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DECIZIA NR.93/2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
SC X SRL din D... 

 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice Deva - Activitatea de Control 
Fiscal asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL din D..., împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr. .../2007 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. .../2007. 
 
                      Contesta�ia are ca obiect suma de … lei reprezentând:  
- impozit pe profit                                                  … lei 
- major�ri de întârziere impozit pe profit               … lei 
petenta solicitând �i suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. …/2007; 
…/2007; …/2007 pentru suma de … lei, reprezentând obliga�ie fiscal� privind 
impozit pe profit, debit �i accesorii. 
 
                      Referitor la depunerea în termen a contesta�iei,                    
prin referatul nr. .../2007  organele de control precizeaz� faptul c�, raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. .../2007 a fost înregistrat la SC X SRL în registrul de ie�iri al 
societ��ii sub nr. .../2007, iar la AFP Deva sub nr. .../2007, iar comunicarea 
asupra constat�rilor raportului de inspec�ie fiscal� a fost f�cut� în data de 
...2007, când s-a înmânat un exemplar al acestui raport. De asemenea se 
men�ioneaz� c� termenul cuprins între …2007 �i …2007 în care  s-a depus 
contesta�ia este mult mai mare decât cel prev�zut la art.175 �i 177 din OG. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, “împotriva sumelor de 
plata se poate face contesta�ie, care se depune în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc�iunea dec�derii." 
                   Prin adresa nr. …/2007, Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, a solicitat 
Administra�iei Finan�elor Publice Deva s� fac� dovada modului în care petenta a 
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luat act de Decizia de impunere  nr. .../2007 �i care constituie obiectul 
contesta�iei. 
                    De asemenea, prin adresa nr. .../2007, Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, a solicitat petentei s� fac� dovada asupra modului în care a luat act 
de Decizia de impunere nr. .../2007. 
                    Administra�ia Finan�elor Publice Deva - Activitatea de Control 
Fiscal, prin adresa nr. .../2007 men�ioneaz� faptul c� dovada primirii deciziei de 
impunere nr. .../2007 o reprezint� semn�tura de primire a raportului de inspec�ie 
fiscal� întocmit la societate, în baza c�ruia s-a emis decizia de impunere. 
                    SC X SRL din D..., prin adresa nr. .../2007, înregistrat� la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. .../2007, comunic� 
faptul c� a luat act de decizia de impunere nr. .../2007 în data de ...2007, dup� 
cum rezult� din registrul de intrare - ie�ire al societ��ii SC X SRL., decizia fiind 
înregistrat� la nr. ..., în sus�inerea celor afirmate petenta anexând în xerocopie 
fila din registru, certificat� sub semn�tur� de administratorul societ��ii.  
 
                     În consecin�� sus�inerea Administra�iei Finan�elor Publice Deva - 
Activitatea de Control Fiscal, potrivit c�reia comunicarea raportului de inspec�ie 
fiscal� a fost f�cut� în data de ...2007, când s-a înmânat un exemplar al acestui 
raport, nu poate fi considerat� ca motiva�ie a dep��irii termenului de depunere a 
contesta�iei întrucât Administra�ia Finan�elor Publice Deva - Activitatea de 
Control Fiscal nu a f�cut dovada datei la care petenta a luat la cuno�tin�� de 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. .../2007. 
                     ORDINUL MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE - AGEN�IA 
NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
publicat� în Monitorul Oficial  nr. 893 din  6 octombrie 2005, la pct. 3.9 
precizeaz� : 
 
“3.9. În condi�iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea termenului de depunere a contesta�iei, iar în urma 
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 
contestatorul a luat la cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat, 
aceasta va fi considerat� depus� în termenul legal. 
    În situa�ia depunerii prin po�t� a contesta�iei, organul emitent al actului 
administrativ fiscal atacat este obligat s� anexeze la dosarul contesta�iei 
plicul prin care a fost transmis�. 
    3.10. Persoanele care nu respect� prevederile legale privind 
comunicarea actelor administrative fiscale �i nu anexeaz� la dosarul 
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cauzei dovada comunic�rii actului atacat, precum �i dovada depunerii 
contesta�iei sunt direct r�spunz�toare de acest fapt.” 
 
                       Având în vedere cele ar�tate mai sus contesta�ia se consider� c� 
a fost depus� în termenul legal prev�zut de ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 
                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
 
                    Societatea SC X SRL a încheiat cu societatea de administrare SC 
Y SRL, reprezentata prin împuternicit ..., contractul de administrare nr. .../2005, 
având ca obiect „administrarea, conducerea �i reprezentarea SC X SRL de 
c�tre SC Y SRL". 
                      Pentru activitatea de administrare, conform contractului încheiat 
între p�r�i, obliga�ia societ��ii  a fost de a pl�ti persoanei juridice - administrator 
unic remunera�ia în cuantum de 4 % din cifra de afaceri realizat�, remunera�ie 
care în perioada ...2005 - .....2006 s-a ridicat la suma de ... lei, dup� cum 
precizeaz� organul de control. 
                     În drept petenta invoc� urm�toarele prevederi: 
- Legea 31/1990 privind societatiile comerciale prevede: 
Art. 197. - (1) Societatea este administrata de unul sau mai mul�i administratori, 
asocia�i sau neasociati, numi�i prin actul constitutiv sau de adunarea generala. 
- Actul constitutiv al societ��ii comerciale X SRL, a�a cum a fost modificat 
prin încheierea nr. …/2005 data de TRIBUNALUL HUNEDOARA prevede: 
„numire administrator SC Y SRL (...), având ca reprezentant pe … (...), durata 
mandat: 5 ani puteri: DEPLINE 
- Contractul de administrare nr. …, încheiat în …2004 între SC X SRL �i SC 
Y SRL, precizeaz� ca obiectul contractului ii reprezint� administrarea, 
conducerea �i reprezentarea SC X SRL de c�tre SC Y SRL, cu obliga�ia de a se 
pl�ti administratorului unic renumera�ia  în cuantum de 4 % din cifra de afaceri 
realizata de SC X SRL. 
-       Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, Art. 13 Interpretarea legii, Art. 43 Con�inutul �i motivarea actului 
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administrativ fiscal, Art. 63 For�a probanta a documentelor justificative �i 
evidentelor contabile, Art. 64 Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
- LEGII Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, ART. 19 Reguli 
generale, ART. 21 Cheltuieli - lit. f) 
 
             Fa�� de dispozi�iile legale mai sus invocate, în concluzie, petenta 
precizeaz� : 
             Activitatea de administrare a societ��ii  s-a efectuat în baza 
Contractului de administrare nr. … încheiat în …2004  între  SC X SRL �i SC Y 
SRL, unde se precizeaz� c� obiectul contractului îl reprezint� administrarea, 
conducerea �i reprezentarea SC X SRL de c�tre SC Y SRL, cu obliga�ia de a se  
pl�ti  administratorului unic renumera�ia   în cuantum de 4 % din cifra de afaceri 
realizat� de SC X SRL, contract care a fost respectat de c�tre p�r�i. 
             Numirea ca administrator a SC Y SRL, având ca reprezentant pe  dl. C 
cu durata mandat 5 ani, cu puteri DEPLINE, s-a f�cut prin actul constitutiv al 
societ��ii comerciale X SRL, prin încheierea nr. …/ 2005 data de TRIBUNALUL 
HUNEDOARA,  hot�râre  executorie de drept, definitiv� �i irevocabil� care nu 
poate fi cenzurat� în niciun caz de organul de inspec�ie fiscal�. 
             Contractul de administrare  încheiat  între p�r�i are puteri de lege, 
facturile fiscale emise de societatea de administrare, care au la baza 
procese verbale lunare de activitate semnate de p�r�i, sunt documente 
justificative, care angajeaz� r�spunderea petentei a�a cum prevede art 6. din 
Legea contabilit��ii nr. 82/1991  republicat� , din acest punct de vedere nu s-ar fi 
putut face aplica�iunea art 21. al (4) pct f din Codul Fiscal (cheltuieli înregistrate 
în contabilitate care nu au la baza un document justificativ), dup� cum  afirm�  
eronat organele de control fiscal. 
 
                    ÎN FOND, petenta solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost 
formulat�, anularea deciziei nr. …/2007 emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Deva, prin care au fost stabilite abuziv obliga�ii fiscale în sum� de … lei, 
cât �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2007 încheiat de organele de 
control a AFP Deva. 
                     De asemenea petenta solicit� în baza art. 185 din OG 92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscal� �i a HG nr. 1050/2004 de aprobare a 
Normelor Metodologice de aplicare a OG 92/2003 suspendarea execut�rii 
Deciziei de impunere nr. …/2007; …/2007; …/2007 pentru suma de …. lei, 
reprezentând obliga�ie fiscal� privind impozit pe profit, debit �i accesorii. 
 
                   II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2007 emis� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2007, 



 5 

organele de control ale Administra�iei Finan�elor Publice Deva - Activitatea 
de Control Fiscal �i-au motivat verificarea astfel: 
 
                     Garda Financiar� Sec�ia Hunedoara, prin Nota unilateral� 
încheiat� la data de …2007, a constatat c� a fost încheiat un contract de 
administrare începând cu data de …2005 prin care era angajat� pentru 
administrarea SC X SRL la care era asociat dl. …, aceea�i persoan� care este 
administrator �i asociat la SC Y SRL, controlul fiind solicitat de Garda Financiara 
sec�ia Hunedoara prin adresa nr. …/2007. 
 
                      În urma verific�rilor efectuate de organele de control ale 
Administra�iei Finan�elor Publice Deva - Activitatea de Control Fiscal, au 
constatat urm�toarele: 
                     Cheltuielile de administrare ale societ��ii verificate (facturate de 
societatea de administrare SC Y SRL, în baza Contractului de administrare nr. 
…/2005 încheiat între cele dou� societ��i) nu sunt deductibile fiscal, precizându-
se c� au fost prezentate organelor de inspec�ie facturi fiscale în care s-a înscris 
"prest�ri servicii cf. contract de administrare", f�r� a se prezenta situa�ii din care 
s� rezulte modul de determinare a contravalorii serviciului prestat, fiind înc�lcate 
astfel prevederile Legii 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 
21 alin 4, lit "f" �i „ m" ale pct. 44 din HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor de 
aplicare a legii cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale Legii 82/1991 
republicata, art.6, alin.2 �i ale OMFP 306/2002 privind Regulamentul de aplicare 
a Legii contabilit��ii �i HG 831/1997 �i OMFP 1850/2004 privind Normele de 
întocmire �i utilizare a registrelor �i formularelor comune pe economie privind 
activitatea financiar� �i contabil�. 
                   De asemenea, se mai precizeaz� de c�tre organele de control c� 
societatea Y SRL preia administrarea societ��ii controlate numind ca 
imputernicit pe domnul …, aceea�i persoana cu administratorul societ��ii 
controlate, procentul aplicat fiind de 4% la cifra de afaceri, lucru care incarca 
foarte mult costurile, performan�a economic� nefiind urm�rit� ca în cazul în care 
procentul s-ar aplica la profit. De asemenea din punct de vedere al impozitului la 
bugetul de stat în cel de-al doilea caz nu se pl�te�te niciun impozit, de 
asemenea în cazul împuternicirii nu exist� nici o hot�râre a consiliului de 
administra�ie al X SRL. 
                      Nu exist� nici o evaluare practic� a muncii prestate, un deviz sau 
o alt� calcula�ie anex� facturii, de asemenea procentul de 4% facturat de firma 
care administreaz� se aplic� la cifra de afaceri, nu la profit, care ar 
presupune îmbun�t��irea performantei economice. 
                      Se precizeaz� în decizie la motivul de fapt, c� societatea Y SRL a 
preluat administrarea societ��ii X SRL, administrate de …, numind ca 
împuternicit pentru administrarea societ��ii pe …, una �i aceia�i persoana cu 
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administratorul X SRL. Urmarea acestui act din punct de vedere fiscal este 
faptul ca societatea X SRL nu mai pl�te�te impozit pentru cheltuielile de 
administrare. 
                     Societatea Y SRL factureaz� cota de 4% stabilita în mod arbitrar 
f�r� nici o fundamentare de calcul la cifra de afaceri, un procent foarte mare 
care încarc� nejustificat costurile. De asemenea �i din punct de vedere al 
Codului de procedur� fiscal� �i a legii întreprinderii exist� un administrator �i un 
imputernicit pentru administrare care e una �i aceia�i persoana �i care are 
acelea�i atribu�ii. NU EXISTA LA DATA CONTROLULUI  NICI O HOT�RÂRE A 
CONSILIULUI DE ADMINISTRA�IE REFERITOR LA ADMINISTRATOR. 
 
                      Organele de control fiscal, printr-o invocare a prevederilor din 
Legea nr. 571 / 2003 art. 21. alin. 4, lit. f, art. 115, alin. l, stabilesc obliga�ii 
fiscale suplimentare constând în impozit pe profit (debit) în sum� de … lei �i 
accesorii (dobânzi, penalit��i, major�ri) în sum� total� de … lei.  
 
 
                      III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor de 
control, precum �i actele normative invocate, în raport cu perioada supus�  
verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                        SC X SRL, are cu sediul în..., str. ..., nr. ..., înmatriculat� la ORC sub nr. 
J ... / ... / ... �i având CUI nr ..., atribut RO, reprezentat� prin SC Y SRL, în calitate de 
administrator al SC X SRL . 
 
                   III. 1. Referitor la suma de … lei reprezentând:  
- impozit pe profit                                         … lei 
- major�ri de întârziere impozit pe profit    …lei  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� 
cheltuielile de administrare ale societ��ii SC X SRL facturate de societatea 
de administrare SC Y SRL, în baza Contractului de administrare nr. …/2005 
încheiat între cele dou� societ��i sunt sau nu deductibile din punct de 
vedere fiscal. 
 
                    În fapt, societatea SC X SRL a încheiat cu societatea de 
administrare SC Y SRL, reprezentat� prin împuternicit ..., contractul de 
administrare nr. .../2005, având ca obiect „administrarea, conducerea �i 
reprezentarea SC X SRL de c�tre SC Y SRL". 
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                      Pentru activitatea de administrare, conform contractului încheiat 
între p�r�i, obliga�ia societ��ii  a fost de a pl�ti persoanei juridice - administrator 
unic remunera�ia în cuantum de 4 % din cifra de afaceri realizat�.  
                     Numirea ca administrator al SC X SRL a SC Y SRL, cu durat� 
mandat 5 ani, cu puteri DEPLINE, s-a f�cut prin actul constitutiv al societ��ii 
comerciale X SRL, prin încheierea nr. …/ 2005, dat� de judec�torul delegat de 
pe lâng� TRIBUNALUL HUNEDOARA, înscris� la Oficiul Registrului Comer�ului 
Hunedoara la data de ...2005, care prevede:  
„numire administrator SC Y SRL (...), având ca reprezentant pe … (...), 
durata mandat: 5 ani puteri: DEPLINE”, 
hot�râre executorie de drept, definitiv� �i irevocabil� care nu poate fi cenzurat� 
în niciun caz de organul de inspec�ie fiscal�. 
                        În Drept, Legea 31/1990 privind societ��iile comerciale prevede: 
“Art. 197. - (1) Societatea este administrata de unul sau mai mul�i 
administratori, asocia�i sau neasociati, numi�i prin actul constitutiv sau de 
adunarea general�.” 
                       Actul constitutiv al SC X SRL, precum �i contractul de 
administrare încheiat între p�r�i,  are puterea de lege, facturile fiscale emise de 
societatea de administrare au la baz� 
aceste acte men�ionate mai sus, precum �i procese verbale lunare de activitate 
semnate de p�r�i, documente justificative, care angajeaz� r�spunderea a�a cum 
prevede art 6. din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991 republicat�. 
                   Din acest punct de vedere, încadrarea la art. 21. alin. (4) pct. f din 
Codul Fiscal (cheltuieli înregistrate în contabilitate care nu au la baza un 
document justificativ), este eronat�. 
                           Fa�� de cele prezentate mai sus, pentru suma de … lei 
reprezentând impozit pe profit, contesta�ia va fi admis�. 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi admis� �i pentru suma de ... lei - major�ri de întârziere 
impozit pe profit      
 
                      III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2007; .../2007; .../2007 pentru suma 
de ... lei, reprezentând obliga�ie fiscal� privind impozit pe profit, debit �i 
accesorii, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor se poate investi cu analiza pe fond a acestui cap�t de 
cerere, în condi�iile în care suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal nu intr� în competen�a sa  material� de solu�ionare.  
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                       În fapt, prin contesta�ie, petenta solicit� �i suspendarea execut�rii 
Deciziei de impunere nr. .../2007; .../2007; .../2007 pentru suma de .... lei, 
reprezentând obliga�ie fiscal� privind impozit pe profit, debit �i accesorii. 
                       În drept, art. 215 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
„ART. 215 Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, 
dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o 
cau�iune de pân� la ... lei.” 
 
                        Având în vedere aceste dispozi�ii ale legii, solicitarea petentului 
de suspendare a execut�rii actului atacat intra sub inciden�a prevederilor Legii 
nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 
                        Prin urmare, contesta�ia petentei va fi respins� ca 
inadmisibil� pentru acest cap�t de cerere. 
 
                  Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul ORDINULUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, a ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, Republicat�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art. 1 – Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru 
suma de … lei reprezentând:  
- impozit pe profit                                         … lei 
- major�ri de întârziere impozit pe profit    … lei.         
 
                    Art. 2 – Respingerea ca inadmisibil� a cap�tul de cerere 
privind suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. …/2007; 3…/2007; 
…/2007 pentru suma de … lei, reprezentând obliga�ie fiscal� privind 
impozit pe profit, debit �i accesorii. 



 9 

                  
                        Prezenta  decizie pentru art. 2 poate fi  atacat� la  
Tribunalul Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, 
conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 


