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DECIZIA NR.7 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, privind constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal�, 
prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.../...2007 referitoare la suma de ... lei 
reprezentând: 

- … lei - impozit pe profit 
- … lei - dobânzi/major�ri de întârziere 
- … lei - penalit��i de întârziere 

  
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
            V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i 
art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, SC X SRL din Vulcan, contest� faptul c�, în 
condi�iile de încadrare în regimul fiscal al impozitului pe profit, întrucat la 
data de 31.12.2001 societatea nu mai îndeplinea condi�iile pentru a fi 
microintreprindere, dep��ind cifra de afaceri de 100.000 euro, organele 
de inspec�ie fiscal� în stabilirea impozitului pe profit �i a accesoriilor 
aferente, nu au �inut cont de viramentele efectuate în contul impozitului 
pe venit microintreprindere. 
  
     II. In emiterea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat�, organele de control ale Activit��ii  de  
inspec�ie  fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
       Din verific�rile efectuate, s-a constatat c�,  în anii fiscali 2002 si 2003  
societatea calculeaz� �i achit� în mod eronat impozit pe veniturile 
microintreprinderilor în sum� de ... lei, în condi�iile în care la 31.12.2001 
societatea nu mai îndeplinea cumulativ condi�iile de încadrare în regimul 
fiscal al microintreprinderilor prev�zute de art.1 din Ordonan�a 
Guvernului nr.24/2001, societatea realizând venituri mai mari de 100.000 
Euro.  
      In consecin��, în anii fiscali 2002 – 2003, societatea a înc�lcat 
prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 



 2 

      In conformitate cu reglement�rile legale s-a procedat la determinarea 
impozitului pe profit aferent anilor fiscali 2002 – 2003 în sum� de … lei �i 
a accesorii aferente în sum� total� de … lei.          
  
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, se re�in 
urm�toarele:  
 
          SC X SRL din Vulcan a fost înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului a jude�ului Hunedoara sub nr.J20/…/29.09.1995 �i Cod unic 
de înregistrare fiscal�: RO ... 
           
          Cauza  supus�  solu�ion�rii este de a stabili legalitatea 
m�surii organelor de inspec�ie fiscal�, care pentru neîndeplinirea 
condi�iilor de încadrare în categoria pl�titorilor de impozit pe venitul 
mocrointreprinderilor, i-au stabilit petentului un debit suplimentar  
de  plat� reprezentând  impozit  pe profit, aferent  perioadei 2002 - 
2003, in  cuantum  total de … lei, în condi�iile în care la nivelul 
perioadei 2002 - 2003, societatea a efectuat  pl��i cu titlu de impozit 
pe venit microintreprindere în sum� total� de … lei. 
          
          In fapt, la nivelul anilor 2002 – 2003, SC X SRL din Vulcan a 
aplicat sistemul de impunere privind microintreprinderile, în condi�iile în 
care la 31.12.2001, societatea comercial� nu mai îndeplinea una dintre 
condi�iile stipulate de prevederile legale, respectiv a realizat venituri 
peste 100.000 euro. 
 
         In drept, prevederile art.1 alin.1 din Ordonan�a Guvernului 
nr.24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, stipuleaz�: 
     Art.1 “(1) Sunt obligate 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 
sau/�i desf��oar� activitate de comer�; 
    b) au pân� la 9 salaria�i; 
    c) au realizat venituri reprezentând echivalentul în lei de pân� la 
100.000 euro inclusiv; 
    d) au capital integral privat.” 
        
        Din cele relatate anterior �i având în vedere dispozi�iile legale 
men�ionate reiese c� la data de 31 decembrie 2001 societatea nu 
îndeplinea cumulativ condi�iile prev�zute la art.1 alin.1 din Ordonan�a 
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Guvernului nr.24/2001 privind impunerea microintreprinderilor, în 
consecin��, SC X SRL din Vulcan începând cu data de 01.01.2002 era 
obligat� la plata unui impozit pe profit. 
        
       In aceste condi�ii, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit c� SC X SRL din Vulcan la nivelul anilor 2002 - 2003 era obligat� 
la plata unui impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� de … lei. 
         
       In fapt, prin contesta�ie, agentul economic nu contest� regimul de 
impozitare în care a fost încadrat, ci faptul c�, organele de inspec�ie 
fiscal� în stabilirea impozitului pe profit �i a accesoriilor aferente, nu au 
�inut cont de viramentele efectuate în contul impozitului pe venit 
microintreprindere. 
        
       In drept, referitor la modalit��ile de stabilire a bazei impozabile �i la 
îndatoririle organului de control, facem urm�toarele preciz�ri: 
        Potrivit Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
    Art.5 “Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile 
legisla�iei fiscale pe teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� 
a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat.” 
    Art.7 “Rolul activ 
    […] (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, 
starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale 
fiec�rui caz.  […]”         
           Din prevederile legale men�ionate se re�ine c�, organele de 
inspec�ie fiscal� au obliga�ia s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale 
în vederea stabilirii corecte a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor datorate 
de contribuabili. 
          Prin prisma acestor prevederi legale, analizând cele consemnate 
în raportul de inspec�ie fiscal� fiscal� din ...2007, care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere nr…/...2007, s-au constatat urm�toarele: 
         Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c�: “în anii fiscali 2002 �i 
2003  societatea calculeaz� �i achit� în mod eronat impozit pe 
veniturile microintreprinderilor în sum� de ... lei”, men�ionând c� 
agentul economic a înc�lcat prevederile art.19 alin.1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în condi�iile în care, prevederile art.297 din Codul fiscal 
stipuleaz�: “Data intr�rii în vigoare a Codului fiscal 
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    Prezentul cod intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu 
excep�ia cazului în care în prezentul cod se prevede altfel.” 
         Ulterior, prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, 
organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, “Motivele invocate de petent� 
conform c�rora în perioada 2002-2003 a achitat la bugetul statului 
impozit pe veniturile microintreprinderilor nu sunt de natur� a modifica 
constat�rile organelor de control, întrucât pl��ile efectuate la impozit pe 
veniturile microintreprinderilor pot fi luate în calculul achit�rii 
impozitului pe profit începând cu 01.01.2007 conform art.107.1 din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i ale art.10.1 din Normele metodologice de aplicare a acestei 
prevederi ce nu sunt aplicabile pe perioada anterioara.” 
        Se re�ine astfel, atât inconsecven�a organului de inspec�ie fiscal� în 
interpretarea principiului privind aplicarea prevederilor Codului fiscal cât 
�i neaplicarea unitar� a prevederilor legisla�iei fiscale cu efect în 
stabilirea corect� a impozitului pe profit stabilit suplimentar de plat�. 
          
         In drept, la nivelul anului 2002, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în 
prevederile Titlului IV Dispozi�ii privind compensarea, restituirea, 
sc�derea pentru cauze de insolvabilitate �i anularea obliga�iilor bugetare 
din Ordonan�a Guvernului nr.11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, cu toate modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
    Art.86 “Se compenseaz� sau se restituie pl�titorului urm�toarele 
sume: 
    a) cele pl�tite f�r� existen�a unui titlu de crean��; 
    b) cele pl�tite în plus fa�� de obliga�ia bugetar�; 
    c) cele pl�tite ca urmare a unei erori de calcul; 
    d) cele pl�tite ca urmare a aplic�rii eronate a prevederilor legale; 
    e) cele de rambursat de la bugetul de stat; 
    f) cele stabilite prin hot�râri sau decizii ale organelor 
jurisdic�ionale sau administrative.” 
    Art.88 “Compensarea sumelor se face de organul de specialitate 
competent, din oficiu sau la cererea pl�titorului, în termen de 30 de 
zile, cu alte obliga�ii bugetare, indiferent de natura lor.” 
  
         La nivelul anului 2003, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în 
prevederile CAP. Compensarea din Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 
Republicat�, privind colectarea crean�elor bugetare, care stipuleaz�: 
    Art.25 “Prin compensare se sting crean�ele bugetare cu crean�ele 
debitorului, reprezentând sume de rambursat sau de restituit de la 
buget, prev�zute la art.3, pân� la concuren�a celei mai mici sume, 
când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât 
�i cea de debitor al aceluia�i buget.” 
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    Art.26 “(1) Compensarea obliga�iilor bugetare datorate de debitor 
cu crean�ele acestuia se face de autoritatea competent�, la cererea 
debitorului, în termen de 30 de zile sau din oficiu. 
    (2) Compensarea se va efectua cu obliga�ii bugetare datorate 
aceluia�i creditor bugetar, indiferent de natura lor. 
 
        Conform textelor de lege enun�ate mai sus �i aplicabile perioadei 
supuse inspec�iei fiscale, se re�ine faptul c�, legiuitorul a prev�zut clar 
obligativitatea organului de specialitate competent de a efectua stingerea 
crean�elor prin compensare, atât din oficiu cât �i la cererea pl�titorului, 
cu obliga�ii bugetare datorate aceluia�i creditor bugetar, indiferent de 
natura lor. In spe�a supus� solu�ion�rii, era posibil� compensarea 
impozitului pe profit stabilit suplimentar urmare inspec�iei fiscale, cu 
pl��ile efectuate în contul impozitului pe venit microintreprindere de c�tre 
contestator. 
 
        In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute în cuprinsul deciziei,  
coroborate cu textele de lege invocate �i având în vedere prevederile art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�: “Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare” urmeaz� a  se desfiin�a actul administrativ 
atacat. 
  
           In ceea ce prive�te accesoriile în sum� de … lei aferente 
impozitului pe profit stabilit suplimentar în sum� de … lei, se re�ine 
c� stabilirea de accesorii aferente impozitului pe profit în sarcina 
contestatorului, reprezint� m�sura accesorie în raport cu debitul. 
Deoarece pentru cap�tul de cerere referitor la debitul reprezentând 
impozit pe profit, se desfiin�eaz� actul administrativ fiscal, rezult� c� �i 
pentru cap�tul de cerere privind accesoriile, calculate în sarcina 
petentului reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept 
accesorium sequitur principalem, se desfiin�eaz� actul administrativ 
fiscal, urmând s� se recalculeze accesoriile �inând cont de excluderea 
din baza de calcul a sumelor compensate �i a faptului c� major�rile de 
întârziere pentru neplata obliga�iilor bugetare se calculeaz� pân� la data 
la care compensarea a devenit posibil�, potrivit legii. 
 

               Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
se  
                                              DECIDE: 
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        Desfiin�area Deciziei de impunere nr…/...2007, urmând s� se 
încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare. 
 
  
 
 
 
 


