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        DECIZIA Nr. 132   emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata de Administratia finantelor publice Deva asupra 
contestatiei formulata de S.C. X S.R.L. Deva, cu sediul in Deva, str. 
…, Bl…, sc. …, et. …, ap. …, judetul Hunedoara.  
           Contestatia, a fost formulata impotriva Deciziei de impunere 
nr. .../2008, emisa de Administratia finantelor publice Deva si se 
refera la suma de ... lei, reprezentand: 
   -  ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
   -    ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit;       
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara, constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art. 205, 
art. 206 si art. 207 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, 
republicata, privind Codul de procedura fiscala, este investita sa 
se pronunte asupra contestatiei. 
 
           I. Prin contestatia formulata impotriva Deciziei de 
impunere nr. .../2008, societatea comerciala sustine urmatoarele: 
   - la data de …. 2007, societatea a inregistrat o pierdere in suma 
totala de ... lei; 
   - in luna … 2007, prin preluarea gresita a rulajelor din balanta de 
verificare precedenta cat si prin alte operatiuni eronate, efectuate de 
personalul financiar contabil, a rezultat un profit de ... lei, aferent lunii 
decembrie (aproape dublu fata de volumul desfacerii de marfuri); 
   - eroarea privind inregistrarea profitului la data de ….2007 (cumulat 
de la inceputul anului) in suma de ... lei, este demonstrata si de faptul 
ca in balanta de verificare intocmita pentru luna … 2008 a fost 
preluata o pierdere de ... lei; 
   - fata de aceasta situatie, cu totul anormala, administratorul 
societatii a dispus refacerea evidentei contabile; 
   - in urma refacerii evidentei, societatea inregistreaza, la …2007, o 
pierdere in suma de … lei. 
           Avand in vedere cele aratate mai sus, societatea 
contestatoare considera ca nu datoreaza impozitul pe profit in suma 
de ... lei si nici majorarile de intarziere aferente in suma de ... lei. 
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           In sustinerea contestatiei, societatea depune balantele de 
verificare intocmite in urma refacerii evidentei contabile. 
           II. Prin raportul de inspectie fiscala, inregistrat sub nr. 
.../2008, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../2008, 
organele de inspectie fiscala, au consemnat urmatoarele: 
           In urma controlului efectuat, organele de inspectie au 
constatat faptul ca, la ….2007, societatea comerciala inregistreaza un 
profit in suma de ... lei, asupra caruia nu a calculat impozitul aferent. 
           Avand in vedere cele constatate, organele de inspectie au 
stabilit, suplimentar, impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 
... lei. 
           Pentru neplata in termen a impozitului pe profit, stabilit 
suplimentar, au fost calculate majorari de intarziere in suma de ... lei. 
 
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, 
motivatiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei precum si actele normative in vigoare in perioada supusa 
verificarii, invocate de societatea contestatoare si de organele 
de control, se retin urmatoarele: 
           In fapt, in urma controlului efectuat, organele de inspectie au 
constatat faptul ca, la ….2007, societatea comerciala inregistreaza un 
profit in suma de ... lei, asupra caruia nu a calculat impozitul aferent. 
           Avand in vedere cele constatate, organele de inspectie au 
stabilit, suplimentar, impozit pe profit aferent anului 2007 in suma de 
... lei. 
           Prin referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei, 
organele de inspectie precizeaza faptul ca, impozitul pe profit stabilit, 
suplimentar, a fost calculat asupra profitului preluat din Situatiile 
financiare anuale  incheiate la …..2007, intrucat, in timpul controlului, 
au fost prezentate balante de verificare cu date eronate. 
           Pe de alta parte, societatea contestatoare precizeaza faptul 
ca: 
   - in luna … 2007, prin preluarea gresita a rulajelor din balanta de 
verificare precedenta cat si prin alte operatiuni eronate, efectuate de 
personalul financiar contabil, a rezultat un profit de ... lei, aferent lunii 
decembrie (aproape dublu fata de volumul desfacerii de marfuri). 
   - eroarea privind inregistrarea profitului la data de …2007 (cumulat 
de la inceputul anului) in suma de ... lei, este demonstrata si de faptul 
ca in balanta de verificare intocmita pentru luna … 2008 a fost 
preluata o pierdere de ... lei; 
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   - fata de aceasta situatie, cu totul anormala, administratorul 
societatii a dispus refacerea evidentei contabile; 
   - in urma refacerii evidentei, societatea inregistreaza, la …2007, o 
pierdere in suma de ... lei. 
           In timpul solutionarii contestatiei, societatea contestatoare 
depune balantele de verificare, intocmite in urma refacerii evidentei, 
insotite de o serie de documente si explicatii privind operatiunile 
corectate. 
           In drept, art. 213 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, stipuleaza 
urmatoarele: 
         ,,Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. In aceasta situatie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dupa caz, i se va 
oferi posibilitatea sa se pronunte asupra acestora’’ 
           Biroul de solutionare a contestatiilor a solicitat Administratiei 
finantelor publice Deva sa se pronunte asupra documentelor 
prezentate de petenta. 
           Prin adresa .../.2008, Administratia finantelor publice Deva 
comunica faptul ca, in opinia sa, societatea  va trebui supusa unei 
reverificari, intrucat a fost refacuta evidenta contabila pentru anul 
2007, fiind prezentate documente cu privire la diferentele existente 
intre veniturile si cheltuielile aferente anului 2007, si implicit a 
rezultatului exercitiului.   
           Prin urmare, tinand cont de cele precizate mai sus, precum si 
de faptul ca din actele aflate in dosarul cauzei  nu rezulta cu claritate 
baza de calcul a impozitului pe profit, D.G.F.P. a judetului 
Hunedoara nu se poate pronunta asupra cuantumului impozitului pe 
profit cuprins in decizia de impunere contestata, astfel ca se aplica 
prevederile art. 216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza: 
         “(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, 
prevede urmatorele:  
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           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 186 alin. (3) din Codul de procedur� 
fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, 
aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 
decât cea care a încheiat actul contestat.” 
            Pe cale de consecinta, se impune desfiintarea Deciziei de 
impunere nr. .../2008, emisa de Administratia finantelor publice 
Deva, in ceea ce priveste impozitul pe profit in suma de ... lei si 
majorarile de intarziere de ... lei, precum si capitolul din raportul de 
inspectie fiscala referitor la impozitul pe profit, pe baza caruia a fost 
emisa aceasta decizie, urmand a se reface controlul, si a se emite un 
nou act administrativ fiscal, in conditiile prevazute de lege.  
           Controlul va viza strict aceeasi perioada si acelasi tip de 
impozit, conform celor retinute anterior. 
           Totodata, la reverificare se vor analiza si celelalte argumente ale 
contestatoarei. 
           Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 213 si 
art. 216 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, se  
 
                                               DECIDE: 
            

         1. Desfiintarea Deciziei de impunere nr. .../2008, emisa de 
Administratia finantelor publice Deva, privind stabilirea, in sarcina 
societatii, a obligatiilor de plata, catre bugetul consolidat al statului, in 
suma totala de ... lei, reprezentand: 
     - ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
     -  ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, in vederea refacerii controlului de catre alta echipa de 
control, alta decat cea care a incheiat raportul de inspectie fiscala 
contestat, pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit, conform 
celor retinute mai sus.   
 
 
 
 
 

              


