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DECIZIA Nr. 207 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei formulat� de 
S.C. X SA, cu sediul în X, jude�ul Hunedoara. 

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. X, privind stabilirea urm�toarelor obliga�ii de plat�, c�tre bugetul 
consolidat al statului: 

   -  X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar �i major�ri de întârziere 
aferente; 

   -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar �i major�ri de 
întârziere aferente;  

   -   X lei, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; 

   -   X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 

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

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, X SA X consider� c�, obliga�iile de 
plat�, c�tre bugetul consolidat al statului stabilite prin Decizia de 
impunere nr. X, sunt nejustificate din urm�toarele motive:  

              A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente  
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           Societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru cheltuiala în sum� 
de X lei, reprezentând pierderi de valoare a titlurilor de participare, ca 
urmare reducerii valorii capitalului social al SC X SA. 
           Organele de inspec�ie fiscal� nu au luat în considerare faptul c�, 
valoarea nominal� a titlurilor de participare ale SC X SA nu a suferit nici o 
modificare, în sensul c� au r�mas la aceea�i valoare de X lei/unitate. 
           Reducerea capitalului social al SC X SA cu valoarea pierderilor 
contabile, nu poate fi încadrat� în prevederile art. 21 alin. (4) lit b) din Codul 
fiscal, întrucât, nu este vorba de diferen�e nefavorabile de valoare ci doar o 
reducere a num�rului de ac�iuni nominative de�inute de SC X SA X, 
respectiv de la X ac�iuni la X ac�iuni.    

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei  �i 
major�rile de întârziere aferente  
           Societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, organele de 
inspec�ie au stabilit ca obliga�ie de plat� suma de X lei reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat� calculat� asupra avansului, în sum� de X lei, încasat 
cu ordinul de plat� nr. X, întrucât: 
   - în perioada X, SC X SA a livrat zgur� de furnal c�tre SC X SRL, în baza 
contractului nr. X �i a facturii nr. X; 
   - contravaloarea facturii fiscale nr. X, pe baza c�reia societatea a colectat 
taxa pe valoarea ad�ugat�, a r�mas neîncasat�; 
   - SC X SA a încasat un avans în valoare de X lei de la SC X SRL, pentru 
care nu s-a calculat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�; 
   - ulterior, crean�a avut� asupra SC X SRL, în valoare de X lei, s-a 
compensat cu suma de X lei încasat� de la SC X SRL, în baza Contractului 
de cesiune crean�e nr. X. 
           În aceste condi�ii, societatea contestatoare consider� c� nu mai 
datoreaz� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, începând cu data 
de X.    
 
           De asemenea, societatea contestatoare consider� c�, în mod 
eronat, a fost stabilit� ca obliga�ie de plat� suma de X lei reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat� calculat� asupra sumei de X lei, sum� încasat� de la 
SC X SRL, întrucât, organele de inspec�ie nu au luat în considerare 
realitatea �i natura tranzac�iei respective, în sensul c� opera�iunea 
reprezint� o livrare de de�euri metalice, opera�iune pentru care se aplic� 
m�suri simplificate, conform art. 160 alin. (2) din Codul fiscal. 
            
           C. Cu privire la impozitul pe alte venituri ale persoanelor fizice 
în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei 
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           SC X SA contest� stabilirea impozitului pe alte venituri ale 
persoanelor fizice stabilit suplimentar în sum� de X lei lei �i accesoriile 
aferente în sum� de X lei, rezultate ca urmare a faptului c� organele de 
inspec�ie fiscal� nu au avut in vedere documentele prezentate de societate 
privind achizi�ia deseurilor feroase si neferoase ce provin din gospod�riile 
proprii. 
           Societatea contestatoare sus�ine c�, pentru perioada supus� 
controlului, organele de inspec�ie fiscal� au verificat adeverintele de primire 
�i plat� pentru de�euri �i resturi metalice reciclabile achizi�ionate de  SC X 
SA, în baza autoriza�iei emise de Prefectura jude�ului Hunedoara pentru 
activitatea de colectare a de�eurilor metalice feroase de la persoane fizice. 
           Organele de inspec�ie fiscal� nu au avut nici o obiec�ie, referitoare la 
elementele obligatorii, care trebuie s� le cuprind� adeverintele de primire �i 
plat�.  
           Contestatoarea arata c�, în condi�iile în care, persoanele fizice 
declar� pe propria r�spundere c�, de�eurile reciclabile din metale feroase 
provin din gospod�ria proprie,  SC X SA nu avea nici o baz� legal� de a 
re�ine vreun impozit de la acestea. 
           Fa�� de cele prezentate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  
   
           II. Prin Decizia de impunere nr. X, emis� în baza constat�rilor 
din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, a fost stabilite obliga�ii 
suplimentare de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului,  astfel: 

   -  X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar �i major�ri de întârziere 
aferente; 

   -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar �i major�ri de 
întârziere aferente;  

   -   X lei, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; 

   -   X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
       
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente  
            Dup� cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. X, care a stat 
la baza emiterii deciziei de impunere nr. X, decizie emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Hunedoara - Activitatea de inspec�ie fiscala, 
organele de control au constatat urm�toarele: 
   - SC X SA a de�inut titluri de participare la capitalul social al SC  X SA în 
valoare total� de X lei; 
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   - prin Hot�rârea nr. X a Adun�rii generale a ac�ionarilor SC  X SA, se 
aprob� reducerea capital al acestei societ��i, cu suma de X lei pentru 
acoperirea pierderii contabile preluat� prin protocolul de divizare la 
înfiin�area societ��ii; 
   - în urma reducerii capitalului social al SC  X SA a fost redus �i aportul 
ac�ionarului SC X SA cu suma de X lei; 
   - diferen�a de X lei reprezint� pierderi de valoare a titlurilor de participare 
�i a fost înregistrat� pe cheltuieli cu ajutorul contului 664 „Cheltuieli privind 
investi�iile financiare cedate”. 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuiala în sum� de X lei, stabilind impozit pe 
profit suplimentar în sum� de X lei.   

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei  �i 
major�rile de întârziere aferente  
           Organele de inspec�ie au constatat faptul c�, în perioada supus�  
controlului, SC X SA încaseaz� avansuri de la clen�i f�r� a colecta tax� pe 
valoarea ad�ugat�, astfel: 
   - cu ordinul de plat� nr. X s-a încasat de la SC X SRL suma de X lei; 
   - în data de X s-a încasat de la SC X SRL suma de X lei.   
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au calculat, 
suplimentar, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, aferent� sumelor 
încasate în avans de la diver�i clien�i. 
 
           C. Cu privire la impozitul pe alte venituri ale persoanelor fizice 
în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei 
           Urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie au stabilit faptul 
c�, societatea nu a retinut si varsat impozitul pe veniturile obtinute de 
persoanele fizice, persoane de la care societatea a colectat deseuri 
metalice.   
           Din verificarea adeverin�elor de primire �i plat�, organele de 
inspec�ie au constatat urm�toarele aspecte:  
   - au fost predate de persoane fizice cantit��i însemnate de de�euri 
reciclabile, persoanele declarând ca surs� de provenien�� „gospod�ria 
proprie”; 
   - potrivit datelor înscrise la rubrica „denumirea materialului” din 
adeverin�ele de primire �i plat�, au fost predate de�euri, ca: scoar��, 
scoar�� s�pat�, fier s�pat, font� s�pat�, fier hald�, scoar�� hald�, font� 
hald�, de�euri care nu pot avea ca surs� de provenien�� „gospod�ria 
proprie”.    
           Având în vedere cele constatate, in temeiul prevederilor art.78 alin. 
(2) si art.79 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.152 alin. (3) 
din Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, organele de inspec�ie au stabilit în 
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sarcina societ��ii, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice în sum� de 
X lei, �i accesorii în sum� de X lei.  

           III. Avand în vedere constat�rile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urm�toarele: 
 
           A. Cu privire la impozitul pe profit în sum� de X lei �i major�rile 
de întârziere aferente  
           
           În fapt, urmare verific�rii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 
   - SC X SA a de�inut titluri de participare la capitalul social al SC  X SA în 
valoare total� de X lei; 
   - prin Hot�rârea nr. X a Adun�rii generale a ac�ionarilor SC  X SA, se 
aprob� reducerea capital al acestei societ��i, cu suma de X lei pentru 
acoperirea pierderii contabile preluat� prin protocolul de divizare la 
înfiin�area societ��ii; 
   - în urma reducerii capitalului social al SC  X SA a fost redus �i aportul 
ac�ionarului SC X SA cu suma de X lei; 
   - diferen�a de X lei reprezint� pierderi de valoare a titlurilor de participare 
�i a fost înregistrat� pe cheltuieli cu ajutorul contului 664 „Cheltuieli privind 
investi�iile financiare cedate”. 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuiala în sum� de X lei, stabilind impozit pe 
profit suplimentar în sum� de X lei.   
 
           În drept, art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede urm�toarele: 
         „Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i 
la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 
           De asemenea, art. 21 alin. (1) �i alin. (4) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
         „ART. 21 
    Cheltuieli 
    (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
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de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative 
în vigoare. 
 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
 
h) cheltuielile determinate de diferen�ele nefavorabile de valoare a 
titlurilor de participare la persoanele juridice la care se de�in 
participa�ii, precum �i de diferen�ele nefavorabile de valoare aferente 
obliga�iunilor emise pe termen lung, cu excep�ia celor determinate de 
vânzarea-cesionarea acestora. Excep�ia nu se aplic� pentru 
cheltuielile reprezentând valoarea de înregistrare a titlurilor de 
participare tranzac�ionate pe pia�a autorizat� �i supravegheat� de 
Comisia Na�ional� a Valorilor Mobiliare, în perioada 1 ianuarie 2009 - 
31 decembrie 2009 inclusiv;’’ 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 45 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
         ,,Cheltuielile reprezentând pierderi de valoare a titlurilor de 
participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la 
societatea comercial� la care se de�in titlurile de participare sau ca 
urmare a evalu�rii potrivit reglement�rilor contabile, sunt cheltuieli 
nedeductibile la calculul profitului impozabil. […]” 
          Fa�� de cele de mai sus, se re�ine c� pentru a fi încadrate ca 
deductibile, cheltuielile trebuie s� fie aferente veniturilor realizate. 
           În ceea ce prive�te cheltuiala, reprezentând pierderea de valoare a 
titlurilor de participare, ca urmare a reducerii valorii capitalului social la 
societatea comercial� la care se de�in titlurile de participare, este o 
cheltuial� nedeductibil� la calculul profitului impozabil, astfel c�, organele 
de inspec�ie fiscal� au procedat, în mod legal, la majorarea bazei de calcul 
a impozitului pe profit cu suma de X lei. 
           Având în vedere cele re�inute, prevederile legale men�ionate, 
documentele existente la dosarul cauzei, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia societ��ii ca neîntemeiat� pentru impozitul pe profit stabilit 
suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�, în sum� de X lei.  
 
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente impozitului 
pe profit stabilit suplimentar, se re�ine c�, societatea nu aduce niciun fel 
de argumente privind cuantumul acestora, data de la care au fost calculate 
major�rile de intârziere, num�rul de zile intârziere �i cota aplicat�. 
           În consecin��, fa�� de cele retinute, acestea se datoreaz� in condi�iile 
in care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului de drept, 
potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
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           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei  �i 
major�rile de întârziere aferente  
     
           Organele de inspec�ie au constatat faptul c�, în perioada supus�  
controlului, SC X SA încaseaz� avansuri de la clen�i f�r� a colecta tax� pe 
valoarea ad�ugat�, astfel: 
   - cu ordinul de plat� nr. X s-a încasat de la SC X SRL suma de X lei; 
   - în data de X s-a încasat de la SC X SRL suma de X lei.   
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie au calculat, 
suplimentar, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, aferent� sumelor 
încasate în avans de la diver�i clien�i. 
 
           În drept, art. 134^2 alin. (1) �i alin. (2) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�:  
         „Exigibilitatea pentru livr�ri de bunuri �i prest�ri de servicii 
    (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul 
generator. 
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei 
intervine: 
    a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul 
generator; 
    b) la data la care se încaseaz� avansul, pentru pl��ile în avans 
efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac 
excep�ie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata 
importurilor �i a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente importului, 
precum �i orice avansuri încasate pentru opera�iuni scutite sau care 
nu sunt impozabile. Avansurile reprezint� plata par�ial� sau integral� a 
contravalorii bunurilor �i serviciilor, efectuat� înainte de data livr�rii 
sau prest�rii acestora; 
    c) la data extragerii numerarului, pentru livr�rile de bunuri sau 
prest�rile de servicii realizate prin ma�ini automate de vânzare, de 
jocuri sau alte ma�ini similare.” 
           În conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 
prevede: 
         „Persoana impozabil� care efectueaz� o livrare de bunuri sau o 
prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare f�r� drept de 
deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) �i (2), trebuie s� emit� o 
factur� c�tre fiecare beneficiar, cel târziu pân� în cea de-a 15-a zi 
lucr�toare a lunii urm�toare celei în care ia na�tere faptul generator al 
taxei, cu excep�ia cazului în care factura a fost deja emis�. De 
asemenea, persoana impozabil� trebuie s� emit� o factur� c�tre 
fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor încasate în leg�tur� cu o 
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livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pân� în cea de-a 
15-a zi lucr�toare a lunii urm�toare celei în care a încasat avansurile, 
cu excep�ia cazului în care factura a fost deja emis�.” 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se re�ine c�,          
exigibilitatea taxei intervine la data la care se încaseaz� avansul, pentru 
pl��ile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. 
           În consecin��, organele de inspec�ie au procedat, în mod legal, la 
majorarea taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� cu suma de X lei   
           Având în vedere cele re�inute, prevederile legale men�ionate, 
documentele existente la dosarul cauzei, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia societ��ii ca neîntemeiat� pentru taxa pe valoarea ad�ugat�, 
stabilit� suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�, în sum� de  X lei .  
 
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, se re�ine c�, societatea nu 
aduce niciun fel de argumente privind cuantumul acestora, data de la care 
au fost calculate major�rile de intârziere, num�rul de zile intârziere �i cota 
aplicat�. 
           În consecin��, fa�� de cele retinute, acestea se datoreaz� in condi�iile 
in care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului de drept, 
potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
 
           C. Cu privire la impozitul pe alte venituri ale persoanelor fizice 
în sum� de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei 
 
           În fapt, urmare efectu�rii controlului, organele de inspec�ie au stabilit 
faptul c�, societatea nu a retinut si varsat impozitul pe veniturile obtinute de 
persoanele fizice, persoane de la care societatea a colectat deseuri 
metalice.   
           Din verificarea adeverin�elor de primire �i plat�, organele de 
inspec�ie au constatat urm�toarele aspecte:  
   - au fost predate de persoane fizice cantit��i însemnate de de�euri 
reciclabile, persoanele declarând ca surs� de provenien�� „gospod�ria 
proprie”; 
   - potrivit datelor înscrise la rubrica „denumirea materialului” din 
adeverin�ele de primire �i plat�, au fost predate de�euri, ca: scoar��, 
scoar�� s�pat�, fier s�pat, font� s�pat�, fier hald�, scoar�� hald�, font� 
hald�, de�euri care nu pot avea ca surs� de provenien�� „gospod�ria 
proprie”.    
           Având în vedere cele constatate, in temeiul prevederilor art.78 alin. 
(2) si art.79 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si pct.152 alin. (3) 
din Hot�rârea Guvernului nr.44/2004, organele de inspec�ie au stabilit în 
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sarcina societ��ii, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice în sum� de 
X lei, �i accesorii în sum� de X lei.  
           Societatea contestatoare învedereaz� c�, de�ine adeverin�e de 
primire �i plat�, în care persoanele de la care au fost achizi�ionate de�eurile 
au declarat pe propria r�spundere c� toate aceste de�euri provin din 
gospod�riile persoanelor fizice, care sunt direct de provenien�a acestor 
de�euri. r�spunz�toare achizi�ionate de  SC X SA, în baza autoriza�iei 
emise de Prefectura jude�ului Hunedoara pentru activitatea de colectare a 
de�eurilor metalice feroase de la persoane fizice. 
           Organele de inspec�ie fiscal� nu au avut nici o obiec�ie, referitoare la 
elementele obligatorii, care trebuie s� le cuprind� adeverintele de primire �i 
plat�.  
           Contestatoarea arata c�, în condi�iile în care, persoanele fizice 
declar� pe propria r�spundere c�, de�eurile reciclabile din metale feroase 
provin din gospod�ria proprie,  SC X SA nu avea nici o baz� legal� de a 
re�ine vreun impozit de la acestea. 
 
           În drept, sunt aplicabile prevederile art.78 alin. (2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care precizeaz�: 
         “Definirea veniturilor din alte surse 
(2) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind 
impozabile, care nu se încadreaz� în categoriile prev�zute la art. 41 lit. 
a) - h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu 
prezentul titlu, precum �i cele enumerate prin normele metodologice 
elaborate în aplicarea prezentului articol.” 
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct .152 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit c�rora: 
         “În aplicarea art. 78 alin. (2) din Codul fiscal, în aceast� categorie 
se includ, de exemplu, urm�toarele venituri realizate de persoanele 
fizice: 
[…] - veniturile ob�inute de persoanele fizice din valorificarea prin 
centrele de colectare a de�eurilor de metal, hârtie, sticl� �i altele 
asemenea �i care nu provin din gospod�ria proprie;[…]”. 
           Conform, art. 79 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, prevede: 
         “Calculul impozitului �i termenul de plat� 
(1) Impozitul pe venit se calculeaz� prin re�inere la surs� la momentul 
pl��ii veniturilor de c�tre pl�titorii de venituri, prin aplicarea unei cote 
de 16% asupra venitului brut. 
(2) Impozitul calculat �i re�inut reprezint� impozit final. 
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(3) Impozitul astfel re�inut se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 
25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost re�inut.” 
           Totodat�, la art. 93 din acela�i act normativ, se precizeaza: 
         “Obliga�ii declarative ale pl�titorilor de venituri cu re�inere la 
surs� 
(1) Pl�titorii de venituri, cu regim de re�inere la surs� a impozitelor, 
sunt 
obliga�i s� calculeze, s� re�in�, s� vireze �i s� declare impozitul re�inut 
la surs�, pân� la termenul de virare a acestuia inclusiv, cu excep�iile 
prev�zute în prezentul titlu. 
(2) Pl�titorii de venituri, cu regim de re�inere la surs� a impozitelor, au 
obliga�ia s� depun� o declara�ie privind calcularea �i re�inerea 
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal 
competent, pân� la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul 
expirat.” 
 
           În baza prevederilor legale enun�ate, se re�ine c� obliga�ia de a 
calcula, re�ine �i v�rsa impozitul pe venit din sumele ob�inute de persoanele 
fizice care se prezint� la centrele de colectare de�euri reciclabile in vederea 
valorific�rii de de�euri, subzist� numai în condi�ia în care respectivele 
de�euri provin din alte surse decât din gospodaria proprie a 
persoanelor care predau de�eurile. 
           În spe�� sunt incidente �i prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr.16/2001, republicat�, care precizeaza: 
         “Agen�ii economici care colecteaz� de�euri industriale 
reciclabile de la 
persoane fizice sunt obliga�i s� elibereze de�in�torilor adeverin�a de 
primire �i plat�, care va con�ine în mod obligatoriu urm�toarele 
elemente: 
a) denumirea agentului economic colector; 
b) datele de identificare a de�in�torului: 
- numele �i prenumele; 
- actul de identitate, seria �i num�rul, codul numeric personal; 
- domiciliul; 
c) de�eul reciclabil predat �i definirea naturii acestuia; 
d) cantitatea, pre�ul, valoarea; 
e) provenien�a de�eului, declarat� de de�in�tor pe propria r�spundere; 
f) semn�tura agentului colector �i a persoanei fizice de�in�toare.” 
            
           În ceea ce prive�te dispozi�iile art.7 alin.(5) din Ordonan�a de 
Urgen�� a Guvernului nr.16/2001, se observ� c�, legiuitorul instituie 
obliga�ia întocmirii de c�tre agentul economic a unui document pentru 
de�in�torul de�eurilor, persoan� fizic�, document de natur� s� permit� 
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institu�iilor statului s� controleze provenien�a �i circula�ia de�eurilor 
industriale reciclabile.  
           Documentul “adeverin�a de primire si plat�” trebuie s� con�in� 
elementele prezentate în cuprinsul articolului de lege men�ionat mai sus. 
           Potrivit dispozitiilor legale, mai sus enun�ate, rezult� c� veniturile de 
natura celor analizate sunt neimpozabile dac� sunt îndeplinite cumulativ 
cerin�ele legale, respectiv adeverin�ele de predare si plat� con�in 
elementele obligatorii iar de�eurile provin din gospod�ria proprie. 
            Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei, respectiv, 
adeverin�ele de primire �i plat�, rezult� faptul c�, au fost predate de�euri, 
ca: scoar��, scoar�� s�pat�, fier s�pat, font� s�pat�, fier hald�, scoar�� 
hald�, font� hald�, de�euri care nu pot avea ca surs� de provenien�� 
„gospod�ria proprie”.    
           În aceste condi�ii, pl�titorul de venituri, cu regim de re�inere la surs� 
a impozitelor, este obligat s� calculeze, s� re�in�, s� vireze �i s� declare 
impozitul re�inut la surs�.  
 
           Având în vedere cele re�inute, prevederile legale men�ionate, 
documentele existente la dosarul cauzei, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia societ��ii ca neîntemeiat� pentru impozitul pe alte venituri ale 
persoanelor fizice, stabilit suplimentar de organele de inspec�ie fiscal�, în 
sum� de  X lei.  

            În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente impozitul 
pe alte venituri ale persoanelor fizice stabilit suplimentar în sum� de X 
lei, se re�ine c�, societatea nu aduce niciun fel de argumente privind 
cuantumul acestora, data de la care au fost calculate major�rile de 
intârziere, num�rul de zile intârziere �i cota aplicat�. 
           În consecin��, fa�� de cele retinute, acestea se datoreaz� in condi�iile 
in care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului de drept, 
potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                               DECIDE: 
 
           1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de S.C. X 
SA, impotriva Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, privind stabilirea urm�toarelor obliga�ii de plat� c�tre bugetul 
consolidat al statului: 
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   -  X lei, impozit pe profit stabilit suplimentar �i major�ri de întârziere 
aferente; 

   -  X lei, tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar �i major�ri de 
întârziere aferente;  

   -   X lei, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; 

   -   X lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit. 
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii.     

                                

                          DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                      


