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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor  Publice  ...  a  fost  sesizat  de  Activitatea  de  inspectie  fiscala 
Ialomita  prin adresa nr. ... cu privire la contestatia formulata de SC ... 
SRL ....

SC ... SRL ... este inregistrata  la Oficiul Registrul Comertului  al 
Judetului ...  sub nr. ..., avand CUI ...

Contestatia a fost formulata in parte impotriva masurilor  dispuse 
prin Decizia de impunere privind obligatii fiscale suplimentare de plata 
nr. ... si priveste suma de ... lei,reprezentand :
• Impozit pe profit - ... lei;
• Majorari de intarziere impozit pe profit - ... lei

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. 
nr.  92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare,  in  raport  de  data  comunicarii 
titlului de creanta contestat, respectiv ..., potrivit confirmarii de primire 
aflata  in copie la dosarul cauzei  si de data inregistrarii contestatiei la 
AIF ...., respectiv ..., asa cum reiese din  amprenta stampilei  registraturii 
aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei. 

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  Biroul  de 
Solutionarea Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile 
prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul 
de procedura fiscala, este competent sa solutioneze prezenta contestatie.

I SC ...  SRL ...   contesta raportul de inspectie fiscala   nr.  ... si 
masurile  dispuse  prin  Decizia  de  impunere  nr.  ....  in  suma  de  ...  lei 
reprezentand impozit pe profit in suma de ... lei si majorari de intarziere 
aferente impozitului pe profit in suma de ... lei.

Contestatorul  sustine  faptul  ca  societatea  a  fost  verificata  de 
inspectorii  fiscali  din  cadrul  DGFP  ...  cu  privire  la  calcularea   si 
inregistrarea impozitului pe profit , in urma careia s-a intocmit Raportul 
de inspectie fiscala incheiat la data de ....Petentul  precizeaza ca diferenta 
de impozit  pe profit  in suma de ...  lei  s-a stabilit  in mod eronat  de 
inspectorii  fiscali  si  ea  corespunde   bazei  impozabile  stabilite 
deasemenea eronat  in suma de ... lei, pe care acestia au considerat-o  ca 
venituri impozabile estimate , luand ca  baza de calcul  tarifele pe ora 
lucrate  prevazute in contarctul nr. ... incheiat cu SC ... SRL  si contractul 
nr.... incheiat cu SC ... SRL.

Contestatorul mentioneaza faptul ca societatea SC ... SRL ... nu a 
avut incheiate contracte de prestari servicii cu nici o societate din data ... 
pana in prezent, si ca acele contracte la care se face referire in raportul de 
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inspectie  fiscala,  respectiv contractul  nr.  ...  incheiat  cu SC ...  SRL  si 
contractul nr. .... incheiat cu SC ... SRL au fost reziliate  incepand cu data 
de ... prin actele aditionale  nr. ...si ...din data de ....Referitor la acest lucru 
petentul  specifica faptul ca din moment ce din data ... SC ... SRL  nu a 
avut contracte de prestari servicii in calitate de societate prestatoare cu 
alte societati in calitate de  beneficiare, nu avea cum sa inregistreze alte 
venituri respectiv sa intocmeasca si sa emita facturi fiscale.

Petentul  invoca  art.65  alin.2  din  OG  nr.92/2003,  prin  care  se 
specifica  faptul  ca   organul fiscal  are  sarcina de a motiva decizia   de 
impunere  pe  baza  de  probe  sau  constatari  proprii,  si  mentioneaza  ca 
decizia de impunere nu are la baza probe certe  din care sa rezulte ca , 
SC ...  SRL a prestat  servicii  in luna decembrie  2007,  dar  si  faptul  ca 
constatarile proprii sunt total eronate , deoarece ele nu se sustin  pentru 
motivele aratate ,  si  nu este de acord cu  solutia de stabilire diferenta 
venituri impozabile prin estimare.

In contestatie, SC ... SRL .. ,mentioneaza faptul ca  prin raportul de 
inspectie fiscala  nr. ...  s-a verificat impozitul  pe profit  aferent anului 
2007 si s-a stabilit diferenta de impozit  pe profit in suma  de ... lei si 
majorari de intarziere  aferente in suma de ...lei. Prin decizia  nr....... s-a 
desfiintat in parte decizia de impunere nr. ... cu privire la suma de ... lei 
reprezentand  impozit  pe  profit  si  ...  lei  reprezentand   majorari  de 
intarziere, motivul invocat fiind ca  in anexele  acestuia nu se regaseste 
componenta  si  documentele  pe  baza  carora  a  fost  determinata.  De 
asemenea  ,  in  contestatie  se  precizeaza  faptul  ca   prin  raportul  de 
inspectie fiscala  incheiat la data  de ... s-au luat de baza  pentru estimarea 
impozitului  pe  profit  ,  contractele   nr....  si...,  care  au  fost  reziliate 
incepand cu data  de ....

Petentul dezaproba concluzia  din raportul de inspectie fiscala pe 
motiv ca nu  este probat cu documente  faptul ca  SC ... SRL ...  a avut 
contracte de prestari  servicii   incepand cu data de  ...  si  nu a realizat 
prestari  de  servicii  incepand  cu  data   respectiva,  care  sa  o  oblige  sa 
factureze astfel de prestari servicii.

In concluzie, contestatorul solicita  casarea partiala a Raportului de 
inspectie  fiscala   nr.  ...  si  a  Deciziei  de  impunere  privind  obligatiile 
fiscale suplimentare de plata  nr. ..., pentru suma totala de ... lei din care: 
impozit  pe profit  in  suma de ...  lei  si   majorari  de intarziere  aferente 
impozitului pe profit  in suma de ... lei. 

Petentul  anexeaza  la  dosar  urmatoarele  documente  in  copie 
xerox:Raportul de inspectie fiscala  nr. ..., Decizia de impunere  privind 
obligatiile fiscale  suplimentare de plata nr. ..., actele aditionale  nr.... si... 
din data ..., contractul nr....din data ... si contractul nr...din data ....
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II Activitatea de inspectie fiscala ..., in referatul cu propuneri 
de solutionare, mentioneaza urmatoarele: 

Societatea a mai  fost  verificata  de organele de inspectie fiscala 
prin Raportul de inspectie fiscala  nr. ... prin care s-au stabilit urmatoarele 
diferente de plata: impozit pe profit in suma de ... lei, majorari impozit pe 
profit in suma de ... lei, TVA in suma de ...  lei, majorari de intarziere 
TVA  in  suma  de  ...  lei,  varsaminte  de  la  persoane  cu  handicap   de 
restituit in suma de ... si amenda in suma de ... lei.

Impotriva deciziei de impunere nr. ... societatea a depus contestatie 
inregistrata la DGFP ...-Activitatea de inspectie fiscala  sub nr. ....

Urmare a deciziei nr. ... privind solutionarea contestatiei formulata 
de societate s-a dispus  de catre Biroul Solutionare Contestatii din cadrul 
DGFP ..., respingerea in parte pentru suma de ... lei ce reprezinta: TVA-... 
lei si majorari de intarziere aferente TVA - ... lei si desfiintarea in parte a 
deciziei   de  impunere  nr.  ...cu  privire  la  suma  de  ...  lei  reprezentand 
impozit  pe  profit  si  majorarile   aferente  acestei  sume  ,  urmand  a  se 
incheia  un  nou  act  administrativ  fiscal  care  va  avea  in  vedere  strict 
considerentele deciziei de solutionare.

Pentru anul 2007 societatea a declarat  un profit impozabil in suma 
de ... lei caruia ii corespunde un impozit pe profit in suma de ... lei , iar la 
control  s-a  stabilit  un  profit   impozabil  in  suma  de   ...  lei  caruia  ii 
corespunde un impozit  pe profit de  plata in suma de ... lei, rezultand o 
diferenta de profit impozabil in suma de ... lei caruia ii corespunde un 
impozit pe profit de plata in suma de ... lei.

Pentru diferentele stabilite  au fost calculate majorari de intarziere 
in suma de ... lei, conform art. 120 din OG nr. 92/2003.

Situatia  privind  modul  de  declarare  a  impozitului  pe  profit  , 
determinarea profitului impozabil si calculul majorarilor  de intarziere a 
impozitului pe profit  in anul 2007 se regaseste  in anexele nr. 1,2,3.

La sfarsitul verificarii  s-a stabilit o diferenta  de impozit pe profit 
de plata in suma de ... lei  si majorari de intarziere  aferente impozitului 
pe profit in suma de  ... lei.

In fapt, conform contractului nr.... incheiat in data de  ... intre SC ... 
SRL ..., reprezentata prin dl. ..., administrator in calitate de  prestator si 
SC ...  SRL ...,  reprezentata prin dl.  ...,  director  general   in calitate de 
beneficiar, se specifica:

-la pct.2.1 ''Obiectul contractului il reprezinta:prestatorul se obliga 
sa efectueze  lucrari de preparare […], reparatii utilaje specifice sectiei 
preparare, modernizare sectie.''

-la pct.3.1:''Contractul se incheia pe o durata de 1 an , incepand de 
la data ...''.

Conform contractului nr... incheiat in data de ...intre SC ... SRL ... , 
reprezentata prin dl. ..., administrator in calitate  de prestator si SC ... ... 
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SRL ..., reprezentata prin dl. ... ,director general in calitate de beneficiar, 
se specifica:

- la pct.2.1 ''Obiectul contractului il reprezinta:prestatorul se obliga 
sa  efectueze   lucrari  de  preparare  argila  pentru  prelucrare  ,  reparatii 
specifice utilaje  sectiei  preparare, modernizare sectie.''

-la pct.3.1:''Contractul se incheia pe o durata de 1 an , incepand de 
la data 01.05.2007''.

Totodata,  SC ...  SRL ...  a  emis  facturi  de prestari  servicii  catre 
SC ... SRL ..., in perioada ...-...., facturi insotite de nota de receptie  si 
situatii de lucrari , care cuprind numarul de ore lucrate in luna si lucrarile 
efectuate.

Astfel, rezulta ca societatea  a efectuat prestari-servicii  catre SC ... 
SRL  ...  si  catre  SC ...  SRL  ...  ,  servicii  care  nu  au   fost  facturate  , 
incalcandu-se  prevederile  art.155,  alin.1  din  Legea  nr.  571/2003 
republicata.

Fata de cele prezentate , de datele inscrise in decizia de impunere 
nr....,  in  raportul  de  inspectie  fiscala  nr.  ...,  se  propune  respingerea 
contestatiei depuse  de SC ... SRL ....

III.  Luind  in  considerare  constatarile  organul  de  inspectie 
fiscala,  documentele  existente  la  dosarul   contestatiei  precum   si 
actele normative in vigoare  in perioada invocata  de contestatoare si 
organul fiscal se retin urmatoarele:

In fapt: SC ... SRL ... contesta raportul de inspectie fiscala nr. ... si 
Decizia  de  impunere  privind  obligatiile   fiscale  suplimentare  de  plata 
nr. ...

SC  ...  SRL  ...  a  fost  supusa  reverificarii  perioadei  ...  privind 
impozitul pe venit, urmare a desfiintarii Deciziei de impunere nr ...  de 
catre  Biroul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  DGFP ...   prin  decizia 
nr. ....

Prin decizia  nr. ... privind solutionarea contestatiei  formulata de 
societate s-a dispus respingerea in parte a contestatiei pentru suma de ...0 
lei ce reprezinta :TVA =... lei si majorari de intarziere aferente TVA=... 
lei si desfiintarea in parte  a deciziei de impunere nr. ... cu privire la suma 
de  ...lei  reprezentand  impozit  pe  profit  si  majorarile  aferente  acestei 
sume , urmand a se incheia  un nou act administrativ fiscal  care va avea 
in vedere  strict considerentele  deciziei de solutionare.

In  urma  reverificarii   s-a  incheiat  Decizia  de  impunere  nr.  ..., 
impotriva careia s-a depus contestatia nr. ...

In  noul  Raport  de  inspectie  fiscala,  la  capitolul  cu  privire  la 
impozitul pe profit  pentru anul 2007 s-a stabilit  o diferenta de profit 
impozabil in suma  de ...lei  caruia ii corespunde  un impozit pe profit de 
plata in suma de ... lei.
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Diferenta de profit impozabil  in suma de ... lei se compune din:
-suma de ...  lei  reprezentand cheltuiala  cu privire la varsaminte 

pentru persoane cu handicap neincadrate  calculata eronat de societate, 
acesta neavand obligatia de a calcula aceasta contributie, incalcandu-se 
prevederile art.21, alin 4, lit.f din Legea nr. 571/2003 actualizata.

-suma de ... lei reprezinta cheltuiala  cu majorarile impozitului pe 
dividende  ,  care  nu  au  fost  luate  in  calcul  ca  fiind  nedeductibile   la 
calculul impozitului pe profit, incalcandu-se  prevederile art. 21, alin.4, 
lit.b din Legea nr. 571/2003 actualizata.

-suma de ... lei reprezinta venituri  impozabile estimate de organul 
de inspectie fiscala  luand ca baza de calcul  numarul de ore  lucrate din 
statele de salarii  aferente lunii decembrie 2007 si tarifele pe ora lucrate 
prevazute  in contractul  nr. ... incheiat cu SC ... SRL ...(... ore lucrate  in 
luna decembrie 2007*1 euro*... curs BNR Euro la data de ...=... lei) si 
contractul  nr.  ...  incheiat  cu  SC  ...  SRL  ...(...  ore  lucrate  in  luna 
decembrie2007*... euro*... curs BNR Euro la data ...=... lei) incalcandu-se 
prevederile  art.19 alin.1 din Legea nr. 571/2003 actualizata.

Pentru diferentele stabilite  au fost calculate majorari de intarziere 
in suma de ... lei, conform art. 120 din OG nr. 92/2003.

La sfarsitul verificarii  s-a stabilit o diferenta  de impozit pe profit 
de plata in suma  de ... lei  si majorari de intarziere  aferente impozitului 
pe profit in suma de  ... lei.

In contestatia  depusa  SC ...  SRL ...  contesta partial  Decizia  de 
impunere  nr.  ...doar  pentru  suma  de  ...lei  impozit  pe  profit 
corespunzatoare  sumei  de  ...  lei   reprezentand  venituri  impozabile 
estimate de  organul de control fiscal, precum si majorarile de intarziere 
aferente acestuia , respectiv  ... lei. 

Referitor la impozitul contestat in suma de ...lei, acesta a fost 
stabilit  conform  specificatiilor  din  contractele  existente  la  dosarul 
cauzei.Cu privire la  faptul  ca  SC ...  SRL ...  mentioneaza  ca a  reziliat 
contractul nr.... cu SC ... SRL ... prin actul aditional nr.... si contractul 
nr. ... cu SC ... SRL ... prin actul aditional nr...., mentionam ca aceste acte 
aditionale nu au fost prezentate  organului de control cu ocazia verificarii 
initiale din data de ....

Din analiza  dosarului cauzei se constata ca , actele aditionale nr.... 
si nr...., au fost prezentate ulterior verificarii initiale, ceea ce ne face sa 
concluzionam ca  acestea au fost  incheiate  ulterior  verificarii  din data 
de ........

In drept:sunt aplicabile prevderile art.19 alin.1 si art. 155 alin.1 
din Legea 571/2003 actualizata:

Art.19, alin.1:
   ''  (1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile 
realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
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venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile 
şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil  se  iau  în  calcul  şi  alte  elemente  similare  veniturilor  şi 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.''

Art. 155 alin.1:
   '' (1) Persoana impozabilă care efectuează o livrare de bunuri sau o 
prestare  de  servicii,  alta  decât  o  livrare/prestare  fără  drept  de 
deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) şi (2), trebuie să emită o 
factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a 
lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al taxei, cu 
excepţia  cazului  în  care  factura  a  fost  deja  emisă.  De  asemenea, 
persoana  impozabilă  trebuie  să  emită  o  factură  către  fiecare 
beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legătură cu o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu până în cea de-a 15-a 
zi a lunii următoare celei  în care a încasat avansurile,  cu excepţia 
cazului în care factura a fost deja emisă.''

Referitor  la  faptul  ca  organul de inspectie  fiscala  a stabilit  baza 
impozabila prin estimare, sunt aplicabile prevederile art. 67  din OG nr. 
92/2003 actualizata si republicata:

Art. 67
''Estimarea bazei de impunere':

(1)Daca  organul  fiscal   nu  poate  determina   marimea  bazei   de 
impunere , acesta trebuie sa o estimeze. In acest caz trebuie avute  in 
vedere  toate  datele   si  documentele  care  au  relevanta   pentru 
estimare .  Estimarea consta in identificarea  acelor elemenete care 
sunt cele mai apropiate situatiei  de fapt fiscale.''

In concluzie  se constata ca organul de  control a stabilit  corect 
suma  de ... lei reprezentand venituri impozabile  estimand numarul de 
ore  lucrate  prevazute  in  contractele  de  prestari-servicii  incheiate  de 
societate.

Prin urmare acest capat de cerere va fi respins ca neintemeiat.

Referitor la accesoriile in suma de ... lei, reprezentand majorari 
de intarziere aferente impozit pe profit, se retine ca stabilirea de accesorii 
in sarcina contestatoarei reprezinta masura accesorie in raport cu debitul.

Deoarece in sarcina contestatoarei a fost retinut ca datorat debitul 
de  natura impozit pe profit , aceasta datoreaza si majorari de intarziere 
impozit pe profit de  ... lei reprezentand masura accesorie  in raport cu 
debitul  conform principiului  de  drept  ''accesorium sequitur  principale'' 
potrivit  caruia  bunul  accesoriu  urmeaza  soarta  juridica  a  bunului 
principal,  drept  pentru  care  contestatia   referitoare  la  majorarile  de 
intarziere  aferente  impozit  pe  profit  urmeaza  a  fi  respinsa  ca 
neintemeiata.
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In drept ,  sunt  aplicabile  prevederile  art.120 din OG. 92/2003 
actualizata si republicata:

Art.120-  Majorări de întârziere
    (1)''  Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere,  începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.''

In  contextul  acestor  dispozitii  legale  se  retine   ca  Decizia  de 
impunere nr.... a fost emisa corect  de organul fiscal , in conformitate cu 
prevederile  mentionate in prezenta  decizie de solutionare , drept pentru 
care contestatia urmeaza a fi respinsa  ca fiind neintemeiata  pentru suma 
de ... lei reprezentand impozit pe profit in suma de ... lei si majorari de 
intarziere aferente impozit pe profit in suma de ... lei.

Pentru considerentele  retinute in continutul deciziei  si 
in temeiul art. 19 alin.1 , art.155 alin.1  si art. 67 alin. 1 din Legea nr. 
571/2003  actualizata,  art.120  din  OG  nr.  92/2003  actualizata, 
coroborate cu art. 216 alin.1 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala cu modificarile si adaugirile ulterioare .

Directorul Coordonator al Directiei Generale a Finantelor 
Publice  ...

DECIDE:

Art.1   Respingerea  in  totalitate   ca  neintemeiata  a 
contestatiei formulata de SC ... SRL ... pentru suma totala de ... lei 
reprezentand:

-impozit pe profit in suma de ... lei;
-majorari de intarziere aferente impozitului pe profit in suma 

de ... lei.

Art.2  Prezenta decizie poate fi atacata  la Tribunalul ... 
in termen de 6 luni de la comunicare.

 
DIRECTOR COORDONATOR,

...

7


	134.IL.2009

