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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu, a fost investit� în baza 

art.209 din din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de #
�
#
�
#
�
#
�
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$����împotriva 

Deciziei de impunere nr.XXX/26.02.2009 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 

inspec�ia fiscal� întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu �i comunicat� petentei în data 

de 04.03.2009. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din O.G.92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul fiscal sub nr.XXX/01.04.2009, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei sub 

nr.XXXX/06.04.2009. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile stabilite prin actul contestat privind plata la 

bugetul statului a sumei de XXXX lei reprezentând major�ri de întârziere impozit pe profit. 

 

        �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

 

� organele de inspec�ie fiscal� au constatat diferen�e suplimentare la impozitul pe profit în 

sum� total� de XXXX lei, din care XXXX lei ca urmare a întocmirii eronate a declara�iilor 

rectificative aferente anului 2004 �i 2005 ; 

� diferen�a stabilit� suplimentar a fost achitat� de c�tre societate cu O.P. XX/10.04.2008 în 

sum� de XXXXXX lei ; 

� din plata efectuat� în sum� de XXXXX lei, în Fi�a sintetic� total� a societ��ii s-a operat 

stingerea obliga�iei declarat� cu impozitul pe profit în sum� XXXXX lei, iar diferen�a de 

XXXX lei (XXXXX – XXXXX) a fost transferat� de A.F.P. Media� din oficiu (f�r� solicitarea 

societ��ii) în contul de Trezorerie al societ��ii. 
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În concluzie, deoarece diferen�a de impozit pe profit în sum� de XXXX lei a fost  

achitat� în data de 10.04.2008 (OPXXX/10.04.2008) , major�rile de întârziere aferente în sum� de 

XXXX lei calculate de organul fiscal pentru perioada 15.04.2008 – 24.02.2009 nu sunt datorate de 

c�tre societate �i prin urmare solicit� anularea lor. 

 

    ��
���
���
���
� Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr.XX/26.02.2009 privind 

obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� a re�inut urm�toarele : 

 

  �" ��(� ���������!� �" ��(� ���������!� �" ��(� ���������!� �" ��(� ���������!� ����

  Verificarea a cuprins perioada 20.10.2003 – 31.12.2007. 

 

  �������)�������)�������)�������)����

  Prin Declara�ia 101 privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat pentru 

anul 2003, înregistrat� la Adminisrtra�ia Finan�elor Publice Media� sub nr.XXXX/29.03.2004, 

societatea declar� un profit impozabil de XXXXXXXX lei aferent anului 2003, sum� c�reia îi 

corespunde un impozit pe profit datorat �i declarat de societate în sum� de XXXXXX lei. 

  În data de 09.04.2004, conform declara�iei rectificative înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice Media� sub nr.XXXXXX/09.04.2008, societatea declar� la rândul 1 din 

declara�ie „venituri din exploatare” în sum� de XXXXX lei fa�� de veniturile din exploatare datorate 

ini�ial la data de XXXXXX în sum� de XXXXXX lei. Astfel, rezult� o pierdere fiscal� în sum� de 

XXXXX lei vechi (anexa 5 �i 6). 

 

  ������������������������������������ ���� �

� � Prin Declara�ia 101 privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat pentru 

anul 2004, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Media� sub nr.XXXXX/19.04.2005, 

societatea declar� un profit impozabil de XXXXXX lei aferent anului 2004, sum� c�reia îi 

corespunde un impozit pe profit datorat �i declarat de societate în sum� de XXXXXX lei. 

  În data de 09.04.2008 conform declara�iei rectificative înregistrat�  la Administra�ia 

Finan�elor Publice Media� sub nr.XXXXX/09.04.2008, societatea declar�  la rândul 1 din declara�ie 

„Venituri din exploatare” în sum� de XXXXXX lei fa�� de  veniturile din exploatare declarate ini�ial la 

data de 19.04.2005 în sum� de XXXXXXX lei. Astfel, rezult� o pierdere fiscal� în sum� de 

XXXXXXX lei vechi (anexa 5 �i 6). 
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  ������������������������������������

  Prin Declara�ia 101 privind obliga�iile de plat� la bugetul general consolidat pentru 

anul 2005 înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Media� sub nr.XXXXX/28.04.2006, 

societatea declar� un impozit pe profit în sum� de XXXXXX lei noi. 

  În data de 09.04.2008, conform declara�iei rectificative înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice Media�  sub nr.XXXXX/09.04.2008 societatea corecteaz� impozitul pe profit  

declarat ini�ial în 28.04.2006 în sum� de XXXXXX lei noi, rezultând în urma declara�iei rectificative 

– XXXX lei noi impozit profit. 

  Sintetic, în urma acestor declara�ii rectificative situa�ia impozitului pe profit datorat �i 

declarat de societate, se prezint� astfel : 

 

     Anul    Impozit pe profit    Impozit pe profit    Diferen�a 
    - declarat ini�ial -  - dup� rectificative – 
          - lei vechi -         - lei vechi – 
    ____________________________________________________________________________ 
    2003       XXXXXX      - XXXXXXX   0 

    2004      XXXXXX   - XXXXXXXX  - XXXXXX 

    2005       XXXXXX        - XXXXXX  +  XXXXXX 

   ____________________________________________________________________________ 

 TOTAL    XXXXXXX  - XXXXXXXXX  - XXXXXXXX 

        (XXXX)        (- XXXX)       (- XXXXX) 
   ____________________________________________________________________________ 
 

  În eviden�a fiscal� (fi�a rol) este operat� diminuarea obliga�iei fiscale cu suma de 

XXXX lei noi, datorit� faptului c� societatea în mod eronat  a solicitat prin declara�ia rectificativ� a 

anului 2004 sc�derea din eviden�a fiscal� a sumei de XXXXX lei vechi fa�� de suma declarat� 

ini�ial reprezentând impozitul pe profit în sum� de XXXXX lei vechi. 

  De asemenea, a solicitat eronat prin declara�ia rectificativ� aferent� anului 2005, 

sc�derea din eviden�a fiscal� a sumei de XXXXX lei noi, fa�� de suma declarat� ini�ial 

reprezentând un impozit pe profit în sum� de  XXXXX lei noi. 

  Astfel, organul de inspec�ie fiscal� constat� c� societatea a solicitat în mod 

nejustificat diminuarea obliga�iei declarate privind impozitul pe profit cu suma de XXXX lei noi  

(XXX – XXX). 

  Urmare a declara�iei rectificative, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice 

Media�  sub nr. XXX/09.04.2008, obliga�ia de plat�  privind impozitul pe profit, declarat� de 

societate aferent� anului 2007 în sum� de XXXXX lei este compensat� eronat cu suma de XXXXX 
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lei noi fa�� de suma corect� de compensat de XXXXX lei noi, astfel societatea achit� diferen�a de 

XXXXXX lei cu O.PXX /10.04.2008, mai pu�in cu XXXXlei, fa�� de obliga�ia legal� de  XXXX lei noi. 

  În concluzie, organul de control fiscal a constatat c� societatea prin declararea 

eronat� a impozitului pe profit (conform declara�iilor rectificative) pe anul 2004 �i 2005, societatea a 

beneficiat de o compensare nelegal� în sum� de XXXXX lei noi cu impozitul pe profit, aferent 

anului 2007. 

  Pentru suma de XXXXXX lei, organul de control fiscal a calculat major�ri de 

întârziere pentru perioada 15.04.2008 dat� la care s-a operat în eviden�a contabil� compensarea, 

a�a cum rezult� din fi�a rol (anexa 4) pân� la data de 24.02.2009 în sum� de XXXX lei (XXX lei x 

315 zile x 0,10%). 

 

      ���
����
����
����
�Având în vedere constar�rile organului de inspec�ie fiscal�, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

� organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr.XXX/26.02.2009 a stabilit c� 

petenta urmare a întocmirii eronate a declara�iilor rectificative privind impozitul pe profit în 

data de 09.04.2008 pentru anii 2003, 2004, 2005 �i-a diminuat nejustificat obliga�iile fiscale 

declarate ini�ial cu suma de XXXX lei (XXX – XXX), fapt ce a determinat calcularea de 

major�ri de întârziere impozit profit aferente  în sum� de XXXXX lei  ; 

� în ap�rare, petenta sus�ine c� nu datoreaz� major�rile de întârziere impozit profit în sum� 

de XXXXX lei, deoarece nu are obliga�ia de plat� a sumei de XXXX lei ce a determinat  

calcularea lor. 

Cauza  supus�  solu�ion�rii  este de  a se stabili dac� petenta datoreaz� bugetului de 

stat suma de XXXXXlei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit de 

XXXXXX major�ri calculate pentru perioada 15.04.2008 – 24.02.2009. 

  Analizând situa�ia fiscal� existent�, preciz�rile petentei în contesta�ia formulat�, 

actele depuse la  dosarul cauzei, precum �i men�iunile organului de  inspec�ie fiscal� din referatul 

întocmit, se re�ine : 

� societatea a întocmit �i depus în data de 19.04.2008 declara�ii rectificative privind impozitul 

pe profit  aferent anilor 2003, 2004 �i 2005, în urma c�rora rezult� c� dup� rectificare nu mai 

datoreaz� impozit pe profit, ci dimpotriv� obliga�ia fiscal� declarat� ini�ial a fost de XXXXXX 

lei, iar cea corectat� final� de  - XXXXX lei, rezultând astfel o diferen�� cu minus, respectiv  

- XXXXXX lei, sum� care reprezint�  o diminuare a obliga�iei fiscale privind  impozitul pe 

profit nicidecum o datorie la bugetul de stat ; 
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� acest fapt este confirmat �i dovedit  de eviden�a fiscal� pe pl�titor a petentei prezentat� la 

dosarul cauzei în anexele 1,2,3 „Fi�a sintetic� total�” din care rezult� : 

o în data de 10.04.2008 societatea a achitat la bugetul de stat cu O.P. XX/10.04.2008 

suma de XXXXXX lei, din care : 

-  suma de XXXXXX lei reprezentând stingere obliga�ie impozit pe profit datorat  

   pentru anul 2007, operat� în „Fi�a sintetic� total� – impozit profit” editat� în data de  

   03.04.2009 , dup� depunerea contesta�iei (anexa 3)  

     – suma de XXXXXlei se afla �i la data  solu�ion�rii contesta�iei în sold, conform „Fi�ei  

        sintetice totale – Venituri ale bugetului de stat încasate în contul unic, în curs de  

        distribuire, editat� la 03.04.2009 (anexa 1) ; 

� faptul c� suma de XXXXX lei exist� în sold la capitolul „venituri ale bugetului de stat 

încasate în contul unic, în curs de distribuire”, înseamn� c� aceasta a fost deja virat� în plus 

(O.P. XXX/10.04.2008) �i care urmeaz� s� fie consumat� cu obliga�ii fiscale viitoare ; 

� mai mult, aceasta demonstreaz� c� pentru perioada 2003 – 2005 când societatea  a 

efectuat rectific�ri în sensul diminu�rii declara�iilor ini�iale privind impozitul pe profit, efectiv 

nu are obliga�ii la bugetul de stat pentru acest impozit, �i prin urmare suma de XXXX lei a 

fost un virament ce urmeaz� s� fie stins cu obliga�ii fiscale viitoare, a�a cum rezult� din Fi�a 

sintetic� total� – anexa 1 prezentat�  la dosarul cauzei. 

În acest sens, sus�inerea petentei c� organul fiscal teritorial – Administra�ia Finan�elor 

Publice Media� a transferat din oficiu f�r� solicitarea sa, suma de XXXXX lei în contul de trezorerie 

al societ��ii nu este întemeiat�, suma se afl� în contul „Venituri ale bugetului de stat încasate în 

contul unic, în curs de  distribuire” editat� la 03.04.2009 exact conform viramentului s�u cu O.P. 

XX/10.04.2008 ; 

� de asemeni, organul de inspec�ie fiscal� recunoa�te prin referatul întocmit c� „în urma 

examin�rii motivelor invocate de petent� în sus�inerea contesta�iei s-a re�inut c� acestea 

sunt întemeiate �i legale �i în consecin�� societatea nu datoreaz� major�rile de întârziere de 

XXXXX lei. Aceast� constatare rezult� din confruntarea eviden�ei fiscale pe pl�titor cu fi�a 

sintetic� privind veniturile bugetului de stat în contul unic în curs de distribuire (anexele 1-3). 

Astfel, conform eviden�ei fiscale din trezorerie rezult� c� suma de XXXXX lei impozit  

pe profit pl�tit în plus a fost compensat cu impozitul pe salarii declarat în perioada Martie 2008 – 

Decembrie 2008 �i c� totodat� impozitul pe salarii declarat pentru fiecare lun� din perioada Martie 

2008 – Decembrie 2008  a fost pl�tit la termenul scadent (anexa 4). 
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  Ca urmare a acestei situa�ii, suma de  XXXXX lei figureaz� la data de 03.04.2009 în 

contul unic ca sum� în curs de distribuire (anexa 1). 

  În concluzie, a�a cum reiese din cele relatate mai sus se constat� c� major�rile de 

întârziere impozit profit în sum� de XXXX lei nu se justific� deoarece au fost calculate pentru un 

debit pe care societatea nu-l datoreaz� �i astfel contesta�ia urmeaz� a fi admis�. 

  Pentru considerentele ar�tate în baza art.211 (5) din O.G. 92/2003 R, 

 

������������������������������������������������������������������*��*��*��*����

����

  Admite contesta�ia pentru suma de XXXXX lei reprezentând major�ri de întârziere 

impozit pe profit. 
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