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DECIZIA NR.195/14.07.2010 
  privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

  S.C. ”X” S.R.L. IAŞI 
           înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ........... 

 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie 
Fiscală din cadrul aceleaşi instituţii cu privire la contestaţia formulată de 
S.C. ”X S.R.L. cu sediul social în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr....., bl....., 
ap......parter, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. 
J22-...........-2006, cod unic de înregistrare RO ...........prin adresa nr. 
...........din 25.06.2010, înregistrată la instituţia noastră sub nr. ...........din 
........... 

Contestaţia este formulată de împotriva Deciziei de impunere 
nr. ...........din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală, emisă în baza Raportului de inspecţie 
fiscală nr...........din 25.05.2010. 

  
       Suma contestată este în valoare de S lei şi reprezintă majorări 

de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 
        Contestaţia este semnată de către dl. F, administratorul 
societăţii, şi poartă amprenta ştampilei acesteia, în original.  
 
        Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ţinând cont de data comunicării actului administrativ fiscal 
atacat, în data de 25.05.2010, cu adresa nr. ...........din 25.05.2010, prin 
semnarea şi ştampilarea acesteia de către administratorul societăţii, dl.F 
şi, data depunerii contestaţiei, 21.06.2010, aceasta fiind înregistrată la 
Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. ........... 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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  Contestaţia este însoţită de Referatul nr. ...........din 
25.05.2010 privind propunerea de soluţionare a contestaţiei, semnat de 
conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea 
de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Iaşi, prin care propune respingerea contestaţiei formulate de 
S.C. ”X” S.R.L. IAŞI, ca neîntemeiată. 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205, art.206, art. 207 alin.(1) şi art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe 
asupra contestaţiei. 
 

     I. S.C. ”X” S.R.L. IAŞI contestă parţial Decizia de impunere 
nr. ............. din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală, emisă în baza Raportului de inspecţie 
fiscală nr. ...........din 25.05.2010, motivând în susţinerea cauzei faptul că 
majorările de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de S lei au 
fost calculate nelegal din următoarele motive: 

 
      Prin Declaraţia 101 privind impozitul pe profit pentru anul 

2007, rectificativă, depusă în data de 07.08.2008 a corectat , în sensul 
că a diminuat diferenţa de impozit pe profit datorată, de S lei, declarată 
iniţial, în data de 14.04.2008, cu suma de S lei, rezultând ca fiind 
datorată suma de S lei, declarată prin Declaraţia 101 privind impozitul pe 
profit pentru anul 2007. 

 
      Invocând prevederile art.120 alin.(3) din Ordonanţa 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, susţine faptul că nu datorează 
accesorii aferente sumei de S lei pentru perioada 25.02.2008 
07.08.2008, deoarece impozitul datorat a fost diminuat cu acestă sumă.  
  

       Ca urmare, societatea solicită admiterea contestaţiei şi, în 
consecinţă, anularea majorărilor de întârziere in sumă de S lei aferente 
impozitului pe profit. 

II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi - Activitatea de 
Inspecţie Fiscală, urmarea inspecţiei fiscale efectuate la S.C. 
”ORHIDEEA FARM”  S.R.L. IAŞI, pentru neachitarea la termenul de 
scadenţă a impozitului pe profit aferent anului 2007, a calculat majorări 
de întârziere pentru perioada 25.02.2008 până la 07.08.2008, în sumă 
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totală de S lei, aferente diferenţei de impozit pe profit în sumă de S lei, 
rezultată urmarea diminuării impozitului pe profit stabilit şi declarat iniţial 
de societate şi corectat ulterior prin depunerea declaraţiei rectificative 
privind impozitul pe profit din data de 07.08.2008. 

 
Invocând prevederile art.119 şi art.120 din Ordonanţa 

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin Decizia de impunere nr. 
............ din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală a stabilit în sarcina societăţii majorări de 
întârziere aferente impozitului pe profit în sumă totală de S lei, din care 
societatea contestă suma de S lei. 

 
  III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie 
fiscală, motivaţiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare se reţin 
următoarele: 
 
  Cauza supusă soluţionării este dacă, legal, organele de 
inspecţie fiscală au calculat majorările de întârziere în sumă de 
8.409 lei pentru diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei, în 
condiţiile în care, prin depunerea declaraţiei rectificative, cu 
această sumă a fost diminuată obligaţia de plată declarată iniţial. 
 
  În fapt, S.C. ”X”  S.R.L. IAŞI a depus Declaraţia privind 
impozitul pe profit, cod 101, pentru anul 2007, în data de 14.04.2008, 
declarând la rândul 48 „Diferenţa de impozit pe profit  datorat”, suma de 
S lei, iar prin Declaraţia privind impozitul pe profit, cod 101, pentru anul 
2007, rectificativă, depusă în data de 07.08.2008, corectează suma 
iniţială, declarând ca fiind datorată suma de Slei, diminuând astfel 
obligaţia de plată cu suma de S lei. 
   

          La pagina 5 din Raportul de inspecţie fiscală nr. ...........din 
25.05.2010, în baza căruia a fost emisă Decizia de impunere nr. 
...........din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală, se menţionează că „Pentru neplata la 
termenele legale a impozitului pe profit suplimentar, organul de inspecţie 
fiscală a calculat majorări de întârziere în sumă de Slei, conform 
art.119, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, … astfel:” 
  -S lei - pentru diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei, 
pentru perioada 15.04.2008 – 21.05.2010,  
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  - S lei - pentru diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei, 
pentru perioada 25.02.2008 – 07.08.2010. 
 

 În drept, potrivit prevederilor art. 119 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

         „Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen 
dobânzi şi penalităţi de întârziere.”,  
iar potrivit prevederilor art.120 din acelaşi act normativ, 

         „(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

         […] 
         (3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea 

declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative 
în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru 
suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua 
imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia 
inclusiv. 

 […]” 
 
         La pct. I din Decizia  Comisiei Fiscale Centrale nr. 4 din 19 

iulie 2006 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de 
impozite şi taxe şi aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la taxa 
pe valoarea adăugată, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr.1551/2006, se precizează următoarele: 

        „În situaţia în care sumele rezultate după rectificarea 
declaraţiilor fiscale sunt mai mici decât obligaţiile fiscale declarate 
iniţial, se datorează obligaţii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, 
numai pentru sumele datorate ca urmare a rectificării, cu 
modificarea corespunzătoare a actelor administrative de calcul al 
obligaţiilor fiscale accesorii, după caz.” 

 
 Potrivit prevederilor legale redate mai sus, în situaţia în care 

se corectează obligaţia de plată si rezultă o sumă datorată mai mică 
decât cea declarată iniţial, majorările de întârziere pentru neachitarea la 
termen a obligaţiilor respective se calculează, începând cu data 
scadenţei, luând ca bază de calcul  suma rezultată după corectare, 
respectiv suma mai mică. 

 
 Se reţine faptul că societatea a declarat iniţial suma de S lei 

ca obligaţie de plată, scadentă la plată la data de 15.04.2008, 
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reprezentând impozit pe profit pentru anul 2007, iar ulterior, în data de 
07.08.2008, corectează suma respectivă, declarând ca fiind datorată 
suma de S lei, rezultând astfel din corectare diferenţa negativă de S lei. 

 
 Baza de calculul a majorărilor de întârziere o reprezintă 

suma datorată după corectare, respectiv suma de S lei, începând cu 
data scadenţei, 15.04.2008 şi până la data plăţii şi nu până la data 
depunerii declaraţiei rectificative. 

 
 Totodată, se reţine faptul că din fişa sintetică emisă de 

Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Iaşi la data de 23.06.2010 
rezultă că  sumele declarate, atât prin Declaraţia privind impozitul pe 
profit, cod 101, pentru anul 2007, iniţială, precum şi prin cea rectificativă, 
sunt înregistrate în evidenţa organului fiscal, care, de asemenea, a emis 
decizia nr. ........... din 02.07.2008 pentru calculul accesoriilor aferente 
debitelor declarate de către societatea contestatoare. 

 
         Ca urmare, având în vedere cele reţinute mai sus, rezultă 

faptul că, S.C. ”X” S.R.L. IAŞI nu datorează majorări de întârziere 
pentru diferenţa negativă de S lei rezultată din corectarea Declaraţiei 
privind impozitul pe profit, cod 101, pentru anul 2007, depuse iniţial, 
rezultând că au fost stabilite nelegal, fapt pentru care se va admite 
contestaţia pentru suma de S lei reprezentând majorări de întârziere 
aferente impozitului pe profit şi se va anula parţial Decizia de impunere 
nr. ...........din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală cu privire la această sumă. 
 

      Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 210 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. ..........., Directorul executiv al Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi,  
 
                             DECIDE: 
 
                 Art.1 Admiterea contestaţiei formulate de S.C. ” X” S.R.L. 
IAŞI, ca fiind întemeiată, pentru suma de S lei, reprezentând majorări de 
întârziere aferente impozitului pe profit şi, anularea parţială a Deciziei de 
impunere nr. ...........din 25.05.2010 privind obligaţiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală cu privire la această 
sumă. 
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  Art.3 Serviciul secretariat administrativ va comunica 
prezenta decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din 
cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi 
dusă la îndeplinire. 
 
  În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul cailor administrative de 
atac. 
 
          Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 


