
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINAN|ELOR
        AGEN|IA NA|IONAL~ DE ADMINISTRARE FISCAL~
             DIREC|IA GENERAL~ A FINAN|ELOR PUBLICE DAMBOVI|A

                 Targovi]te, Calea Domneasc` nr. 166
                 Fax: 0245.615916; Telefon: 0245.616779; 631514
                 BIROUL SOLU|IONARE CONTESTA|II

 

       DECIZIE NR. …
  privind solu\ionarea contesta\iei [nregistrat` 

la D.G.F.P. … sub nr…
   formulat` de S.C. … S.R.L. din …

Direc\ia  General`  a  Finan\elor  Publice  …  a  fost  sesizata  de  A.F.P.  …  – 
Activitatea de Inspec\ie Fiscal` Persoane Juridice 2 asupra contesta\iei nr. … [nregistrat` 
la D.G.F.P. … sub nr. … formulat` de  societatea comercial` "…” S.R.L.  cu sediul 
social [n …, jude\ul …, avand codul unic RO … ]i [nregistrat` la Oficiul Registrului 
Comer\ului … sub num`rul …, reprezentat` legal prin asociatul ….

Contesta\ia a fost formulat` [mpotriva Raportului de Inspec\ie Fiscal` nr. …, a 
Deciziei de impunere privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\
ia fiscal` nr. … din data de … ]i a Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
…. emise de c`tre A.F.P… - Activitatea de Inspec\ie Fiscal` Persoane Juridice 2.

Suma total` contestat` este de … lei care reprezint`:
- … lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
-  …  lei  -  major`ri  de  [ntarziere  aferente  impozitului  pe  profit  stabilit 

suplimentar; 
-   … lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
-   … lei - major`ri de [ntarziere aferente taxei pe valoarea adaugat` stabilit` 

suplimentar;
-   … lei - tax` d`un`toare s`n`t`\ii;
-   … lei -  major`ri de [ntarziere aferente taxei d`un`toare s`n`t`\ii;
-    … lei - major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. datotat` de angajator;
-    … lei - C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
- … lei – C.A.S.S. datorat` de angajator;
- … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de angajator;
-    … lei - C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei - ]omaj datorat de angajator;
- … lei - major`ri de [ntarziere aferente ]omaj datorat de angajator;
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-    … lei - ]omaj re\inut de la asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente ]omajului re\inut de la asigura\i.  
Contesta\ia a fost formulat` [n termenul legal, este semnat` de reprezentantul 

legal ]i poart` ]tampila societ`\ii comerciale.
Constatand c` [n spe\` sunt [ntrunite condi\iile prev`zute de art. 205 si 209 

alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal` republicat`, cu 
modific`rile ]i  complet`rile ulterioare Direc\ia General` a Finan\elor  Publice … este 
competent` s` solu\ioneze contesta\ia formulat` de societatea comerciala … din ….

I.  Societatea  petenta men\ioneaz`  c`  decizia  de  impunere  fiscal`  este 
nelegal`, [ntrucat:

-  [n  ceea  ce  prive]te  impozitul  pe  profit  petenta  consider`  deductibile 
cheltuielile cu amortizarea [n valoare de … lei din perioada 2006. De asemenea petenta 
consider` cheltuiala pentru anul 2007 [n sum` de … lei ca fiind deductibil` din punct de 
vedere fiscal. 

-  [n  ceea  ce  prive]te  T.V.A.  societatea  petent`  consider`  suma  de  …  lei 
reprezentand T.V.A. deductibil` este aferent` unei cheltuieli deductibile care se refer` la 
activitatea societ`\ii, factura nr… fiind [ntocmit` [n condi\iile legii de c`tre o societate 
considerat` pl`titoare de T.V.A., context [n care dreptul de deducere a sumei de … lei 
este  v`dit,  [ntemeiat  ]i  legal.  {n  consecin\`  societatea  solicit`  diminuarea  valorii 
major`rilor ]i penalit`\ilor cu suma de … lei.

-  [n ceea ce prive]te taxa d`un`toare s`n`t`\ii petenta consider` c` suma de … 
lei  ]i  major`rile  ]i  penalit`\ile  [n  sum`  de  …  lei  provin  din  soldul  [nregistrat  la 
decembrie 2002,  fiind mai vechi de 5 ani ]i prescris conform art. 91 ]i art. 93 din O.G. 
nr. 92/2003.  

-  [n  ceea  ce  prive]te  C.A.S  asigura\i,  C.A.S.S.  angajator  ]i  C.A.S.S. 
asigura\i,  ]omaj  angajator  ]i  ]omaj  asigura\i,  petenta  consider`  c`  sumele  stabilite 
suplimentar  cu  major`rile  ]i  penalit`\ile  aferente  provin  din  soldurile  [nregistrate  la 
decembrie 2002,  fiind mai vechi de 5 ani ]i prescrise conform art. 91 ]i art. 93 din O.G. 
nr. 92/2003.   

Fa\`  de  cele  mai  sus  men\ionate  societatea  petent`  solicit`  admiterea 
contesta\iei ]i diminuarea obliga\iilor fiscale corespunz`tor sumelor contestate.

II.  Prin Decizia de impunere privind obliga\iile fiscale suplimentare de 
plat` stabilite de inspec\ia fiscal` nr. … din data de … emis` [n baza Raportului de 
Inspec\ie Fiscal`  nr.  … de c`tre A.F.P… - Activitatea de Inspec\ie Fiscal`  Persoane 
Juridice 2, s-a stabilit suma total` contestat` de … lei care reprezint`:

… lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
-  …  lei  -  major`ri  de  [ntarziere  aferente  impozitului  pe  profit  stabilit 

suplimentar; 
-   … lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
-   …lei - major`ri de [ntarziere aferente taxei pe valoarea adaugat` stabilit` 
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suplimentar;
-   … lei - tax` d`un`toare s`n`t`\ii;
-   … lei -  major`ri de [ntarziere aferente taxei d`un`toare s`n`t`\ii;
-    … lei - major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. datotat` de angajator;
-    … lei - C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
- … lei - C.A.S.S. datorat` de angajator;
- … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de angajator;
-    … lei - C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei - ]omaj datorat de angajator;
- … lei - major`ri de [ntarziere aferente ]omaj datorat de angajator;
-    … lei - ]omaj re\inut de la asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente ]omajului re\inut de la asigura\i.
Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. … a fost emis` pentru 

impozitele ]i taxele a c`ror baz` de impozitare nu a suferit modific`ri ]i [n consecin\` nu 
a generat diferen\e de impozite ]i taxe.

{n  punctul  de  vedere  privind  solu\ionarea  contesta\iei  organul  de  inspec\ie 
fiscal` men\ioneaz` c` toate constat`rile Raportului de inspec\ie fiscal` sunt corecte, au 
motive de fapt evidente ]i reale, iar temeiurile de drept au fost corect stabilite, motiv 
pentru care acesta propune respingerea [n totalitate a contesta\iei formulate de S.C. … 
S.R.L. ca nefondat`, netemeinic` si nelegal`. 

Organul  de  inspec\ie  fiscal`  men\ioneaz`  c`  nu  au  fost  instituite  m`suri 
asiguratorii ]i nu a [naintat sesizare penal`.

Avand [n vedere cele prezentate mai sus,  documentele existente la dosarul 
cauzei, motiva\iile contestatoarei ]i [n raport cu actele normative [n vigoare, s-au re\inut  
urm`toarele:

1. Direc\ia General` a Finan\elor Publice … a fost investit` s` analizeze 
dac` pentru cap`tul de cerere referitor la Decizia de impunere privind obliga\iile 
fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal` nr. … din data de …, 
suma total`  contestat`  de  … lei  care  reprezint`  impozite,  taxe  ]i  contribu\ii  la 
bugetul de stat consolidat cu accesoriile aferente, este corect stabilit`.

{n fapt, [n  2006  petenta  [nregistraz`  profit  impozabil.  Impozitul  pe  profit 
suplimentar aferent anului 2006 a fost calculat de organul de inspec\ie fiscal` [ntrucat 
societatea petent` a considerat eronat cheltuielile cu amortizarea [n valoare de … lei ca 
fiind deductibile din punct de vedere fiscal. Pentru aceste cheltuieli nedeductibile s-a 
calculat un impozit suplimentar [n sum` de … lei. Din analiza documentelor [ntocmite 
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de  organul  de  inspec\ie  fiscal`  ]i  a]a  cum  se  men\ioneaz`  ]i  [n  referatul  privind 
solu\ionarea contesta\iei se re\ine c` organul de inspec\ie fiscal` precizeaz` c` aceste 
cheltuieli  sunt  nedeductibile  deoarece  cheltuielile  cu  amortizarea  sunt  aferente 
mijloacelor fixe puse [n func\iune [n perioada cand societatea era pl`titoare de impozit 
pe veniturile micro[ntreprinderilor (ianuarie 2003-decembrie 2005). 

Suma  de  …  lei  reprezint`  impozit  acceptat  de  societatea  petent`,  dar 
nedeclarat, a]a cum rezult` din fi]a pl`titorului.

{n anul 2007 petenta a [nregistrat [n mod eronat pe cheltuieli factura … [n 
valoare de … lei far` T.V.A. , reprezentand “montat instala\ie GPL”. Suma de … lei este 
o cheltuial` nedeductibil` la calculul impozitului pe profit, din care a rezultat un impozit 
pe profit suplimentar [n sum` de …lei, deoarece este aferent` perioadei cand societatea 
era pl`titoare de impozit pe veniturile micro[ntreprinderilor. 

 {n ceea ce priveste T.V.A. suplimentar` [n sum` de … lei, conform art. 145 
alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile ]i complet`rile ulterioare petenta poate 
deduce T.V.A. aferent` achizi\iilor dac` acestea sunt destinate realizarii de opera\iuni 
taxabile. {n anul 2007 petenta a dedus eronat T.V.A. aferent` facturii [n valoare total` de 
… lei reprezentand “montat instala\ie GPL”, aceasta  fiind considerat` de organul de 
control nedeductibil` [n condi\iile [n care societatea petent` nu mai desf`]ura activitate 
[ncepand cu data de … rezultatele exerci\iilor 2006 ]i 2007 provenind din vanzarea unui 
activ ]i cheltuieli cu amortizarea.  

Fa\` de cele men\ionate mai sus organul de inspec\ie fiscal` a calculat T.V.A. 
suplimentar [n sum` de … lei precum ]i major`ri de [ntarziere [n sum` de … lei [n 
conformitate  cu  art.  119  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  Procedur`  Fiscal` 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

Referitor  la  celelalte  taxe  ]i  contribu\ii  contestate,  despre  care  societatea 
petent` sus\ine  [n contesta\ie c` sunt mai vechi de 5 ani ]i prescrise conform art. 91 ]i 
art. 93 din O.G. nr. 92/2003, se re\ine c` [n conformitate cu prevederile art. 98 alin. 3 lit. 
b) ]i c) perioada de inspec\ie fiscal` s-a extins pe o perioad` de 5 ani fiscali. Conform 
art.  133 lit.  b)  din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedur` Fiscal`  republicat`,  cu 
modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  termenul  de  prescrip\ie  se  [ntrerupe  deoarece 
societatea  petent`  recunoa]te  obliga\ia  de  plat`  prin  depunerea  situa\iilor  financiare, 
respectiv  bilan\urile  contabile  depuse,  a]a  cum  mentioneaz`  organul  de  control  [n 
referatul privind solu\ionarea contesta\iei.

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile articolului:
- art. 24 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare prevede:
"Art. 24   Amortizarea fiscală

         [...]  (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte  
cumulativ următoarele condiţii:
    a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii,  
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pentru a fi închiriat terţilor sau în scopuri administrative;
    b)  are  o  valoare  de  intrare  mai  mare  decât  limita  stabilită  prin  hotărâre  a  
Guvernului;
    c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
    Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează 
un  singur  corp,  lot  sau  set,  la  determinarea  amortizării  se  are  în  vedere  valoarea  
întregului  corp,  lot  sau  set.  Pentru  componentele  care  intră  în  structura  unui  activ  
corporal,  a  căror  durată  normală  de  utilizare  diferă  de  cea  a  activului  rezultat,  
amortizarea se determină pentru fiecare componentă în parte.[...]"

- art. 26 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modific`rile ]i 
complet`rile ulterioare prevede:
         “ Pierderi fiscale
    (1) Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează  
din  profiturile  impozabile  obţinute  în  următorii  5  ani  consecutivi.  Recuperarea  
pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a 
impozitului  pe  profit,  potrivit  prevederilor  legale  în  vigoare  din  anul  înregistrării  
acestora.[...]
   (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat  
pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la  
sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează  
pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.”

-  art.  145  alin.  2  lit.  a)  din  Legea  nr.  571/2003  privind  Codul  Fiscal  cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare prevede:

“ Sfera de aplicare a dreptului de deducere
       [...]   (2)  Orice  persoană  impozabilă  are  dreptul  să  deducă  taxa  aferentă 
achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operaţiuni:
    a) operaţiuni taxabile;[...]”

- art. 98 alin. 3 lit. b) ]i lit. c) din O.G.92/2003 privind Codul de Procedur` 
Fiscal` republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare prevede:
       “Perioada supusă inspecţiei fiscale
   [...]   (3) La celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuează asupra  
creanţelor  născute  în  ultimii  3  ani  fiscali  pentru  care  există  obligaţia  depunerii  
declaraţiilor  fiscale.  Inspecţia  fiscală  se  poate  extinde  pe perioada de prescripţie  a 
dreptului  de  a  stabili  obligaţii  fiscale,  dacă  este  identificată  cel  puţin  una  dintre  
următoarele situaţii:
   [...] b) nu au fost depuse declaraţii fiscale în interiorul termenului de prescripţie;
       c) nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi  
altor sume datorate bugetului general consolidat.”

-  art.  133  lit.  b)  din  O.G.92/2003  privind  Codul  de  Procedur`  Fiscal` 
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republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare prevede:
“ Întreruperea termenului de prescripţie

    Termenul de prescripţie prevăzut la art. 131 se întrerupe:
    [...]   b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau 
în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu 
ori a recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;[...]”

-  art.  119  alin.  1  din  O.G.92/2003  privind  Codul  de  Procedur`  Fiscal` 
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare prevede:

"  Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de  
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere."

2. Direc\ia General` a Finan\elor Publice … este investit` s` analizeze 
cap`tul de cerere referitor la Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 
…  [n condi\iile [n care petenta nu motiveaz` [n fapt ]i [n drept contesta\ia.

{n fapt, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. … a fost emis` 
de  catre A.F.P  …  -  Activitatea  de  Inspec\ie  Fiscal`  Persoane  Juridice  2  pentru 
impozitele ]i taxele a c`ror baz` de impozitare nu a suferit modific`ri ]i [n consecin\` nu 
a  generat  diferen\e  de  impozite  ]i  taxe. Se  re\ine c` pentru  acest  cap`t  de  cerere 
societatea petent` nu motiveaz` [n fapt ]i [n drept contesta\ia.

{n drept,  art.  206  alin.  1  lit.  c)  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de 
procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare prevede:

“Forma ]i con\inutul contesta\iei
    (1) Contesta\ia se formuleaz` în scris ]i va cuprinde:
    [...]   c) motivele de fapt si de drept;[...]"

-  art.  216  alin.  1  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur`  fiscal` 
republicat`, prevede:

"Solu\ii asupra contesta\iei
    (1) Prin decizie contesta\ia va putea fi admis`, în totalitate sau în parte, ori respins`....

Pct.  12.1  lit.  b)  din  Ordin  nr.  519  privind  aprobarea  Instruc\iunilor  pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` 
fiscal` republicat` prevede:

"12.1. Contesta\ia poate fi respins` ca:
    [...] b) nemotivat`, în situa\ia în care contestatorul nu prezint` argumente de fapt ]i de 
drept în sustinerea contesta\iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu\ion`rii;[...]"

3.  Referitor  la  cap`tul  de  cerere  privind  Dispozi\ia  privind  m`surile 
stabilite de organele de inspec\ie fiscal` nr. … emis` de catre A.F.P … - Activitatea 
de Inspec\ie Fiscal` Persoane Juridice 2, Biroul Solu\ionare Contesta\ii din cadrul 
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D.G.F.P. … []i declin` competen\a de solu\ionare [n favoarea organului emitent al 
actului administrativ fiscal.

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile articolului 209 alin. 2 
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile si 
complet`rile ulterioare:

“ Art. 209 Organul competent
     [...](2)  Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se 
soluţionează de către organele fiscale emitente.[...]”

Pentru considerentele ar`tate [n con\inutul deciziei ]i [n temeiul art. 24 alin. 2, 
art. 26 alin. 1 ]i art. 145 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, art. 98 alin. 3 lit. b) ]i lit. c), art. 133 lit. b), art. 
206 alin. 1 lit. c), art. 209 alin. 2 ]i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul 
de procedur` fiscal` republicat`, cu modific`rile si complet`rile ulterioare, pct. 12.1 lit. 
b) din Ordin nr. 519 privind aprobarea Instruc\iunilor pentru aplicarea  titlului IX din 
Ordonan\a  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedur`  fiscal`  republicat` 
coroborat cu art. 70, art.  209, art. 210, art 211, art.  216 privind Codul de procedur` 
fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare se:

DECIDE

1. Respingerea  ca  neintemeiat`  legal  a  contestatiei  formulat`  de  societatea 
comercial` … S.R.L. cu sediul social [n …, jude\ul …, pentru cap`tul de cerere privind 
Decizia  de  impunere  privind  obliga\iile  fiscale  suplimentare  de  plat`  stabilite  de 
inspec\ia fiscal` nr… din data de …, pentru suma total` stabilit` suplimentar de plat` de 
… lei care reprezint`:
- … lei - impozit pe profit stabilit suplimentar;
- … lei - major`ri de [ntarziere aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar; 
-   … lei - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar;
- … lei - major`ri de [ntarziere aferente taxei pe valoarea adaugat` stabilit` suplimentar;
-   … lei - tax` d`un`toare s`n`t`\ii;
-   … lei -  major`ri de [ntarziere aferente taxei d`un`toare s`n`t`\ii;
-    … lei - major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. datotat` de angajator;
-    … lei - C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S. re\inut` de la asigura\i;
- … lei - C.A.S.S. datorat` de angajator;
- … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de angajator;
-    … lei - C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei -  major`ri de [ntarziere aferente C.A.S.S. datorat` de asigura\i;
-    … lei - ]omaj datorat de angajator;
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- … lei - major`ri de [ntarziere aferente ]omaj datorat de angajator;
-    … lei - ]omaj re\inut de la asigura\i;
-   … lei -  major`ri de [ntarziere aferente ]omajului re\inut de la asigura\i. 

2. Respingerea ca nemotivat` a contesta\iei nr. … formulat` de S.C. .. S.R.L. 
…, pentru cap`tul de cerere referitor la Decizia privind nemodificarea bazei de impunere 
nr. ….

3. Referitor la cap`tul de cerere privind Dispozi\ia privind m`surile stabilite de 
organele de inspec\ie fiscal` nr. … emis` de catre A.F.P … - Activitatea de Inspec\ie 
Fiscal` Persoane Juridice 2, Biroul Solu\ionare Contesta\ii  din cadrul D.G.F.P. … []i 
declin` competen\a de solu\ionare [n favoarea organului emitent al actului administrativ 
fiscal.

4. {n conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003, republicat`, cu 
modific`rile si complet`rile ulterioare ]i ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacat` [n termen de 6 (]ase) luni 
de  la  data  primirii,  la  instan\a  de  contencios  administrativ  competen\a  din  cadrul 
Tribunalului ….

DIRECTOR EXECUTIV,
             …

                      AVIZAT,
                  BIROU JURIDIC

…
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