..... încheiat ieri, 25.09.2008, între p�r�i, acestea declar� c� nici una 
dintre ele nu mai are nici o preten�ie fa�� de cealalt� sau fa�� de debitorul 
cedat, cu privire la vechiul contract de cesiune de crean��, nr. .....08.07.2008. 
Prin încheierea contractului nr. ...../25.09.2008, p�r�ile stabilesc c� nici una 
dintre ele nu poate pretinde celeilalte sau vreunui ter� vreo sum� de bani în 
virtutea contractului nr. .....08.07.2008. 

2. Între p�r�i urmeaz� a opera valabil contractul încheiat în ziua 
anterioar� semn�rii prezentului protocol.” 

Se re�ine c� prin Protocolul nr..... din 26.09.2008 se men�ioneaz� 
c� prin încheierea Contractului nr. ...../25.09.2008, p�r�ile stabilesc c� nici una 
dintre ele nu poate pretinde celeilalte sau vreunui ter� vreo sum� de bani în 
virtutea contractului nr. .....08.07.2008. 

Din Contractul nr. ...../25.09.2008 nu rezult� c� S.C. .....S.R.L. a 
renun�at la penalit��ile de 2% pe zi întârziere din valoarea crean�ei cedate, 
prev�zute prin Contractul nr..... din 08.07.2008. 

Totodat�, prin acest contract se men�ioneaz� c� „cedentul aduce 
la cuno�tin�a cesionarului c�, nerespectând cesiunea dintre p�r�i care i-a fost 
notificat� legal, A.N. ....., debitor cedat în contractul de cesiune nr. 
.....08.07.2008, a efectuat plata de ..... lei în contul S.C. .....S.A., de�i plata 
trebuia efectuat�, potrivit cesiunii de crean��, în contul cesionarei S.C. 
.....S.R.L.” 

Mai mult, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� 
în schimbul crean�ei cesionate în baza Contractului nr..... din 08.07.2008 S.C. 
.....S.R.L. a pl�tit cesionarului suma de ..... lei, în condi�iile în care, potrivit 
Balan�ei de verificare încheiat� la data 30.09.2008, societatea înregistreaz� în 
soldul contului 1621 „Credite bancare pe termen lung �i mijlociu nerambursate” 
în sum� de ..... lei.  

De asemenea, potrivit Balan�ei de verificare încheiat� la data 
30.09.2008, societatea înregistreaz� în contul 5124 „Conturi la b�nci în valut�” 
un sold creditor ini�ial de ..... lei �i un sold creditor la sfâr�itul perioadei de ..... 
lei, cea ce reprezint� credite primite. 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, pre�ul cesiunii 
achitat de societatea contestatoare a r�mas la dispozi�ia cedentului în perioada 
derul�rii Contractului nr..... din 08.07.2008, iar crean�ele cedate nu au fost 
încasate de aceasta. 

Protocolul nr..... a fost încheiat la data de 26.09.2008, dat� de la 
care s-a încheiat un nou contract de cesiune de crean��, iar suma pl�tit� de S.C. 
.....S.R.L. în baza Contractului nr..... din 08.07.2008 se consider� ca fiind 
achitat� în contul pre�ului noului contract de cesiune, încheiat la data de 
25.09.2008. 

Prin Contractul nr. ...../25.09.2008, p�r�ile au convenit s� 
cesioneze o nou� crean��, cea prev�zut� în factura nr. ..... din 28.08.2008, 
nefiind men�ionat faptul c� se modific� clauzele Contractului de cesiune de 
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crean�� nr..... din 08.07.2008 în ceea ce prive�te penalit��ile pentru prejudiciile 
suferite pân� la data încheierii noului contract. 

Având în vedere c� S.C. .....S.R.L. a achitat pre�ul prev�zut în 
Contractul nr..... din 08.07.2008 �i întrucât prevederile acestui contract nu au 
fost respectate, în sensul c� societatea verificat� nu a încasat crean�a ce face 
obiectul cesion�rii, rezult� c� aceasta avea obliga�ia înregistr�rii penalit��ilor 
pentru prejudiciile suferite, cu atât mai mult cu cât contestatoarea avea credite 
bancare. 

Fa�� de cele prezentate, urmeaz� a se va respinge contesta�ia 
pentru suma de .....lei, reprezentând impozit pe profit, �i pentru  major�rile de 
întârziere aferente de .....lei, potrivit principiului de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)). 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 
profit în sum� de .....lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea datoreaz� 
�i major�rile de întârziere în sum� de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de .....lei, aferente impozitului 
pe profit stabilit suplimentar de organele de control, reprezint� m�sur� accesorie 
în raport cu debitul. 

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

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art. 19 

alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct. 12 din Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, pct. 209 �i 213 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1752 
/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene, emis în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilit��ii nr. 
82/1991, pct. 1 �i 2 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 1850/2004 
privind registrele �i formularele financiar-contabile, art. 1392 �i 1393 din Codul 
civil, coroborate cu art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 

 
D E C I D E : 

 
-  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

.....S.R.L. împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� înregistrat� la Activitatea de 
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Control Fiscal sub nr. ..... din 30.04.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ..... din 30.04.2009, privind suma de .....lei, reprezentând: 

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

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 


