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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  ....... 
 
 
 

   DECIZIA NR. 9 
din 23.01.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
S.C. ....... S.R.L. din localitatea ......., înregistrat� la  

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .......  
 sub  nr. .......din 20.12.2007  

 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  ....... 
a  fost  sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ....... – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ....... din 20.12.2007, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .......  
sub  nr. .......din 20.12.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. 
....... S.R.L. din localitatea ......., ........ 

S.C. ....... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. 
....... din 01.11.2007, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ....... sub nr. .......din 06.11.2007, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. .......din 06.11.2007. 

Întrucât din contesta�ia formulat� nu rezult� cu claritate 
suma contestat�, prin adresa nr. .......din 03.01.2008, s-a solicitat 
contestatoarei s� precizeze suma pe care o contest�, individualizat� pe 
categorii de impozite.  

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  .......  sub  nr. .......din 18.01.2008, S.C. ....... S.R.L. 
precizeaz� c� suma contestat� este de ....... lei �i reprezint� major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit.  

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ....... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
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I. S.C. ....... S.R.L. din localitatea ......., prin contesta�ia 

formulat� sus�ine c� organele de control au calculat în mod eronat 
obliga�ia de plat�, respectiv impozitul pe profit suplimentar �i major�rile 
de întârziere aferente, neluând în calcul faptul c� societatea a efectuat o 
plat� în plus la impozitul pe profit datorat la data de 25.07.2006. 

Societatea precizeaz� c� în urma verific�rii efectuate s-a 
constatat c� „în perioada mai-iulie 2006 agentul economic a achizi�ionat în 
baza a 3 facturi fiscale cartele telefonice ....... în valoare de ....... lei; 
cheltuielile aferente nefiind efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile”, pentru care s-a stabilit un impozit pe profit suplimentar de 
.......lei, la care s-au ad�ugat major�ri de întârziere în sum� de ....... lei, iar 
la acela�i capitol din raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� c� pentru 
anii 2006 �i 2007 cheltuielile cu impozitul pe profit sunt de .......lei �i 
impozit pe profit datorat de .......lei, rezultând un impozit pe profit achitat 
în plus de ........  

Contestatoarea sus�ine c� facturile fiscale nr. ......./ 
25.05.2006, în sum� de .......lei, �i nr. ......./ 30.06.2006, în sum� de .......lei, 
totalizeaz� .......lei, pentru care impozitul pe profit este de .......lei (.......x 
16% = .......lei), scadent la data de 25.07.2006, conform art. 34 din Legea 
nr. 571/2003, dat� pân� la care a fost pl�tit impozitul de .......lei, în loc de 
.......lei, cât reprezenta cel datorat, fiind pl�tit� în plus suma de ........  

Totodat�, precizeaz� c� pentru suma de  ....... lei ce are la 
baz� factura fiscal� nr. ......./ 31.07.2007, impozitul pe profit aferent este de 
.......lei (....... lei x 16 % = .......lei), scadent la data de 25.10.2006. Cum 
dinainte era achitat� în plus o diferen�� de ....... lei, a r�mas de achitat suma 
de .......lei, care era scadent� la data de 25.10.2006. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� temeiul de drept îl 
reprezint� art. 205 �i urm�toarele din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, precum �i art. 34 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal. 

Societatea solicit� admiterea contesta�iei �i constatarea 
faptului c� suma r�mas� de achitat cu titlu de impozit pe profit suplimentar 
este de .......lei, iar major�rile de întârziere aferente perioadei 25.10.2006 – 
31.10.2007, respectiv 371 zile, sunt de .......lei (.......x 0,1% x 371 = 
.......lei).   

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  .......  sub  nr. .......din 18.01.2008, S.C. ....... S.R.L. 
precizeaz� c� suma contestat� este de ....... lei �i reprezint� major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit.  
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II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. ....... din 
01.11.2007, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ....... sub nr. .......din 06.11.2007, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. .......din 06.11.2007, organele de control au 
constatat c�  potrivit declara�iilor privind impozitul pe profit pe anul 2006 
�i trimestrul II 2007 cheltuielile cu impozitul pe profit sunt de .......lei �i 
respectiv 0 lei, iar impozitul pe profit datorat de societate este de .......lei �i 
respectiv 0 lei.  

Organele de control nu au admis la deducere cheltuielile în 
sum� de ....... lei, reprezentând cartele telefonice achizi�ionate în perioada 
mai 2006 – iulie 2006, în baza facturilor numerele ......./25.05.2006 în 
sum� de .......lei, ......./30.06.2006 în sum� de .......lei �i ......./31.07.2006 în 
sum� de ....... lei,  pe motiv c� cheltuielile nu au fost efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile. 

În urma verific�rii efectuate, în baza prevederilor art. 21 
alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, organele de control au 
stabilit un impozit pe profit în sum� de .......lei (....... lei x 16%). 

Pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar s-au calculat major�ri de întârziere de ....... lei, astfel: 

....... lei x 91 zile x 0,1 % =    .......; 
                    .......lei x 370 zile x 0,1 % = ....... lei. 

 
    III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  

având  în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ....... lei, reprezentând major�ri de 

întârziere aferente impozitului pe profit, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ....... este învestit� s� se pronun�e asupra 
modului de calcul al major�rilor aferente sumelor stabilite 
suplimentar de organele de control, în condi�iile în care societatea are 
sume achitate în plus la bugetul de stat la impozitul respectiv. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate la S.C. ....... S.R.L., 

organele de control nu au admis la deducere pentru perioada mai 2006 – 
iulie 2006 cheltuielile în sum� de ....... lei �i au stabilit un impozit pe profit 
în sum� de .......lei. 



 
4 

Pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, organele de control au calculat major�ri de întârziere pentru 
perioada 25.07.2006 – 31.10.2007 de ....... lei, astfel: 

....... lei x 91 zile x 0,1 % =    .......; 
                    .......lei x 370 zile x 0,1 % = ....... lei. 

S.C. ....... S.R.L. contest� major�rile de întârziere în sum� 
de ....... lei, pe motiv c� pentru perioada respectiv� avea achitat la bugetul 
de stat un impozit pe profit de ........ 

 
În drept, pentru perioada verificat�, sunt aplicabile 

prevederile art. 115 �i 116 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, care în urma modific�rilor 
ce au avut loc î�i p�streaz� în esen�� acela�i con�inut, unde se stipuleaz� c�: 

„Art. 115 
 Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de 

întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 

debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi 
�i penalit��i de întârziere. […] 

Art. 116 
Major�ri de întârziere 
(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. 

(1^1) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale 
rezultate din corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de 
impunere, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 

 (1^2) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt 
negative în raport cu sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru suma datorat� dup� corectare ori modificare, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei �i pân� la data stingerii 
acesteia inclusiv.” 

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� major�rile de 
întârziere se datoreaz� în cazul neachit�rii în termen a obliga�iilor de plat� 
�i se calculeaz� pân� la data stingerii acestora inclusiv.  

Din actele de control se re�ine c� potrivit declara�iilor 
privind impozitul pe profit pe anul 2006 �i trimestrul II 2007 cheltuielile cu 
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impozitul pe profit sunt de .......lei �i respectiv 0 lei, iar impozitul pe profit 
datorat de societate este de .......lei �i respectiv 0 lei.  

Societatea depune în sus�inerea cauzei Ordinul de plat� 
.......din 20.04.2006, din care rezult� c� a achitat la bugetul de stat un 
impozit pe profit de .......lei.  

Având în vedere cele men�ionate de organele fiscale în 
actele de control �i �inând cont de faptul c� în urma verific�rii efectuate s-a 
stabilit un impozit pe profit suplimentar de .......lei, rezult� c� pentru 
perioada verificat� societatea datoreaz� un impozit pe profit de .......lei 
(.......lei + .......lei). 

Din actele existente la dosarul cauzei se re�ine c� major�rile 
de întârziere au fost calculate pentru impozitul pe profit stabilit 
suplimentar  în urma verific�rii efectuate, în sum� de .......lei, f�r� s� se �in� 
cont de sumele achitate în plus cu titlu de impozit pe profit.  

Potrivit textelor de lege men�ionate major�rile de întârziere 
se datoreaz� pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, pân� la data stingerii acestora. 

Având în vedere c� la impozit pe profit societatea avea 
sume achitate în plus, urmeaz� a se desfiin�a par�ial Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  
nr. ....... din 01.11.2007, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ....... sub nr. .......din 06.11.2007, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. .......din 06.11.2007, pentru major�rile de întârziere în 
sum� de ....... lei, în vederea reanaliz�rii cauzei �i a recalcul�rii major�rilor, 
�inând cont de sumele achitate în plus de contribuabil pe perioada 
respectiv�. 

În drept, se face aplicarea prevederilor art. 186 (3), 
„Solu�ii asupra contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, devenit 216 dup� o nou� republicare,  
potrivit c�rora: 

„(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.” 

La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 

administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
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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”, 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr. 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în 
termen de 30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza 
strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a 
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  

�i  în  temeiul prevederilor art. 115 �i 116 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, art. 216 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
data de 26.09.2005, se: 

 
 

D E C I D E : 
 
- Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. 
....... din 01.11.2007, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului ....... sub nr. .......din 06.11.2007, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. .......din 06.11.2007, privind suma de ....... lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit,  
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip�, s� procedeze la 
reanalizarea �i recalcularea acestora, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� 
emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate 
în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  
pentru care s-a dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile 
de la data comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 
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decât cea care a emis deciziile de impunere contestate �i desfiin�ate prin 
prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......., în 

termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
ACCESORII:   - mod de calcul  
                  -  art. 115 �i 116 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�,  republicat� 
                                                                          
  


