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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL,  înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii sub nr. 
 

 
  Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de  lei, reprezentând major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe veniturile microîntreprinderilor. 
 Suma de  lei a fost stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr., având la baz� constat�rile 
cuprinse în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.. 
 Împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. SC x SRL formuleaz� �i depune contesta�ie la 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  sub nr. Contesta�ia este 
depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin(1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Men�ion�m c�, prin contestarea sumei de  lei, reprezentând major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe veniturile microînteprinderilor, SC x SRL contest� 
par�ial  Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr. 
 
 Constatând c�, în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209, alin(1), lit.a) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul DGFP, este legal învestit s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat� de SC x SRL . 
 
 I. SC x SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. invocând urm�toarele: 
 - la punctul III.1 din Raportul de inspec�ie fiscal� organele de control au 
constatat c�, în perioada fiscal� 01.01.2003 - 30.09.2005 contestatoarea a declarat 
eronat la organul fiscal un impozit pe profit, în sum� total� de  lei �i a achitat integral 
acest impozit. Întrucât pentru aceast� perioad� fiscal� societatea nu datoreaz� 
impozit pe profit rezult� c� suma de  lei este achitat� în plus la bugetul de stat; 
 - în Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia  fiscal� nr., pct.2.1.1 se men�ioneaz� impozit pe profit pl�tit în plus, în sum� 
de  lei,  iar în Raportul de inspec�ie fiscal�, la punctul III.2 se men�ioneaz� c�, în 
perioada fiscal� 01.01.2003 - 31.12.2005 societatea nu datoreaz� impozit pe profit; 
 - din men�iunile organelor de control rezult� clar c� societatea a pl�tit la 
termenele legale suma datorat� ca impozit pe venit, dar în contul de impozit pe profit.  
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 - contestatoarea sus�ine c� nu a folosit aceste sume, "ci le-a virat la buget, 
bugetul de stat utilizând aceste sume".  
 În concluzie, contestatorul afirm� c� : "sumele calculate prin Raportul de 
inspec�ie fiscal�, reprezentând major�ri de întârziere aferente IVM nu sunt datorate la 
bugetul de stat’’. 
 Argumenta�ia juridic� a constestatorului este art.110, art.112, art.118 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
 
 II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr., care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr., organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 01.01.2002 – 
31.12.2005, SC x SRL s-a încadrat în categoria microîntreprinderilor, conform OG 
nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 În urma verific�rii s-a constatat c�, societatea a declarat la organul fiscal un 
impozit pe profit, în sum� de  lei - achitat integral, de�i pentru perioada respectiv� nu 
datora impozit pe profit.  
  De asemenea, s-a mai constatat c�, în anul 2002 societatea nu a realizat 
venituri impozabile �i nu a datorat pentru aceast� perioad� impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor. 
 Pentru perioada fiscal� 01.01.2003 - 31.12.2005, organele de control au stabilit 
suplimentar o diferen�� de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în sum� total� 
de  lei, prin aplicarea cote de 1,5% asupra veniturilor impozabile aferente perioadei 
01.01.2003 – 30.09.2005, respectiv 3% asupra veniturilor impozabile aferente 
perioadei 01.01.2005 - 31.12.2005, conform art.5 din OG nr.24/2001 privind 
impunerea microîntreprinderilor, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i art.107 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 Pentru neplata la termen a diferen�ei stabilite suplimentar s-au calculat major�ri 
de întârziere,  în sum� total� de  lei. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor  de control, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale 
în vigoare se re�in urm�toarele : 
 
 În fapt, în urma verific�rii, organele de control au constatat c�, SC x SRL, în 
perioada 01.01.2002 - 31.12.2005, este pl�titoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, întrucât îndeplinea condi�iile prev�zute de art.1 din O.G. 
nr.24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
  Se re�ine c�, în anul 2002, contestatoarea nu a realizat venituri impozabile, 
conform datelor contabile, nedatorând impozit pe veniturile microîntreprinderilor. 
 De asemenea, s-a constatat c�, contestatoarea pentru perioada 01.01.2003 - 
30.09.2005, declar� eronat la organul fiscal un impozit pe profit, în sum� de  lei - 
achitat integral.    
 Ca urmare, organele de control au calculat impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor, în sum� de  lei, neconstituit �i nedeclarat de contestatoare, prin 
aplicarea cotei de 1,5% asupra veniturilor impozabile aferente perioadei 01.01.2003 - 
31.12.2004 �i prin aplicarea cotei de 3% asupra veniturilor impozabile aferente 
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perioadei 01.01.2005 – 31.12.2005, conform art.5 din OG nr.24/2001 privind 
impunerea microîntreprinderilor �i art.107 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
  Pentru diferen�a stabilit� suplimentar organele de control au calculat major�ri 
de întârziere, în sum� de  lei, prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
 De asemenea, în Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.  la pct.2.1.1 "Obliga�ii fiscale suplimentare de 
plat�", organele de control au stabilit impozit pe profit achitat în plus, în sum� de lei. 
 
 În drept, sunt incidente prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 -art.82 “Forma �i con�inutul declara�iei fiscale” 
  -   alin.(2): ”În declara�ia fiscal� contribuabilul trebuie s� calculeze 
cuantumul obliga�iei fiscale, dac� acest lucru este prev�zut de lege". 
  - alin.(3): “Contribuabilul are obliga�ia de a completa declara�iile 
fiscale înscriind corect, complet �i cu bun� credin�� informa�iile prev�zute de 
formular, corespunz�toare situa�iei fiscale. Declara�ia fiscal� se semneaz� de 
c�tre contribuabil sau de c�tre împuternicit’’.  
 
 - art. 86, alin(4) : ‘’Declara�ia fiscal� întocmit� potrivit art.82 alin (2) este 
asimilat�  cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verific�ri ulterioare, �i 
produce efectele juridice ale în�tiin��rii de plat� de la data depunerii acesteia”.  
  
 - art.119, alin(1): ‘’Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere’’.  
 - art.120, alin (1): ‘’Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv’’. 
 
 - art. 116 "Compensarea" 
      (1) "Prin compensare se sting crean�ele administrate de Ministerul 
Economiei �i Finan�elor cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat sau 
de restituit de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, dac� legea nu 
prevede altfel". 
 
 - art.122 "Major�ri de întârziere în cazul compens�rii �i în cazul deschiderii 
procedurii de reorganizare judiciar�" 
  (1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, major�rile de 
întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv, astfel: 
      a) pentru compens�rile la cerere, data stingerii este data depunerii la 
organul competent a cererii de compensare". 
    
  Fa�� de prevederile legale mai sus men�ionate, precum �i din analiza 
documentelor anexate la dosarul cauzei se re�ine c�, contestatorul a declarat la 
organul fiscal,  prin  formularul 100 "Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul 
general consolidat", impozit pe profit, care a fost achitat integral.  
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 Organele de control, din verific�rile efectuate au constatat c�, pentru perioada 
01.01.2002 – 31.12.2003, precum �i pentru perioada 01.01.2004 -31.12.2005, SC x 
SRL avea obliga�ia de a declara �i a achita impozit pe veniturile microîntreprinderilor, 
în conformitate cu prevederile art.1 din OG nr.24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor,  cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 Având în verere obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale, conform prevederilor 
art.94, alin (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
“Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, 
corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii 
prevederilor legislative fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a 
bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor 
aferente acestora”, organele de control au stabilit, în mod corect, diferen�a de impozit 
pe veniturile microîntreprinderilor, precum �i accesoriile aferente.   
 
 Referitor la invocarea de c�tre contestatoare, în sus�inerea cauzei, a 
prevederilor art.116,  art.122 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în Monitorul Oficial nr.513/31.07.2007, aceasta nu poate fi luat� în 
considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât pân� la data lu�rii la 
cuno�tiin�� a  constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr., respectiv Decizia  de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. nu au existat crean�e reciproce, compensarea devenind posibil� în momentul 
comunic�rii deciziei de impunere.  
 Totodat�, men�ion�m c�, în cazul crean�elor stinse prin compensare major�rile 
de întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii inclusiv.                                                                     
 
 Fa�� de cele re�inute mai sus �i având în vedere prevederile legale incidente 
pentru cauza, în spe��, contesta�ia SC x SRL urmeaz� a se respinge, ca 
neântemeiat�. 
  
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art.216(1) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se 

 
 

D E C I D E  
 
 

 Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC x SRL, pentru 
suma de  lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor. 
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