
 1 

  
 

            DECIZIA  NR.  __70______ 
                                                     din  ____15.08.2008_______ 

  
Privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  SC … SRL 

SUCEAVA, cu domiciliul  în localitatea Suceava, str… nr… Jud. Suceava, 
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 Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului 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 SC … SRL Suceava. 

 
SC … SRL Suceava cu sediul în municipiul Suceava str…nr…, contest� 

m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr… din…, întocmit� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului 
Suceava, privind suma de … lei reprezentând: 

- impozit pe profit în sum� de …lei; 
- major�ri de întârziere impozit pe profit în sum� de …lei. 

 
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, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. SC … SRL 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 
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cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind 
obliga�iile fiscale în sum� de … lei reprezentând impozit pe profit în sum� de 
… lei �i major�ri de întârziere aferente impozit pe profit în sum� de … lei. 
 
 Petenta contest� impozitul pe profit în sum� de … lei �i major�rile de 
întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de … lei, calculate de la data de 
… la…  
 Societatea sus�ine c� a respectat dispozi�iile art. 1 din OG nr. 24/2001 
privind impunerea microîntreprinderilor, efectuând în acest sens toate demersurile 
incidente cu bun� credin�� �i având la cuno�tin�� respectarea termenelor legale, 
fapt pentru care anexeaz� adeverin�a nr… din …vizat� de Inspectoratul Teritorial 
de Munc� Suceava, prin care se confirm� corectarea erorii datorate datelor de 
identificare ale angajatului rezultat� din documentele prezentate echipei de control 
a Inspectoratului Teritorial de Munc� Suceava. 
 Pentru considerente de oportunitate, petenta sus�ine c� a achitat sumele 
stabilite cu titlu suplimentar, fapt care de�i nu semnific� recunoa�terea obliga�iei, 
nu a fost men�ionat în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat�, emis� în baza  Raportului de inspec�ie fiscal� nr…din… 
 Contestatoarea precizeaz� c� dup� discu�ia cu organele de inspec�ie fiscal� 
�i înainte de finalizarea controlului, având în vedere dispozi�ia sanc�ionatorie de 
modificare a vectorului fiscal �i buna credin�� în continuarea activit��ii societ��ii, a 
efectuat plata obliga�iilor fiscale stabilite suplimentar, anexând în acest sens 
ordinul de plat� nr…din… 
  

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. …/.., s-au stabilit în sarcina petentei obliga�ii fiscale în sum� de … 
lei, reprezentând impozit pe profit în sum� de … lei �i major�ri de întârziere 
impozit pe profit în sum� de … lei. 

 
În urma inspec�iei fiscale efectuat� la SC …SRL Suceava, ca urmare a 

solicit�rii G�rzii Financiare Suceava prin adresa nr. …din…, organele de inspec�ie 
fiscal� au constat faptul c� societatea nu a îndeplinit condi�iile prev�zute de art. 1 
alineatele (1) �i (2) din O.G nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, 
conform c�reia una dintre condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� o persoana 
juridica pentru a deveni microîntreprindere este cea de a avea între 1 �i 9 salaria�i, 
încadra�i în termen de 60 de zile de la data  înregistr�rii la registrul comer�ului. 
 

Urmare verific�rilor efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit faptul 
c� SC … SRL Suceava a angajat primul salariat pe data de 07.11.2003, în calitate 
de economist, în baza unui contract individual de munc� cu timp par�ial, înregistrat 
la Inspectoratul  Teritorial de Munc�  sub nr…/... 

Organele de inspec�ie au constat faptul c� SC … SRL Suceava a nu a 
respectat prevederile art. 1, alin. (1) �i (2) din O.G. nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor, respectiv nu a de�inut minim un angajat în termen de 60 de 
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zile inclusiv de la data înregistr�rii la registrul comer�ului, primul angajat fiind 
încadrat legal la data de 01.11.2003. 

 
În ceea ce prive�te veniturile de natur� salarial� acordate angaja�ilor, 

organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� primul stat de plat� este aferent lunii 
noiembrie 2003, iar în perioada anterioar� contribuabilul nu a înregistrat cheltuieli 
cu salariile, cheltuieli privind contribu�ia operatorului economic �i a salariatului la 
bugetele de asigur�ri sociale, �omaj �i s�n�tate. 

În anul 2008 prin actul adi�ional nr…/… la contractul individual de munc� 
nr. …/… ( încheiat dup� data efectu�rii controlului de c�tre Garda Financiar� 
Suceava – 08.04.2008) contractul de munc� se modific� �i începe cu data de 
15.09.2003, organele de inspec�ie considerând astfel c� petenta  nu si-a îndeplinit 
obliga�ia de la art. 1 lit.b din O.G. nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor, care prevede angajarea în termen de 60 de zile inclusiv, de 
la data înregistr�rii la registrul comer�ului, a unui num�r de 1 pân� la 9 salaria�i.  

 
Din cele prezentate anterior organele de inspec�ie consider� c� petenta nu a 

calculat, înregistrat �i virat c�tre bugetul consolidat al statului, impozit pe profit 
pentru perioada anilor fiscali 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 �i trim. I  2008 în 
sum� de … lei, cu men�iunea c� s-a �inut cont de impozitul pe venitul 
microîntreprinderilor achitat de petent�, astfel încât din impozitul pe profit calculat 
�i datorat în sum� de … lei s-a sc�zut impozitul pe venitul microîntreprinderilor 
achitat de contribuabil 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 de … lei reprezentând impozit pe profit în sum� de … 

lei �i major�ri impozit pe profit în sum� de …lei,  stabilite de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului 
Suceava prin Decizia de impunere nr. … din…,  cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� petenta îndepline�te condi�iile pentru a fi microîntreprindere,  în condi�iile 
în care aceasta nu a angajat nici un salariat în termen de 60 de zile de la data 
eliber�rii certificatului de înregistrare .  

 
În fapt, urmare verific�rii efectuate s-a constatat c� SC … SRL Suceava, 

înfiin�at� la data de…, a încadrat legal primul angajat la data de…, (conform 
contractului individual de munc� înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc� 
Suceava sub nr. ........../................), dup� 60 de zile de la data înregistr�rii la 
registrul comer�ului. 

În perioada anilor 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 �i trimestrul I 2008 petenta 
a calculat �i virat la bugetul consolidat al statului suma de … lei reprezentând 
impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
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Având în vedere cele relatate organele de inspec�ie au procedat la stabilirea 
obliga�iei fiscale reprezentând impozit pe profit suplimentar de plat� în sum� de … 
lei �i major�ri de întârziere în sum� de … lei, calculate de la data de 26.01.2004 la 
26.05.2008. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art.1 alin. (1) �i (2) din OG nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
aplicabile la data înfiin��rii societ��ii, care stipuleaz�: 

 
(1) Pot opta la plata unui impozit aplicat asupra veniturilor ob�inute din 

orice surs� persoanele juridice, denumite în continuare microîntreprinderi, care 
îndeplinesc cumulativ, la data de 31 decembrie a anului precedent, urm�toarele 
condi�ii: 
    a) sunt produc�toare de bunuri materiale, presteaz� servicii �i/sau desf��oar� 
activitate de comer�; 
    b) au de la 1 pân� la 9 salaria�i inclusiv; 
    c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pân� la 100.000 
euro inclusiv; 
    d) au capital integral privat. 
    (1^1) Persoanele juridice pl�titoare de impozit pe profit pot opta pentru 
încadrarea în categoria microîntreprinderilor începând cu anul fiscal urm�tor, 
dac� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la alin. (1). Op�iunea se comunic� 
organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, sub forma unei declara�ii 
pe propria r�spundere, pân� la data de 31 ianuarie inclusiv. 
    (1^2) Persoanele juridice pl�titoare de impozit pe venit nu mai aplic� acest 
sistem de impunere începând cu anul urm�tor anului în care nu mai îndeplinesc 
una dintre condi�iile prev�zute la alin. (1). În cazul persoanelor juridice 
pl�titoare de impozit pe venit, care nu au nici un salariat, condi�ia prev�zut� la 
lit. b) a alin. (1) se consider� îndeplinit� dac� angajarea se realizeaz� pân� la 
data de 31 decembrie 2003. 
    (2) Persoanele juridice înfiin�ate în cursul unui an fiscal beneficiaz� de 
prevederile prezentei ordonan�e dac� îndeplinesc condi�iile prev�zute la lit. a) �i 
d) ale alin. (1), la data înregistr�rii la registrul comer�ului, �i condi�ia prev�zut� 
la lit. b) a alin. (1) în termen de 60 de zile inclusiv de la aceast� dat�. 
Contribuabilii care se înfiin�eaz� în cursul unui an fiscal înscriu op�iunea în 
cererea de înregistrare la registrul comer�ului. Op�iunea este definitiv� pentru 
anul fiscal respectiv �i pentru anii fiscali urm�tori cât timp sunt îndeplinite 
condi�iile prev�zute la alin. (1). 
 

� Prevederile punctului II.2.a) din Ordinul nr. 945 din 25 iulie 2003 
pentru aprobarea Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al 
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, unde se stipuleaz�: 
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„II. Prevederi privind op�iunea �i încadrarea ca microîntreprindere 
    1. În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 24/2001, modificat� 
prin Legea nr. 111/2003 �i Legea nr. 232/2003, op�iunea se exercit� pentru plata 
impozitului pe veniturile ob�inute din orice surs�, iar ie�irea din acest sistem de 
impunere se efectueaz� începând cu anul urm�tor celui în care nu se mai 
îndepline�te una dintre condi�iile prev�zute la acest articol. 
    2. Pot opta pentru plata unui impozit aplicat asupra veniturilor ob�inute din 
orice surs� urm�toarele persoane juridice: 
    a) Persoanele juridice nou-înfiin�ate dup� data de 31 mai 2003 inclusiv, dac� 
îndeplinesc cumulativ condi�iile de la lit. a) �i d) ale art. 1 alin. (1) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 24/2001, modificat� prin Legea nr. 111/2003 �i 
Legea nr. 232/2003, la data înregistr�rii la registrul comer�ului; condi�ia 
prev�zut� la lit. b) a art. 1 alin. (1) se consider� îndeplinit� dac� angajarea se 
realizeaz� în 60 de zile de la data eliber�rii certificatului de înregistrare, chiar 
dac� acest termen se reg�se�te în anul fiscal urm�tor. 
    Op�iunea se înscrie în cererea de înregistrare la registrul comer�ului �i este 
definitiv� pentru anul fiscal respectiv �i pentru anii fiscali urm�tori, atâta timp 
cât sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la art. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 
24/2001, modificat� prin Legea nr. 111/2003 �i Legea nr. 232/2003”. 
 
 Conform textelor de lege citate mai sus o persoan� juridic� poate fi 
microîntreprindere dac� la 31 decembrie a anului precedent îndepline�te cumulativ 
urm�toarele condi�ii: este produc�toare de bunuri materiale, presteaz� servicii 
�i/sau desf��oar� activitate de comer�, are de la 1 pân� la 9 salaria�i inclusiv, a 
realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pân� la 100.000 euro inclusiv 
�i are capital integral privat. De asemenea, persoanele înfiin�ate în cursul unui an 
fiscal trebuie s� îndeplineasc� aceste condi�ii la înfiin�are, cu excep�ia condi�iei 
referitoare la num�rul de angaja�i pe care trebuie s� o îndeplineasc� în termen de 
60 de zile de la data eliber�rii certificatului de înregistrare. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� S.C. „…” S.R.L. Suceava a fost 
înfiin�at� în 2003, fiind înmatriculat� la Registrul Comer�ului sub nr. J33/…, 
conform certificatului de înregistrare �i a angajat primul salariat la data de 
01.11.2003, în baza unui contract individual de munc�, înregistrat la Inspectoratul 
de Munc� sub nr. …/20.11.2003, dup� termenul de 60 de zile prev�zut de lege. 

Conform datelor existente în eviden�a financiar contabil� a firmei, primul 
stat de plat� este aferent lunii noiembrie 2003, în perioada anterioar� 
contribuabilul nu a înregistrat cheltuieli cu salariile, cheltuieli privind contribu�ia 
angajatorului �i a salariatului la bugetele de asigur�ri sociale, �omaj �i s�n�tate, 
fapt ce demonstreaz� c� nu a existat nici o persoan� angajat� anterior datei de 
01.11.2003. 
 

� Prevederile alin. (2) din  Decizia nr. 3 din  3 iunie 2004 privind 
aplicarea unitar� a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, 
tax� pe valoare ad�ugat� �i accize, stipuleaz�: 
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„2. Neangajarea în termen de 60 de zile a salaria�ilor în cazul înfiin��rii 
microîntreprinderilor 
    Solu�ie: 
    În aplicarea prevederilor art. 104 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, în cazul în 
care angajarea nu se realizeaz� în termen de 60 de zile inclusiv de la data 
eliber�rii certificatului de înregistrare, microîntreprinderea este pl�titoare de 
impozit pe profit de la data înregistr�rii acesteia la registrul comer�ului, f�r� 
posibilitatea de a beneficia pentru perioada urm�toare de prevederile titlului IV 
- Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”. 
 

Conform Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 3/2004, în cazul în care 
angajarea nu se realizeaz� în termen de 60 de zile de la data eliber�rii certificatului 
de înregistrare, microîntreprinderea este pl�titoare de impozit pe profit de la data 
înregistr�rii acesteia la registrul comer�ului, de unde rezult� c� petenta nu putea s� 
se comporte ca pl�titoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii în condi�iile 
în care aceasta nu a angajat nici o persoan� în termen de 60 de zile de la 
înregistrarea acesteia la registrul comer�ului. 

 
� Cap. I. pct. 3 din Ordinul nr. 945 din 25 iulie 2003 pentru aprobarea 

Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe 
veniturile microîntreprinderilor, prevede: 

 
„3. Num�rul de salaria�i reprezint� num�rul de persoane angajate cu contract 
individual de munc�, potrivit dispozi�iilor Codului muncii, indiferent de durata 
timpului de munc�, înscrise lunar în statele de plat� �i/sau în registrul general 
de eviden�� a salaria�ilor”. 
 
 A�a cum reiese din textul de lege citat mai sus, num�rul de salaria�i 
reprezint� num�rul de persoane angajate cu contract individual de munc�, înscrise 
lunar în statele de plat� �i/sau registrul general de eviden�� a salaria�ilor. Organele 
de control au stabilit, pe baza datelor existente în eviden�a financiar contabil� a 
societ��ii c� primul stat de plat� este aferent lunii noiembrie 2003, dup� termenul 
de 60 de zile de la data înregistr�rii societ��ii la registrul comer�ului. 
 
 Referitor la sus�inerea petentei conform c�reia a efectuat toate demersurile 
cu bun� credin��  �i având la cuno�tin�� respectarea termenelor incidente, aceasta 
nu poate fi re�inut� în rezolvarea favorabil� a cauzei întrucât petenta nu a respectat 
prevederile art. 1 alin. (1) �i (2) din OG nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor. Astfel se re�ine faptul c� petenta a angajat  primul salariat 
dup� un num�r de 101 de zile de la data înregistr�rii la registrul comer�ului, 
conform contractului individual de munc�  cu timp par�ial (2 ore pe zi) înregistrat 
la  Inspectoratul  Teritorial de Munc� sub nr. …/20.11.2003, unde la litera C. se 
precizeaz�: „Durata contractului: nedeterminat�, salariata …urmând s� înceap� 
activitatea la data de… ” . 
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Cu privire la actul adi�ional nr. ../2008 la contractul individual de munc� nr. 
…/20.11.2003, anexate la dosarul contesta�iei, încheiate dup� data efectu�rii 
controlului de c�tre Garda Financiar� Suceava, sunt aplicabile: 

 
� Prevederile art. 10, 16 �i 17 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 

privind Codul muncii, unde se precizeaz�: 
 

 
„ART. 10 
    Contractul individual de munc� este contractul în temeiul c�ruia o persoan� 
fizic�, denumit� salariat, se oblig� s� presteze munca pentru �i sub autoritatea 
unui angajator, persoan� fizic� sau juridic�, în schimbul unei remunera�ii 
denumite salariu. 
(…) 
ART. 16 
(…) 
    (3) Munca prestat� în temeiul unui contract individual de munc� îi confer� 
salariatului vechime în munc�. 
    ART. 17 
    (1) Anterior încheierii sau modific�rii contractului individual de munc�, 
angajatorul are obliga�ia de a informa persoana care solicit� angajarea ori, 
dup� caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care inten�ioneaz� s� le 
înscrie în contract sau s� le modifice. 
    (2) Informarea prev�zut� la alin. (1) va cuprinde, dup� caz, cel pu�in 
urm�toarele elemente: 
    a) identitatea p�r�ilor; 
    b) locul de munc� sau, în lipsa unui loc de munc� fix, posibilitatea ca 
salariatul s� munceasc� în diverse locuri; 
    c) sediul sau, dup� caz, domiciliul angajatorului; 
    d) atribu�iile postului; 
    e) riscurile specifice postului; 
    f) data de la care contractul urmeaz� s� î�i produc� efectele; 
    g) în cazul unui contract de munc� pe durat� determinat� sau al unui 
contract de munc� temporar�, durata acestora; 
    h) durata concediului de odihn� la care salariatul are dreptul; 
    i) condi�iile de acordare a preavizului de c�tre p�r�ile contractante �i durata 
acestuia; 
    j) salariul pe baz�, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum 
�i periodicitatea pl��ii salariului la care salariatul are dreptul; 
    k) durata normal� a muncii, exprimat� în ore/zi �i ore/s�pt�mân�; 
l) indicarea contractului colectiv de munc� ce reglementeaz� condi�iile de 
munc� ale salariatului; 
    m) durata perioadei de prob�. 
    (3) Elementele din informarea prev�zut� la alin. (2) trebuie s� se reg�seasc� 
�i în con�inutul contractului individual de munc�. 
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    (4) Orice modificare a unuia dintre elementele prev�zute la alin. (2) în timpul 
execut�rii contractului individual de munc� impune încheierea unui act 
adi�ional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încuno�tin��rii în scris 
a salariatului, cu excep�ia situa�iilor în care o asemenea modificare rezult� ca 
posibil� din lege sau din contractul colectiv de munc� aplicabil. 
    (5) Cu privire la informa�iile furnizate salariatului, prealabil încheierii 
contractului individual de munc�, între p�r�i poate interveni un contract de 
confiden�ialitate. 
 

A�a cum reiese din textul de lege citat mai sus angajarea se efectueaz� în 
baza unui contract individual de munc�, iar angajatorul anterior încheierii sau 
modific�rii contractului are obliga�ia de a informa persoana care solicit� angajarea 
cu privire la clauzele pe care inten�ioneaz� s� le înscrie în contract sau s� le 
modifice, printre care data de la care contractul urmeaz� s� î�i produc� efectele. 

Astfel, angajatorul nu putea s�-�i informeze angajatul în anul 2008, când a 
fost încheiat actul adi�ional nr. 2/2008 c� acesta urmeaz� s� fie angajat începând 
cu data de …, adic� anterior datei prev�zut� în contractul individual de munc�, 
respectiv 01.11.2003, atât timp cât angajarea se realizeaz� în temeiul unui contract 
individual de munc� �i nu în baza unui act adi�ional.  

În ceea ce prive�te adeverin�a nr. ../06.05.2008 vizat� de Inspectoratul 
Teritorial de Munc� Suceava prin care se adevere�te c� d-na … este salariat� a SC 
…SRL Suceava începând cu data de 15.09.2003, în cuprinsul acesteia se 
men�ioneaz� doar num�rul contractului f�r� a se ar�ta îns� data încheierii acestuia. 

De asemenea, primul stat de plat� privind veniturile de natur� salarial� 
acordate angaja�ilor este aferent lunii noiembrie 2003, (având în vedere datele 
existente în eviden�a financiar contabil� a firmei �i nota dat� de administratorul 
societ��i în fa�a comisarilor G�rzii Financiare Suceava), iar în perioada anterioar� 
petenta nu a înregistrat cheltuieli cu salariile, cheltuieli privind contribu�ia 
operatorului economic �i a salariatului la bugetele de asigur�ri sociale, �omaj �i 
s�n�tate.  

 
Având în vedere cele relatate anterior, pentru perioada anilor fiscali 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 �i trim. I 2008, s-a calculat impozit pe profit în sum� de 
… lei �i major�ri de întârziere în sum� de … lei.  

 
Referitor la calculul  impozitului  pe profit sunt aplicabile: 

 
� Prevederile Cap.5, art. 34 alin.(1) lit.b din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, republicat� la data de 03.04.2007, care prevede:  
 
ART. 34 
  
„(b) contribuabilii, au obliga�ia de a declara �i pl�ti impozitul pe profit 
trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare 
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trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, dac� în prezentul articol 
nu se prevede altfel”.  

 
 

� Prevederile art. 35 alin. 1 �i 3 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, care stipuleaz�:  

 
ART.35 

 
„(1) Contribuabilii au obliga�ia s� depun� o declara�ie anual� de impozit 
pe profit pân� la data de 15 aprilie inclusiv a anului urm�tor”. 

 
    „(3) Contribuabilii sunt r�spunz�tori pentru calculul impozitului pe 
profit.” 
 

 Din textele de lege enun�ate se re�ine faptul c� persoanele juridice pl�titoare 
de impozit pe profit au obliga�ia de a pl�ti impozitul aferent pân� la data de 25 a 
primei luni urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul. De 
asemenea contribuabili au obliga�ia de a depune declara�ia de impozit pe profit 
pân� la data de 15 aprilie a anului urm�tor, fiind astfel r�spunz�tori pentru calculul 
impozitului pe profit.  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus �i prevederile legale incidente 
spe�ei, rezult� c� S.C. … S.R.L. Suceava trebuia s� se comporte ca pl�titoare de 
impozit pe profit înc� de la înfiin�are, drept pentru care urmeaz� a se respinge 
contesta�ia  pentru impozitul pe profit în sum� total� de …lei. 
 Având în vedere c� în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului de profit în sum� de …lei iar prin prezenta decizie se prezint� 
argumente conform c�rora acesta este datorat, aceasta datoreaz� �i suma de …lei 
reprezentând m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept „ 
accesorium sequitur  principale” �i urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru 
major�rile de întârziere în sum� de …lei. 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 1 alin. (1) �i (2) din OG nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, punctului II.2a) 
din Ordinul nr. 945 din 25 iulie 2003 privind aprobarea instruc�iunilor privind 
metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, alin. (2) 
din Decizia nr. 3 din 3 iunie 2004 privind aplicarea unitar� a unor prevederi 
referitoare la impozitul pe profit, tax� pa valoare ad�ugat� �i accize, Cap. I pct. 3 
din Ordinul nr. 945 din 25 iulie 2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind 
metodologia de calcul al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, art. 10,16 
�i 17 din Legea 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, Cap. 5, art. 34 
alin.(1) lit. b, art. 35 alin. (1) �i (3) �i art. 216 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal, se: 
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      DECIDE: 
 
 - respingerea contesta�iei formulat� de SC … SRL SUCEAVA împotriva 
deciziei impunere nr. … din … emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind suma 
total� de … lei, reprezentând impozit pe profit în sum� de … lei �i major�ri de 
întârziere în sum� de … lei, ca neîntemeiat�. 
    

 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
… 
 

Teme:  
1. impozit pe profit : pct. 71 impozit pe venitul microîntreprinderilor ( mod de 
calcul)  

� Prevederile punctului II.2.a) din Ordinul nr. 945 din 25 iulie 2003 
pentru aprobarea Instruc�iunilor privind metodologia de calcul 
al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 

 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 


