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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

   DECIZIA NR. 55 
din 17.03.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
………,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. … din  9.01.2006 

 
 

 
               Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. ……/6.01.2006, 
înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
…/9.01.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de …., din localitatea …., 
jude�ul Suceava. 
 
             …. contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere nr. …..din 
18.11.2005, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. …. din 18.11.2005, 
întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de …….lei, 
reprezentând: 

��  … lei – impozit pe profit suplimentar; 
��  … lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��   … lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 

               
Deoarece contesta�ia formulat� nu a fost semnat� �i �tampilat� în original �i 

în aceast� contesta�ie nu se precizeaz� cuantumul sumei contestate individualizat� 
pe feluri de impozite, prin adresa nr. …../12.01.2006, s-a pus în vedere 
contestatoarei s� transmit� exemplarul original al contesta�iei �i s� men�ioneze 
suma contestat�, defalcat� pe naturi de debite. 

Prin adresa nr. …/25.01.2006, contestatoarea a r�spuns la adresa noastr� 
nr. …../12.01.2006, precizând c� suma contestat� se compune din impozitul pe 
profit în sum� de …. lei �i dobânzile �i penalit��ile aferente acestuia. Întrucât 
contestatoarea nu a precizat cuantumul dobânzilor �i penalit��ilor aferente 
impozitului pe profit în sum� de ….. lei, s-a considerat c� accesoriile contestate 
sunt în sum� …..de lei, din care … lei - dobânzi �i ….lei - penalit��i. 
        

Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
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republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  …. contest� Decizia de impunere nr. …./18.11.2005, emis� de 

Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. …/18.11.2005, privind obliga�iile fiscale în sum� total� de … lei, 
reprezentând impozit pe profit �i accesorii ale acestuia. 

  
Petenta sus�ine c� la stabilirea profitului impozabil aferent anilor 2003 �i 

2004, organele de control nu au avut în vedere în anul 2003 - cheltuielile în sum� 
de … lei �i în anul 2004 – cheltuielile în sum� de … lei, aceste cheltuieli 
reprezentând contravaloarea închirierii unui taf pentru exploatarea lemnului �i a 
muncii prestate de muncitori sezonieri. Contestatoarea precizeaz� c� a depus la 
dosarul contesta�iei „chitan�ele de mân�” primite de la cei c�rora s-a pl�tit suma 
total� de … lei. 

Petenta sus�ine c� veniturile calculate de organele de control ar trebui 
diminuate cu suma de …lei în anul 2003 �i cu suma de … lei în anul 2004, pe 
motiv c�, potrivit deciziei luate de comitetul ob�tei, to�i muncitorii care au lucrat 
în p�dure în perioada 2003 – 2004 au beneficiat de scutirea pl��ii pentru 
manopera lemnului primit ca drept de p�dure �i pentru taf. Contestatoarea 
precizeaz� c� muncitorii sezonieri au primit în anul 2003 -  34 m3 lemn �i în anul 
2004 - 56 m3 lemn. 

Pentru motivele prezentate mai sus, contestatoarea arat� c� nu datoreaz� în 
anul 2003 impozitul pe profit în sum� de … lei �i în anul 2004 impozitul pe profit 
în sum� de ….. lei, precum �i dobânzile �i penalit��ile aferente acestora. 
 

II. Prin Decizia de impunere nr. ……/18.11.2005, emis� de Activitatea 
de control fiscal Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…../18.11.2005, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de …. lei, reprezentând: 

��   … lei – impozit pe profit suplimentar; 
��     … lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��….. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
Din suma total� de … lei, petenta contest� suma de … lei, reprezentând: 

��  … lei – impozit pe profit; 
��….. lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��    ….. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
Inspec�ia fiscal� s-a efectuat ca urmare a solicit�rii G�rzii Financiare 

Suceava, formulate prin adresa nr …../15.09.2005, înregistrat� la Activitatea de 
Control Fiscal Suceava sub nr …./15.09.2005, �i a avut în vedere perioada 
ianuarie 2003 – decembrie 2004. 

În raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� c� ….. este înregistrat� la 
D.G.F.P. Suceava în baza certificatului nr …./19.11.2002 �i în registrul de stat 
sub nr …./19.11.2002, �i are ca obiect de activitate administrarea �i exploatarea 
suprafe�elor de p�dure redobândite de cei în drept, în conformitate cu regimul 
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silvic �i regulile privind protec�ia mediului. De asemenea, în actul contestat se 
arat� c� ……. are personalitate juridic� �i a fost constituit� în baza prevederilor 
O.G. 26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii. 

În urma verific�rii efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� ….. 
a primit în proprietate suprafa�a de 126 hectare teren cu vegeta�ie forestier�, 
situat� pe teritoriul comunei …., în baza titlului de proprietate nr …/7.01.2003. 

Organele de control au constatat c� în cadrul ob�tei figureaz� ….. membri 
�i mo�tenitorii acestora �i c� propor�ional cu cota de participare în cadrul ob�tei, 
fiecare membru prime�te anual o cantitate de lemn din masa aprobat� spre 
exploatare. 

În urma verific�rii documentelor de eviden�� contabil� ale …., organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� asocia�ia nu a calculat �i virat la bugetul de stat 
impozitul pe profit aferent perioadei 2003 - 2004 �i c� a înregistrat în 
contabilitate urm�toarele venituri �i cheltuieli: 

         - lei - 
 venituri cheltuieli 

2003   
2004   

 
 În raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control precizeaz� c� în 
perioada 2003 - 2004 asocia�ia nu a fost exceptat� de la plata impozitului pe 
profit deoarece nu au fost înregistrate în eviden�a contabil� venituri neimpozabile, 
exceptate sau scutite de la plata impozitului pe profit (cotiza�ii ale membrilor, 
contribu�ii b�ne�ti sau în natur� ale membrilor simpatizan�i, dona�ii �i 
sponsoriz�ri primite, etc.). 

 
Din notele explicative date comisarilor G�rzii Financiare Suceava de c�tre 

unii membri ai ob�tei, organele de control au constatat c� pre�edintele ob�tei a 
încasat de la membrii asocia�iei pentru lucr�rile de fasonat �i scos la drum auto 
ale fiec�rui metru cub de material lemnos cuvenit, câte …. lei în anul 2003 �i câte 
…… lei în anul 2004 �i c� nu pentru toate sumele încasate a emis documente de 
încasare (chitan�e). Organele de control precizeaz� c� în anul 2003 au fost emise 
chitan�e numai pentru suma de …. lei, iar în anul 2004 nu au fost emise chitan�e. 

În vederea determin�rii realit��ii cantit��ii de mas� lemnoas� exploatat�, 
precum �i a veniturilor aferente, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat 
Ocoalelor Silvice …, …. �i …., prin adresa nr …../3.11.2005, actele de punere în 
valoare, autoriza�iile de t�iere �i justificarea cantit��ii de mas� lemnoas� aprobat� 
pentru t�iere în perioada 2003 – 2005. 

Ca urmare a solicit�rii organelor de control, cele trei ocoale silvice, în 
administrarea c�rora a fost suprafa�a de 126 hectare teren vegeta�ie forestier� 
apar�inând ob�tei, au transmis urm�toarele date: 

- în anul 2004, a fost pus� în valoare cantitatea de ……… m3, în urma 
exploat�rii rezultând cantitatea de …. m3, din aceast� cantitate …. m3 a fost 
distribuit� membrilor ob�tei, iar diferen�a de ….. m3 a fost comercializat� 
c�tre ter�i; 
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- în anul 2003, a fost pus� în valoare cantitatea de …. m3, în urma 
exploat�rii rezultând cantitatea de …… m3, din aceast� cantitate … m3 a 
fost distribuit� membrilor ob�tei, iar diferen�a de …. m3 a fost 
comercializat� c�tre ter�i. 
 
Întrucât asocia�ia nu a emis documente de încasare pentru toate sumele 

primite de la membri pentru lucr�rile de fasonat �i scos la drum auto ale fiec�rui 
metru cub de material lemnos cuvenit, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
determinarea sumei totale încasate de asocia�ie în perioada 2003 – 2004. 
 Pe baza informa�iilor ob�inute de la Ocoalele Silvice ……, …… �i ……. �i 
a celor din eviden�ele �inute de asocia�ie, cu privire la cantitatea de lemn aprobat� 
pentru t�iere �i cea distribuit� membrilor ob�tei sau comercializat� c�tre ter�i, 
organele de control au estimat profitul impozabil ob�inut de ob�te în perioada 
2003 - 2004, astfel: 
            - lei - 

Venituri ale ob�tei stabilite de organele de 
control 

Perioada Cantit��i 
livrate 

ob�tii în 
mc 

Tarif pt. 
exploatare 

pe mc exploat 
lemn 
ob�te 

vânz�ri 
clien�i 
diver�i 

dobânzi totale 

Cheltuieli 
calculate 
de ob�te 

Profit 
impozabil 
calculate 
de org. de 

control 

 1 2 3=1*2 4 5 6=3+4+5 7 8=6-7 
2003         
2004         

 
Având în vedere c� în perioada 2003 - 2004 asocia�ia a realizat numai 

venituri impozabile �i c� nu a calculat �i virat la bugetul de stat impozit pe profit, 
organele de control, în conformitate cu prevederile art 1 �i 20 din Legea nr 
414/2002 privind impozitul pe profit �i ale art 15 �i 34 din Legea nr 571/2003 
privind Codul fiscal, au stabilit c� ……. datoreaz� bugetului de stat un impozit pe 
profit în sum� total� de …. lei, din care ….. lei în anul 2003 �i … lei în anul 
2004. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe profit în sum� de ……. lei, 
organele de control au calculat pân� la data de 16.11.2005, în conformitate cu 
prevederile H.G. nr 1513/2002, H.G. nr 6772004 �i O.G. nr 92/2003, republicat�, 
dobânzi de întârziere în sum� de 5.110 lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
….. lei.  

 
Organele de control au considerat c� agentul economic, prin neînregistrarea 

tuturor veniturilor din activitatea desf��urat� în perioada 2003 – 2004 a înc�lcat 
prevederile art 13 din Legea nr 87/ 1994 privind combaterea evaziunii fiscale, 
republicat�, �i a înaintat procesul –verbal de control din data de 16.11.2005 anex� 
la decizia de impunere contestat�, organelor de cercetare din cadrul Parchetului 
de pe lâng� Judec�toria Suceava. 
 

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: 
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 1. Referitor  la  suma  contestat�  de  …. lei, reprezentând impozit pe 
profit, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e dac� ….. datoreaz� bugetului de stat aceast� sum�, 
în condi�iile în care pe de o parte nu a calculat, înregistrat �i virat la bugetul de 
stat impozit pe profitul ob�inut în perioada 2003 – 2004, iar pe de alt� parte nu a 
eviden�iat în contabilitate toate veniturile aferente activit��ii desf��urate �i 
organul de control le-a determinat prin estimare. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate la ….., organele de inspec�ie fiscal� 

au constatat c�, în perioada 2003 – 2004, asocia�ia nu a înregistrat în contabilitate 
toate veniturile aferente activit��ii desf��urate �i nu a calculat �i virat la bugetul 
de stat impozit pe profit, în condi�iile în care a realizat numai venituri impozabile. 

Pe baza informa�iilor ob�inute de la Ocoalele Silvice ….., …. �i ….. �i a 
celor din eviden�ele �inute de asocia�ie, cu privire la cantitatea de lemn aprobat� 
pentru t�iere �i cea distribuit� membrilor ob�tei sau comercializat� c�tre ter�i, 
organele de control au estimat profitul impozabil ob�inut de ob�te în perioada 
2003 - 2004 �i au stabilit în sarcina ….. un impozit pe profit suplimentar în sum� 
de ….. lei, din care asocia�ia contest� suma de …….. lei. 
 

În drept, în ceea ce prive�te obligativitatea pl��ii impozitului pe profit 
pentru profitul impozabil ob�inut din orice surs�, pentru anul 2003, sunt aplicabile 
prevederile art 1, 7 �i 20 din Legea nr 414/2002 privind impozitul pe profit, care 
precizeaz� : 
 

„ART. 1 
    (1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, în condi�iile prezentei legi, 
�i denumite în continuare contribuabili: 
    a) persoanele juridice române, pentru profitul impozabil ob�inut din orice 
surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate;[…] 
    (3) Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial sunt exceptate de la 
plata impozitului pe profit pentru urm�toarele categorii de venituri: 
    a) cotiza�iile membrilor; 
    b) contribu�iile b�ne�ti sau în natur� ale membrilor �i simpatizan�ilor; 
    c) taxele de înregistrare, stabilite potrivit legisla�iei în vigoare; 
    d) dona�iile �i sumele sau bunurile primite prin sponsorizare; 
    e) dobânzile �i dividendele ob�inute din plasarea disponibilit��ilor 
rezultate din asemenea venituri; 
    f) veniturile pentru care se datoreaz� impozit pe spectacole; 
    g) resursele ob�inute de la bugetul de stat �i/sau de la bugetele locale; 
    h) veniturile din ac�iuni întâmpl�toare realizate de organiza�ii 
sindicale/patronale, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului 
de organizare �i func�ionare; 
    i) veniturile excep�ionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate în 
proprietatea persoanelor juridice f�r� scop patrimonial, altele decât cele 
care sunt sau au fost folosite în activitatea economic�. 
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    (4) Persoanele juridice f�r� scop patrimonial, pentru veniturile realizate 
din activit��i economice pân� la nivelul echivalentului în lei de 10.000 euro, 
realizate într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale 
neimpozabile prev�zute la alin. (3), sunt exceptate de la plata impozitului pe 
profit. 
    (5) Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial care nu se 
încadreaz� în condi�iile referitoare la nivelul veniturilor prev�zute la alin. 
(4), pentru profitul ob�inut din activit��i economice, pl�tesc impozit pe 
profit, calculat potrivit art. 2 alin. (1).” 
     

„ART. 7 
    (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate 
din orice surs� �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un 
an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile 
nedeductibile.[…]” 
     

„ART. 20 
    […](5) Persoanele juridice f�r� scop patrimonial calculeaz� �i pl�tesc 
impozitul pe profit anual, pân� la data de 25 ianuarie a anului urm�tor.[…]” 
 

Con�inutul alineatului (5) al articolului 1 din Legea nr 414/2002 privind 
impozitul pe profit a fost modificat prin O.G. nr 36/2003 privind corelarea unor 
dispozi�ii din legisla�ia financiar-fiscal�, publicat� în M.O. nr 68 din 2 februarie 
2003, dup� cum urmeaz�: 

"(5) Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial pl�tesc impozit 
pe profitul corespunz�tor veniturilor economice care exced limita prev�zut� 
la alin. (4). Profitul impozabil se impoziteaz� cu cota prev�zut� la art. 2 alin. 
(1)." 

�i ale pct. 1.14 �i 1.16 din Instruc�iunile privind metodologia de calcul al 
impozitului pe profit aprobat� prin H.G. nr. 859 / 2002 �i modificat� prin H.G. nr 
22 din ianuarie 2003 pentru abrogarea unor dispozi�ii legale, precum �i pentru 
modificarea �i completarea unor metodologii contabile �i fiscale, care precizeaz�: 
 
    „1.14. Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial sunt: 
organiza�iile sindicale �i organiza�iile patronale înfiin�ate în baza unor legi 
speciale, asocia�iile �i funda�iile înfiin�ate în baza Ordonan�ei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, precum �i alte asemenea organiza�ii 
înfiin�ate în baza unor legi speciale.[…] 
    1.16. Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial care ob�in venituri 
din activit��i economice pl�tesc impozit pe profit pentru profitul 
corespunz�tor veniturilor ce dep��esc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din 
lege. În scopul determin�rii impozitului pe profit datorat pentru activitatea 
economic� impozabil� se face ponderea veniturilor economice neimpozabile 
în total venituri din activit��i economice. Ponderea rezultat� se aplic� la 
valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul întregii activit��i 
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economice, în vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea 
economic� impozabil�.” 
     
      În anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 7, 13, 14, 15, 19 �i 34 din Legea 
nr 571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
 

„ART. 7 
Defini�ii ale termenilor comuni 

[…]18. organiza�ie nonprofit - orice asocia�ie, funda�ie sau federa�ie 
înfiin�at� în România, în conformitate cu legisla�ia în vigoare, dar numai 
dac� veniturile �i activele asocia�iei, funda�iei sau federa�iei sunt utilizate 
pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial;[…]” 

 
„ART. 13 

    Contribuabili 
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, 
urm�toarele persoane, denumite în continuare contribuabili: 
    a) persoanele juridice române;[…]” 

 
„ART. 14 

    Sfera de cuprindere a impozitului 
    Impozitul pe profit se aplic� dup� cum urmeaz�: 
    a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil 
ob�inut din orice surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate;[…]” 
 

„ART. 15 
    […](2) Organiza�iile nonprofit, organiza�iile sindicale �i organiza�iile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urm�toarele 
tipuri de venituri: 
    a) cotiza�iile �i taxele de înscriere ale membrilor; 
    b) contribu�iile b�ne�ti sau în natur� ale membrilor �i simpatizan�ilor; 
    c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legisla�iei în vigoare; 
    d) veniturile ob�inute din vize, taxe �i penalit��i sportive sau din 
participarea la competi�ii �i demonstra�ii sportive; 
    e) dona�iile �i banii sau bunurile primite prin sponsorizare; 
    f) dividendele, dobânzile �i veniturile realizate din vânzarea-cesionarea 
titlurilor de participare ob�inute din plasarea veniturilor scutite; 
    g) veniturile pentru care se datoreaz� impozit pe spectacole; 
    h) resursele ob�inute din fonduri publice sau din finan��ri 
nerambursabile; 
    i) veniturile realizate din ac�iuni ocazionale precum: evenimente de 
strângere de fonduri cu tax� de participare, serb�ri, tombole, conferin�e, 
utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; 
    j) veniturile excep�ionale rezultate din cedarea activelor corporale aflate 
în proprietatea organiza�iilor nonprofit, altele decât cele care sunt sau au 
fost folosite într-o activitate economic�; 



 8 

    k) veniturile ob�inute din reclam� �i publicitate, realizate de organiza�iile 
nonprofit de utilitate public�, potrivit legilor de organizare �i func�ionare, 
din domeniul culturii, cercet�rii �tiin�ifice, înv���mântului, sportului, 
s�n�t��ii, precum �i de camerele de comer� �i industrie, organiza�iile 
sindicale �i organiza�iile patronale. 
    (3) Organiza�iile nonprofit, organiza�iile sindicale �i organiza�iile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit �i pentru veniturile 
din activit��i economice realizate pân� la nivelul echivalentului în lei a 
15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale 
scutite de la plata impozitului pe profit, prev�zut� la alin. (2). Organiza�iile 
prev�zute în prezentul alineat datoreaz� impozit pe profit pentru partea din 
profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prev�zute la 
alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei 
prev�zute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dup� caz.[…]” 
 

„ART. 19 
    (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.[…]” 

 
„ART. 34 

  […]  (3) Organiza�iile nonprofit au obliga�ia de a pl�ti impozitul pe profit 
anual, pân� la data de 15 februarie inclusiv a anului urm�tor celui pentru 
care se calculeaz� impozitul.[…]” 
 
    �i ale pct 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44 / 2004, care precizeaz�: 
 

„8. Organiza�iile nonprofit care ob�in venituri, altele decât cele 
men�ionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, �i dep��esc limita prev�zut� la 
alin. (3) pl�tesc impozit pentru profitul corespunz�tor acestora. 
Determinarea profitului impozabil se face în conformitate cu prevederile de 
la cap. II, titlul II din Codul fiscal. În acest sens se vor avea în vedere 
urm�toarele: 
    a) stabilirea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (2) din 
Codul fiscal; 
    b) determinarea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (3) din 
Codul fiscal, prin parcurgerea urm�torilor pa�i: 
    - calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu 
de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Na�ional� a României 
pentru anul fiscal respectiv; 
    - calculul valorii procentului de 10% din veniturile prev�zute la lit. a); 
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    - stabilirea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (3) din 
Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mic� dintre sumele stabilite conform 
preciz�rilor anterioare; 
    c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. a) �i 
b); 
    d) determinarea veniturilor impozabile prin sc�derea din totalul 
veniturilor a celor de la lit. c); 
    e) calculul profitului impozabil corespunz�tor veniturilor impozabile de la 
lit. d), avându-se în vedere urm�toarele: 
    (i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realiz�rii veniturilor 
impozabile de la lit. d). Este necesar� utilizarea de c�tre contribuabil a unor 
chei corespunz�toare de repartizare a cheltuielilor comune; 
    (ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform 
regulilor de la pct. (i), luându-se în considerare prevederile art. 21 din Codul 
fiscal; 
    (iii) stabilirea profitului impozabil ca diferen�� între veniturile impozabile 
de la lit. d) �i cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii); 
    f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prev�zute la art. 17 
alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal, dup� caz, asupra profitului impozabil 
stabilit la lit. e).” 

 
În ceea ce prive�te definirea no�iunii de „persoane juridice ce desf��oar� 

opera�iuni cu caracter nonpatrimonial”, la art 1 alin 2 din O.G. nr. 26 /2000 cu 
privire la asocia�ii �i funda�ii se precizeaz�: 

„ART. 1 
    […] (2) Asocia�iile �i funda�iile constituite potrivit prezentei ordonan�e 
sunt persoane juridice de drept privat f�r� scop patrimonial.” 
 
 Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� persoanele juridice române 
au obliga�ia de a pl�ti impozit pe profit pentru profitul impozabil ob�inut din orice 
surs�. Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile ob�inute din 
orice surs�, �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal. 

Persoanele juridice înfiin�ate în baza O.G. nr. 26 /2000 cu privire la 
asocia�ii �i funda�ii sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru partea din 
profitul impozabil ce corespunde veniturilor din activit��i economice ce dep��esc 
nivelul echivalentului în lei a 10.000 euro ( respectiv 15.000 euro), într-un an 
fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului 
pe profit. 

Persoanele juridice f�r� scop patrimonial calculeaz� �i pl�tesc impozitul pe 
profit anual, pân� la data de 25 ianuarie a anului 2004 pentru anul 2003 �i pân� la 
data de 15 februarie inclusiv a anului 2005 pentru anul 2004. 

 
Din raportul de inspec�ie fiscal� se re�ine c� ….. are ca obiect de activitate 

administrarea �i exploatarea suprafe�elor de p�dure redobândite de cei în drept, în 
conformitate cu regimul silvic �i regulile privind protec�ia mediului �i c� are 
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personalitate juridic� �i a fost constituit� în baza prevederilor O.G. 26/2000 cu 
privire la asocia�ii �i funda�ii. 

În urma verific�rii efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� ….. 
a primit în proprietate suprafa�a de 126 hectare teren cu vegeta�ie forestier�, 
situat� pe teritoriul comunei …., în baza titlului de proprietate nr …/7.01.2003. 

Organele de control au constatat c� în cadrul ob�tei figureaz� ….. membri 
�i mo�tenitorii acestora �i c� propor�ional cu cota de participare în cadrul ob�tei, 
fiecare membru prime�te anual o cantitate de lemn din masa aprobat� spre 
exploatare. 

În urma verific�rii documentelor de eviden�� contabil� ale …, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat c� asocia�ia nu a calculat �i virat la bugetul de stat 
impozit pe profitul aferent perioadei 2003 – 2004. 
 Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� în perioada 2003 - 
2004 asocia�ia nu a realizat venituri neimpozabile, exceptate sau scutite de la 
plata impozitului pe profit (cotiza�ii ale membrilor, contribu�ii b�ne�ti sau în 
natur� ale membrilor simpatizan�i, dona�ii �i sponsoriz�ri primite, etc.), ci numai 
venituri impozabile. 

Din cele prezentate se re�ine c� în perioada 2003 – 2004 asocia�ia avea 
obliga�ia s� calculeze, înregistreze �i s� vireze la bugetul de stat impozit pe 
profitul ob�inut din activitatea desf��urat�. 

 
Din notele explicative date comisarilor G�rzii Financiare Suceava de c�tre 

unii membri ai ob�tei, organele de control au constatat c� pre�edintele ob�tei a 
încasat de la membri asocia�iei pentru lucr�rile de fasonat �i scos la drum auto ale 
fiec�rui metru cub de material lemnos cuvenit, câte … lei în anul 2003 �i câte 
….lei în anul 2004 �i c� nu pentru toate sumele încasate a emis documente de 
încasare (chitan�e). Organele de control precizeaz� c� în anul 2003 au fost emise 
chitan�e numai pentru suma de … lei, iar în anul 2004 nu au fost emise chitan�e. 

În vederea determin�rii realit��ii cantit��ii de mas� lemnoas� exploatat�, 
precum �i a veniturilor aferente, organele de inspec�ie fiscal� au solicitat 
Ocoalelor Silvice ….., …… �i ….., prin adresa nr …/3.11.2005, actele de punere 
în valoare, autoriza�iile de t�iere �i justificarea cantit��ii de mas� lemnoas� 
aprobat� pentru t�iere în perioada 2003 – 2005. 

Ca urmare a solicit�rii organelor de control, cele trei ocoale silvice, în 
administrarea c�rora a fost suprafa�a de 126 hectare teren vegeta�ie forestier� 
apar�inând ob�tei, au transmis urm�toarele date: 

- în anul 2004, a fost pus� în valoare cantitatea de ….. m3, în urma 
exploat�rii rezultând cantitatea de …… m3, din aceast� cantitate .. m3 a fost 
distribuit� membrilor ob�tei, iar diferen�a de …. m3 a fost comercializat� c�tre 
ter�i; 

- în anul 2003, a fost pus� în valoare cantitatea de …. m3, în urma 
exploat�rii rezultând cantitatea de …. m3, din aceast� cantitate …. m3 a fost 
distribuit� membrilor ob�tei, iar diferen�a de … m3 a fost comercializat� c�tre 
ter�i. 

Întrucât asocia�ia nu a emis documente de încasare pentru toate sumele 
primite de la membri pentru lucr�rile de fasonat �i scos la drum auto ale fiec�rui 
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metru cub de material lemnos cuvenit, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
determinarea sumei totale încasate de asocia�ie în perioada 2003 – 2004. 
 Pe baza informa�iilor ob�inute de la Ocoalele Silvice …, …. �i ….. �i a 
celor din eviden�ele �inute de asocia�ie, cu privire la cantitatea de lemn aprobat� 
pentru t�iere �i cea distribuit� membrilor ob�tei sau comercializat� c�tre ter�i, 
organele de control au estimat c� profitul impozabil ob�inut de ob�te în anul 2003 
este în sum� de …… lei, iar în anul 2004 de ….. lei. 

Având în vedere c� în perioada 2003 - 2004 asocia�ia a realizat numai 
venituri impozabile �i c� nu a calculat �i virat la bugetul de stat impozit pe profit, 
organele de control au stabilit c� …. datoreaz� bugetului de stat un impozit pe 
profit în sum� total� de ….. lei, din care …. lei în anul 2003 �i 2.484 lei în anul 
2004. 

 
Din cele prezentate rezult� c� … avea obliga�ia de a pl�ti impozit pe profit 

pentru profitul impozabil rezultat din activitatea desf��urat�. 
 
 În ceea ce prive�te legalitatea determin�rii profitului impozabil prin 
estimare sunt aplicabile prevederile art 65 �i 91 din O.G. nr 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, devenite 66 �i 92 
prin republicarea din data de 26.09.2005, care stipuleaz�:  

 
„ART. 66 
    Estimarea bazei de impunere 
    (1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de impunere, 
acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în vedere toate datele 
�i documentele care au relevan�� pentru estimare. Estimarea const� în 
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt 
fiscale.” 
 
„ART. 92 
    Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
    (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii 
îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor 
legisla�iei fiscale �i contabile, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�, 
precum �i a accesoriilor aferente acestora. 
    (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând 
din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind 
legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea 
îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi 
relevante pentru aplicarea legii fiscale;[…] 
    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) 
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la:[…] 
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    c)discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de la 
reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii acestora, dup� 
caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�;” 
 
�i ale pct 65.2 �i 91.4 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
 
„65.2. Organul fiscal va identifica acele elemente care sunt cele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale, luând în considerare pre�ul de pia�� al 
tranzac�iei sau al bunului impozabil, precum �i informa�ii �i documente 
existente la dosarul fiscal al contribuabilului care sunt relevante pentru 
impunere, iar, în lipsa acestora, organul fiscal va avea în vedere datele �i 
informa�iile de�inute de acesta despre contribuabilii cu activit��i similare.” 
 
„91.4. Stabilirea bazei de impunere, precum �i a diferen�elor de impozite, 
taxe �i contribu�ii, în activitatea de inspec�ie fiscal�, se face pe baza 
eviden�elor contabile, fiscale sau a oric�ror alte eviden�e relevante pentru 
impunere ori folosindu-se metode de estimare în conformitate cu prevederile 
art. 65 din Codul de procedur� fiscal�.” 
 
 Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele de control au dreptul 
determine prin estimare bazele de impunere �i s� stabileasc� diferen�e de 
impozite datorate de contribuabil în cazul în care în urma verific�rilor se constat� 
c� baza de impozitare este incomplet�.  

Estimarea const� în identificarea acelor elemente care sunt cele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale. La estimare, organul fiscal trebuie s� aib� în 
vedere datele ob�inute de la reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau de la ter�i 
�i informa�iile de�inute despre contribuabilii cu activit��i similare. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta nu a emis 
documente de încasare pentru toate sumele primite de la membri pentru lucr�rile 
de fasonat �i scos la drum auto ale fiec�rui metru cub de material lemnos cuvenit 
în perioada 2003 – 2004. 

 Întrucât contestatoarea nu a eviden�iat în contabilitate toate veniturile 
ob�inute din activitatea desf��urat�, organele de control, în mod legal, au procedat 
la estimarea acestora. Organele de control au determinat profitul impozabil ca 
diferen�� între veniturile estimate �i cheltuielile înregistrate de petent� în eviden�a 
contabil�. 
 

Prin cererea formulat�, petenta sus�ine c� la stabilirea profitului 
impozabil aferent anilor 2003 �i 2004, organele de control nu au avut în 
vedere în anul 2003 - cheltuielile în sum� de …. lei �i în anul 2004 – 
cheltuielile în sum� de …. lei, aceste cheltuieli reprezentând contravaloarea 
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închirierii unui taf pentru exploatarea lemnului �i a muncii prestate de 
muncitori sezonieri. Contestatoarea precizeaz� c� a depus la dosarul contesta�iei 
„chitan�ele de mân�” primite de la cei c�rora s-a pl�tit suma total� de … lei.  

Sus�inerea petentei nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei deoarece, cheltuielile în sum� total� de …. lei nu au fost înregistrate 
în eviden�a contabil�, fapt recunoscut �i de contestatoare prin cererea formulat�. 

Potrivit prevederilor pct. 1.15 din Instruc�iunile privind metodologia de 
calcul al impozitului pe profit aprobat� prin H.G. nr. 859 / 2002 �i modificat� prin 
H.G. nr 22 din ianuarie 2003 pentru abrogarea unor dispozi�ii legale, precum �i 
pentru modificarea �i completarea unor metodologii contabile �i fiscale, 
aplicabile în anul 2003: „cheltuielile aferente activit��ilor desf��urate în 
scopul ob�inerii de profit se eviden�iaz� din punct de vedere contabil 
conform reglement�rilor contabile”. 

În acela�i sens sunt �i prevederile pct.22 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44 / 
2004, aplicabile în anul 2004, care precizeaz�: „Cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile sunt cheltuielile înregistrate ”. 

 
Mai mult, cheltuielile neînregistrate în eviden�a contabil� au la baz� 

înscrisuri redactate de mân� de c�tre persoane fizice care au prestat diverse 
servicii asocia�iei. Pentru a putea înregistra în contabilitate astfel de înscrisuri, 
potrivit pct 2 lit B din Normele Metodologice de întocmire �i utilizare a 
Formularelor Comune privind Activitatea Financiar� �i Contabil� aprobate prin 
O.M.F. nr 425/1998, „trebuie s� aib� la baz� contracte sau conven�ii, 
întocmite în acest scop în conformitate cu reglement�rile legale în vigoare.” 

 
Petenta nu a depus la dosarul cauzei contracte sau conven�ii încheiate cu 

persoanele fizice, �i potrivit art 183 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
data de 26.09.2005, „Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, 
de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul 
cauzei.”. 

 
De asemenea, petenta sus�ine c� veniturile calculate de organele de 

control ar trebui diminuate cu suma de …. lei în anul 2003 �i cu suma de …. 
lei în anul 2004, pe motiv c�, potrivit deciziei luate de comitetul ob�tei, to�i 
muncitorii care au lucrat în p�dure în perioada 2003 – 2004 au beneficiat de 
scutirea pl��ii pentru manopera lemnului primit ca drept de p�dure �i 
pentru taf. Contestatoarea precizeaz� c� muncitorii sezonieri au primit în anul 
2003 -  … m3 lemn �i în anul 2004 - ….. m3 lemn.  

Sus�inerea petentei nu se poate re�ine pentru solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei, întrucât aceasta nu a depus la dosarul cauzei contracte de munc� sau 
de prest�ri de servicii din care s� rezulte c� o parte din membri ob�tei au lucrat în 
p�dure în perioada 2003 – 2004 �i documente din care s� rezulte c� au fost 
înregistrate în eviden�a contabil� cheltuielile aferente lucr�rilor efectuate de ace�ti 
membri. 
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În concluzie, contestatoarea datoreaz� bugetului de stat impozitul pe profit 
în sum� total� de … lei, stabilit de organele de control, din care se contest� numai 
suma de ….. lei. 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus �i analizând 

documentele anexate la dosarul cauzei, s-a re�inut faptul c� organul de control în 
mod legal a stabilit c� ….. datoreaz� bugetului de stat impozit pe profit în sum� 
de …… lei, drept urmare contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge 
ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor  la  suma  de  ….. lei, stabilit�  de  c�tre  inspectorii  din  

cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava prin decizia de impunere nr 
…./18.11.2005, reprezentând  … .lei – dobânzi �i …. lei – penalit��i, aferente 
impozitului pe profit în sum� de ……. lei, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� … datoreaz� 
aceast� sum�, în condi�iile în care obliga�ia bugetar�, pentru care s-au calculat 
dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru perioada 25.01.2004 – 16.11.2005, nu a 
fost achitat� la scaden��. 
 

În fapt, în urma controlului efectuat, prin Decizia de impunere nr. 
…../18.11.2005, organele de control au stabilit ddoobbâânnzzii    ��ii  ppeennaalliitt����ii  în sum� de 
161 lei, ca urmare a neachit�rii în termen a impozitului pe profit în sum� de ….. 
lei, pentru perioada 25.01.2004 – 16.11.2005. 
 

În drept, în ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i 
de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de 
stat, sunt aplicabile prevederile art 108, 109 �i 114 din O.G. nr. 92 / 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� devenite art. 114, 115 �i 120 prin republicarea la data 
de 24.06.2004, care stipuleaz�: 
„ART. 114 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.[…] ” 
 
„ART. 115 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum 
urmeaz�: 
    a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile 
se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, 
taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv;[…]” 
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„ART. 120 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de 
lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei 
acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.[…] ” 

 
Articolul 120 a fost modificat prin Legea  210 / 2005 privind aprobarea 

Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care intr� în vigoare 
de la data de 15.07.2005, astfel: 
 
„(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de 
lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei 
acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
  

Articolele 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, au devenit 115, 116 �i 121 
prin republicarea actului normativ la data de 26.09.2005. 

 
Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la 

termenul scadent a impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de 
control debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

 
Fa�� de cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� pentru 

impozitul pe profit care a generat dobânzile �i penalit��ile în sum� de ….. lei 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz�, potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”, a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru aceste 
capete de cerere. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor  art 1, 7 �i 20 din Legea nr 414/2002 privind impozitul pe profit, pct. 
1.14, 1.15 �i 1.16 din Instruc�iunile privind metodologia de calcul al impozitului 
pe profit aprobat� prin H.G. nr. 859 / 2002 �i modificat� prin H.G. nr 22 din 
ianuarie 2003 pentru abrogarea unor dispozi�ii legale, precum �i pentru 
modificarea �i completarea unor metodologii contabile �i fiscale, art 7, 13, 14, 15, 
19 �i 34 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, pct 8 �i 22 din Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin 
H.G. nr. 44 / 2004, art 65, 91, 114, 115, 120 din O.G. nr 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� republicat� la data de 24.06.2004, devenite 66, 92, 115, 116, 
121 prin republicarea din data de 26.09.2005, pct 65.2 �i 91.4 din H.G. nr. 
1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art 1 alin 2 din O.G. 
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nr. 26 /2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, pct 2 lit B din Normele 
Metodologice de întocmire �i utilizare a Formularelor Comune privind 
Activitatea Financiar� �i Contabil� aprobate prin O.M.F. nr 425/1998, coroborate 
cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 

DECIDE : 
 

Respingerea contesta�iei formulate de …, împotriva Deciziei de impunere 
nr. …. din 18.11.2005, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind 
suma de … lei, reprezentând: 

��  …. lei – impozit pe profit suplimentar; 
��…. lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��    … lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, 

ca neîntemeiat�. 
 

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


