
 
      

 
 

  

1

www.anaf.ro 

 
       

   
 
 
 
                                                                                                                                
 
 

 
DECIZIA NR.223/ 2010 

  privind soluţionarea contestaţiei formulate de  
   S.C. ”X” S.R.L. IAŞI  

           înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi sub nr. ........... 

 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie 
Fiscală din cadrul aceleaşi instituţii cu privire la contestaţia formulată de 
S.C. X” S.R.L. cu sediul în Iaşi, Bd-..........., înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului Iaşi sub nr. J22...........2003, cod unic de 
înregistrare RO ..........., prin adresa nr. ...........din 30.04.2010, înregistrată 
la instituţia noastră sub nr. ...........din 03.05.2010. 
 

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere nr. 
...........din 25.03.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală, emise în baza Raportului de inspecţie fiscală 
nr. ...........din 25.03.2010. 

  
Suma contestată este în valoare totală de  S lei şi  reprezintă: 
S lei - impozit pe profit; 
-    S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
   profit;               
-Slei - impozit pe dividende; 
S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  

    dividende; 
                S lei - contribuţii individuale la asigurări de sănătate; 

       -    S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei             
   individuale la asigurări de sănătate; 
       -S lei - taxa pe valoarea adăugată; 
S lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea  
           adăugată. 

        Contestaţia este semnată de către dl........, administratorul 
societăţii, şi poartă amprenta ştampilei acesteia, în original.  

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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        Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art.207 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ţinând cont de data comunicării actului administrativ fiscal 
atacat, în data de ..........., cu adresa nr. ...........din 25.03.2010, prin 
semnarea şi ştampilarea acesteia de către dl. ..........., administratorul 
societăţii şi, data depunerii contestaţiei, 23.04.2010, aceasta fiind 
înregistrată la Activitatea de Inspecţie Fiscală sub nr. ........... 
  Contestaţia este însoţită de Referatul nr. ...........din 
30.04.2010 privind propunerea de soluţionare a contestaţiei, semnat de 
conducătorul organului care a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea 
de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 
Judeţului Iaşi, prin care propune respingerea în totalitate a contestaţiei 
formulate de  S.C. X” S.R.L. IAŞI, ca neîntemeiată şi nefondată, precum 
şi menţinerea Deciziei de impunere nr. ...........din 25.03.2010 privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală. 
 
  Cu adresa nr...........din 10.06.2010, înregistrată la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ........... din 
10.06.2010, S.C. ”X” S.R.L. IAŞI ne comunică faptul că, prin adresa 
nr....... din 08.06.2010, anexată, a solicitat Direcţiei Generale de 
Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. ca dosarul cauzei să fie 
trimis spre soluţionare în alt judeţ. 
 
  Prin adresa nr. ........... din 29.07.2010, înregistrată la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ........... din 
04.08.2010, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul 
A.N.A.F. ne comunică faptul că societatea contestatoare „este de acord cu 
soluţionarea contestaţiei de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
Judeţului Iaşi – Serviciul Contestaţii.” 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art.205, art.206, art. 207 alin.(1) şi art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
 

     I.  S.C. ”X  S.R.L. IAŞI contestă parţial Decizia de impunere nr. 
...........din 25.03.2010 privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală 
nr. ...........din 25.03.2010, motivând în susţinerea contestaţiei următoarele: 
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       1. Referitor la diferenţa de impozit pe profit în sumă de S 

lei, societatea  susţine faptul că, legal, a înregistrat în perioada iunie 2007 
- decembrie 2009 cheltuiala privind amortizarea apartamentului situat în 
Iaşi, str. ..........., bl. ....0, sc... et.... ap....., invocând prevederile art.24 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale pct.97 din Reglementările contabile conforme cu directivele 
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr.1.752/2005, apartament care a fost achiziţionat  în baza facturii 
seria........... şi care este destinat realizării operaţiunilor sale economice, 
respectiv are destinaţia de sediu administrativ. 

 
        Contestatoarea precizează că se impunea achiziţionarea unui 

spaţiu în care să se întocmeasca şi să se depoziteze documentele de 
evidenţă tehnico-operativă şi financiar-contabile, având în vedere: obiectul 
de activitate desfăşurat, cifra mare de afaceri realizată în perioada supusă 
verificării 2007 - 2009, precum şi faptul că în acea perioadă a utilizat drept 
sediu social o baracă, având ca dimensiuni 5m/2,4 m (58 mp.), închiriată 
de la S.C. N S.A. Iaşi, anexând la dosarul cauzei contractul de închiriere. 

 
  Pentru a dovedi faptul că apartamentul este folosit pentru 
întocmirea şi depozitarea documentelor de evidenţă tehnico-operativă şi 
financiar-contabile, în care să se stabilească relaţii şi întâlniri de afaceri, 
societatea contestatoare a depus la dosarul cauzei fotografii realizate în 
interiorul acestuia, precum si actul adiţional  la statutul societăţii prin care 
a fost stabilit sediul social la această adresă. Societatea mai susţine faptul 
că, până la data efectuării inspecţiei fiscale apartamentul respectiv nu a 
fost înregistrat ca sediu social deoarece acesta este încă neintabulat 
întrucât societatea furnizoare nu i-a înaintat documentele necesare pentru 
realizarea înscrierii în registrul de carte funciară pe numele său. 
 
  Ca urmare, societatea susţine că nelegal organele de 
inspecţie fiscală au considerat nedeductibuile din punct de vedere fiscal 
cheltuielile privind amortizarea apartamentului şi solicită admiterea 
contestaţiei pentru diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei aferentă 
cheltuielilor privind amortizarea apartamentului şi pentru suma de …….lei 
reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 
          2. Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei, 
societatea susţine că, nelegal, organele de inspecţie fiscală, nu au acordat 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente apartamentului 
achiziţionat în baza facturii seria ...........din 30.05.2007, pe motiv că 
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acesta nu a fost înscris pe numele noului proprietar în cartea funciară şi 
că nu a fost destinat realizării de operaţiuni taxabile. 
 
                  Aceasta, deoarece, la data achiziţionării apartamentului 
societatea nu şi-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată şi aşa, cum a susţinut la impozitul pe profit, acesta era utilizat ca 
sediu social. 
 

         Mai susţine faptul că, eronat, organele de inspecţie fiscală au 
aplicat taxarea inversă la data achiziţionării apartamentului, considerând 
că la acea dată avea obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată 
aferentă, dar nu avea dreptul de deducere a acesteia, acestea neavând în 
vedere precizările pct.82. alin.(6) privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora beneficiarul avea obligaţia să 
colecteze taxa pe valoarea adăugată la momentul exigibilităţii operaţiunii, 
respectiv la data îndeplinirii formalităţilor legale pentru transferul titlului de 
proprietate de la vânzător la cumpărător, concomitent cu exercitarea 
dreptului de deducere. 

 
  Societatea concluzionează că organele de inspecţie fiscală au 
aplicat prevederile art.160^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare doar parţial, acestea considerând 
că a intervenit faptul generator al taxei pe valoarea adăugată în sumă de 
S lei  la data întocmirii facturii doar pentru taxa pe valoarea adăugată 
colectată, nu şi pentru cea deductibilă. 
 
  În ceea ce priveste destinaţia apartamentului respectiv, 
contestatoarea motiveaza că, aşa cum a aratat la impozitul pe profit, 
acesta este utilizat ca sediu social, deci pentru realizarea de operatiuni  
taxabile, fiind astfel îndeplinite condiţiile impuse pentru exercitarea 
dreptului de deducere prevazute la art.145 - 147 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia in 
cate taxa pe valoarea adăugată ar fi devenit exigibilă. 
 
  Având în vedere faptul că până la data efectuarii inspecţiei 
fiscale nu sunt îndeplinite formalităţile pentru transferul titlului de 
proprietate asupra apartamentului, societatea consideră că în mod corect 
nu a aplicat masurile de simplificare la data achiziţiei acestuia şi, în 
consecinţă, solicita admiterea contestaţiei pentru taxa pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei şi majorările de întârziere aferente în sumă de 
...........lei. 
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  3. Referitor la impozitul pe dividende în sumă de S lei, 
societatea susţine că, nelegal organele de inspecţie fiscală au retratat 
operaţiunile privind acordarea avansurilor de trezorerie în sumă de S lei, 
achitate în cursul anului 2009, ca fiind dividende plătite asociatului unic din 
profitul rămas nerepartizat din anii precedenţi, deoarece sumele achitate 
reprezintă avansuri de trezorerie ridicate de către asociatul unic al 
societăţii în cursul anului 2009 şi care, până la data efectuării inspecţiei 
fiscale nu au fost justificate. 
 

          Plăţile respective nu pot fi încadrate ca fiind sume definite ca 
dividend la art.7 pct.12 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv că aceste plăţi nu 
reprezintă o distribuire de bani efectuată de persoana juridică unui 
participant drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea 
persoană juridică şi nici plăţi pentru bunurile sau serviciile efectuate în 
favoarea administratorului. 
 
  Totodată, contestatoarea invocă prevederile art.67 alin.(3) din 
Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art.222 alin.(3) 
din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 pentru aprobarea 
reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, prevederi 
potrivit cărora sumele achitate asociatului unic al societatii pot fi încadrate 
ca dividend numai în situaţia în care s-a efectuat repartizarea profitului net 
înregistrat de societate la dividend.  
 

            Ori, conform balantei de verificare încheiată la data de  
...................., societatea nu a repartizat la dividend profitul net, ci are profit 
nerepartizat din anii precedenţi de S lei, pe care susţine că intentionează 
să îi dea altă destinaţie decât pentru dividend, iar profitul realizat în anul 
2009, urmează să fie repartizat, conform legislaţiei în vigoare, în cursul 
anului 2010. 

 
  Societatea contestatoare consideră că organele de înspecţie 
fiscală au stabilit eronat şi abuziv suma de S lei ca obligaţie de plată în 
sarcina societăţii reprezentănd dividende, precum şi majorările de 
întârziere aferente în sumă de S lei, deoarece nu a repartizat profitul din 
anii precedenţi la dividende, iar plăţile efectuate în cursul anului 2009 nu 
reprezintă sume achitate aşa cum sunt definite prin noţiunea de dividend, 
situaţii clar prevazute de catre legiuitor în care sumele plătite asociaţilor 
pot fi considerate dividende. 
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  4. Referitor la contribuţia individuală de asigurări de 
sănătate în sumă de S lei şi la majorările de întârziere aferente în 
sumă de S lei, contestatoarea susţine că aceste sume au fost stabilite în 
mod eronat deoarece, potrivit prevederilor art.257 alin.(2) lit.e) din Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, contribuţia se aplică 
asupra veniturilor din dividende, ori, aşa cum a arătat la impozitul pe 
dividende, în cursul anului 2009 societatea nu a efectuat plăţi care se 
încadrează în sume ce pot fi considerate dividend, fapt pentru care solicită 
admiterea contestatiei pentru aceste sume. 

 
II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei 

Generale a Finanţelor Publice a judeţului Iaşi - Activitatea de 
Inspecţie Fiscală, urmarea inspecţiei fiscale efectuate la S.C. ”X S.R.L. 
IAŞI, au consemnat în Raportul de inspecţie fiscală nr. ...........din 
25.03.2010 următoarele: 

 
În baza facturii seria IS ...........din 30.05.2007, societatea a 

achiziţionat  un apartament, înregistrându-l în contabilitate ca mijloc fix 
amortizabil, fără ca până la data efectuării inspecţiei fiscale să-l înscrie în 
cartea funciară pe numele său, fără să-l înregistreze ca punct de lucru sau 
sediu social, societatea nefăcând astfel dovada că bunul respectiv este 
utilizat la realizarea operaţiunilor sale economice. 

 
 De asemenea, societatea nu a efectuat înregistrările contabile 

aferente măsurilor de simplificare cu privire la evidenţierea taxei pe 
valoarea adăugată la data achizitionarii apartamentului, respeciv articolul 
contabil 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” = 4427 „Taxa pe 
valoarea adăugată colectată” cu suma de S lei. 

 
În baza acestor constatări, considerând nedeductibile din punct 

de vedere fiscal cheltuielile privind amortizarea lunară în sumă de S  lei 
aferente apartamentului respectiv, înregistrate în perioada iunie 2007 – 
decembrie 2009, precum şi cheltuielile privind asigurările aferente anului 
2010, în sumă totală de S lei, au stabilit diferenţa de impozit pe profit în 
sumă de S lei şi majorări de întârziere aferente în sumă de S lei. 

 
 Totodată, urmarea aplicării măsurilor de simplificare, 

considerând că au fost încălcate prevederile art.134^1 alin.(3), coroborate 
cu prevederile art. 128 alin.(1), precum şi prevederile art.145 alin.(1 ) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu au acordat dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferentă apartamentului achiziţionat, deoarece din documentele 
verificate nu rezultă transferul titlului de proprietate şi înscrierea acestuia 
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pe numele noului proprietar în cartea funciară, precum şi dacă bunul 
respectiv este destinat utilizarii în folosul operaţiunilor sale taxabile şi, 
rămânând obligaţia de a colecta taxa pe valoarea adăugată în sumă de S 
lei. 

 
Ca urmare, au stabilit obligaţia de plată pentru diferenţa de taxă 

pe valoarea adăugată de plată în sumă de S lei şi majorările de întârziere 
aferente în sumă de S lei. 

 
De asemenea, organele de inspecţie fiscală au constatat că în 

cursul anului 2009, societatea a efectuat plăţi în numerar, în sumă totală 
de S lei, către asociatul unic, înregistrându-le ca avansuri spre decontare, 
nejustificate până la data efectuării inspecţiei fiscale.         
Considerând că aceste plăţi s-au efectuat în scopul personal al 
asociatului, au tratat plăţile respective ca fiind dividende nete achitate 
asociatului unic, având în vedere faptul că societatea are înregistrat în 
evidenţa contabilă profit nerepartizat din anii precedenţi în sumă de S lei. 

 
 Ca urmare, în conformitate cu prevederile art.67 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
au stabilit diferenţa de impozit pe dividende în sumă de S lei, majorări de 
întârziere aferente în sumă de S lei, precum şi diferenţa de contribuţie 
pentru asigurări de sănătate reţinută de la asiguraţi în sumă de S lei, 
stabilită în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) şi alin.(2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 150 din 31.10.2002, coroborate cu cele ale art. 
257 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi 
majorările de întârziere aferente în sumă deS lei. 

 
         În baza acestor constatări consemnate în Raportul de 

inspecţie fiscală nr. ...........din 25.03.2010, organele de inspecţie fiscală 
au emis Decizia de impunere nr. ...........din 25.03.2010 privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală, stabilind ca 
obligaţie de plată în sarcina societăţii diferenţele de obligaţii fiscale 
constatate. 

 
  III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie 
fiscală, motivaţiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare se reţin 
următoarele: 
 
  1. Referitor la diferenţa de impozit pe profit în sumă de S 
lei şi majorările de întârziere aferente în sumă de S lei, cauza supusă 
soluţionării este dacă, legal, organele de inspecţie fiscală au stabilit 
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aceste obligaţii de plată în sarcina societăţii în condiţiile în care 
societatea susţine faptul că sunt deductibile din punct de vedere 
fiscal cheltuielile care au generat diferenţa de impozit pe profit. 
 

 În fapt, asa cum rezulta din Raportul de inspecţie fiscală nr. 
...........din 25.03.2010, organele de inspecţie fiscală au constatat faptul ca 
S.C. X” S.R.L. IAŞI a achiziţionat  un apartament, în baza facturii seria 
..........., înregistrându-l în contabilitate ca mijloc fix amortizabil, fără ca 
până la data efectuării inspecţiei fiscale să-l înscrie în cartea funciară pe 
numele său, fără să-l înregistreze ca punct de lucru sau sediu social, 
societatea nefăcând astfel dovada că bunul respectiv este utilizat la 
realizarea operaţiunilor sale economice. 

 
Considerând nedeductibile din punct de vedere fiscal cheltuielile 

privind amortizarea lunară în suma de S lei aferentă apartamentului 
respectiv, înregistrate în perioada iunie 2007 – decembrie 2009, precum şi 
cheltuielile privind asigurările aferente anului 2010, în suma de S lei, 
înregistrate în trimestrul IV 2009,  au stabilit diferenţa de impozit pe profit 
în sumă totală de S lei, din care: S lei pentru anul 2007, S lei pentru anul 
2008  şi S lei pentru anul 2009, precum şi majorările de întârziere aferente 
în sumă totală de S lei. 

 
  În drept, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare,  
         “Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între 

veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul 
realizării de 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.” 

 
   Referitor ladeductibilitatea cheltuielilor, la art. 21 din acelaşi 

act normativ se precizează la alin. (1) următoarele: 
      “Pentru determinarea profitului impozabil sunt 

considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate 
prin acte normative în vigoare.” 

 
    Se reţine faptul că societatea a înregistrat apartamentul în 

evidenţa contabilă ca mijloc fix amortizabil, influenţând profitul impozabil 
cu cheltuielile privind amortizarea lunară de S lei pe perioada iunie 2007 – 
decembrie 2009, fără a dovedi cu documente legale faptul că acesta este 
utilizat pentru realizarea operaţiunilor sale taxabile. 
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Faptul că, ulterior efectuării inspecţiei fiscale societatea a 

înregistrat sediul social în apartamentul respectiv, aşa cum rezultă din 
Certificatul de înregistrare seria ... nr. ...........eliberat de Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, anexat în copie la dosarul cauzei, 
nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, deoarece , în 
conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 26/1990, republicată, 
privind registrul comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, 

„(1) Înmatricularea şi menţiunile sunt opozabile terţilor de 
la data efectuării lor în registrul comertului ori de la publicarea lor în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau în altă publicaţie, 
acolo unde legea dispune astfel. 

(2) Persoana care are obligaţia de a cere o înregistrare nu 
poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate, în afara de cazul 
în care face dovada ca ele erau cunoscute de aceştia.” 

 
Astfel, potrivit prevederilor legale redate mai sus, destinaţia ca 

sediu social a apartamentului achiziţionat în baza facturii seria ...........nr. 
........... din 30.05.2007 este dovedită prin înregistrarea actului adiţional la 
statutul societăţii la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Iaşi, autentificat sub nr. ...........din data de 15.04.2010, rezultând că, legal 
organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile fiscal  cheltuielile 
privind amortizarea apartamentului respectiv, în valoare totală de S lei, 
înregistrate în perioada  iunie 2007 – decembrie 2009, căreia îi 
corespunde diferenţa de impozit pe profit stabilită suplimentar în sumă de 
S lei, urmând a se respinge contestaţia, ca neîntemeiată pentru această 
sumă. 
 
  În ceea ce priveşte diferenţa de impozit pe profit în sumă de S 
lei, se reţine faptul că societatea a contestat diferenţa de impozit în sumă 
de S lei motivând ca fiind aferentă în totalitate cheltuielilor înregistrate 
privind amortizarea apartamentului, însă aşa cum rezultă din calculul 
impozitului pe profit prezentat în pagina 5 a Raportului de inspecţie fiscală 
nr. ...........din 25.03.2010, profitul impozabil aferent trimestrului IV/2009 a 
fost influenţat şi de cheltuielile pentru asigurări aferente perioadei 
01.01.2010 – 21.12.2010, în sumă totală de S lei, căreia îi corespunde 
diferenţa de impozit pe profit stabilită suplimentar în sumă de S lei. 
 
  Având în vedere faptul că, pe de o parte, societatea nu a 
argumentat în nici un fel cu privire la cheltuielile privind asigurările, iar pe 
de altă parte, prevederile art.206 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
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şi completările ulterioare, referitor la forma şi conţinutul contestaţiei, 
dispun:   

Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
      […] 
      c) motivele de fapt şi de drept; 
      d) dovezile pe care se întemeiază; 
  […]”, 
urmează a se respinge contestaţia pentru impozitul pe profit în sumă de 
606 lei, ca nemotivată. 
 

         Referitor la majorările de întârziere în sumă de S lei 
aferente diferenţei de impozit pe profit în sumă de S lei, având în vedere 
faptul că stabilirea de majorări de întârziere reprezintă măsură accesorie 
în raport cu debitul, precum şi faptul că pentru debitul în sumă de S lei (S 
lei + S lei), s-a respins contestaţia, potrivit principiului de drept 
”accesoriul urmează principalul”, urmează a se respinge contestaţia şi 
pentru majorările de întârziere în sumă totală deS lei, aferente debitului 
total în sumă de S lei, astfel: ca neîntemeiată, pentru suma de Slei 
reprezentând majorările de întârziere aferente debitului în sumă de S lei 
şi,  ca nemotivată, pentru suma de S lei reprezentând majorările de 
întârziere aferente debitului în sumă de S lei. 
 
               2.Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei 
şi la majorările de întârziere aferente în sumă de S lei, cauza 
supusă soluţionării este dacă, legal, organele de inspecţie fiscală 
au stabilit aceste obligaţii de plată, în condiţiile în care societatea 
susţine faptul că acestea nu au aplicat corect prevederile legale 
aplicabile speţei 
 

    În fapt, S.C. ”X” S.R.L. IAŞI a achiziţionat în baza facturii 
seria ........... din 30.05.2007, un apartament situat în Iaşi str. Libertăţii 
nr….., bl..... sc..., et....., ap....., în valoare de S lei. Pe factură furnizorul 
a făcut menţiunea “taxare inversă”, aceasta fiind  emisă în baza 
contractului de vânzare-cumpărare cu plata integrală nr...... din 
...........neautentificat notarial. 

  
Societatea contestatoare a înregistrat apartamentul fără să 

aplice măsurile de simplificare, efectuând doar articolul contabil 2121 
”Construcţii” = 404 “Furnizori de imobilizări” cu suma de S lei, fără să 
efectueze concomitent şi articolul contabil 4426 “Taxa pe valoarea 
adăugată deductibilă” = 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată”, 
cu suma de S lei. 
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  Din documentele verificate, organele de inspecţie fiscală au 
constatat că nu a rezultat transferul titlului de proprietate deoarece şi 
înscrierea noului proprietar în cartea funciară, precum şi dacă acest 
bun era destinat utilizării în folosul pereaţiunilor sale taxabile.  
 

 Organele de inspecţie fiscală au dispus corectarea 
operaţiunilor şi aplicarea măsurilor de simplificare, respectiv efectuarea 
înregistrării contabile 4426 “Taxa pe valoarea adăugată deductibilă” = 
4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată” cu suma de S lei. 

  
         Constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru 

exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată pentru 
apartamentul în cauză, nu au acordat dreptul de deducere pentru taxa 
pe valoarea adăugată în sumă de S lei. Deoarece  societatea nu  şi-a 
exercitat dreptul de deducere pentru această sumă, a rezultat doar 
obligaţia de a colecta suma respectivă. 
 
  În drept, potrivit prevederilor art.128 alin.(1) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
  „Este considerată livrare de bunuri transferul dreptului de 
a dispune de bunuri ca şi un proprietar.”,  
 
   Potrivit dispoziţiilor art. 160 din acelaşi act normativ, 
         „(1) Furnizorii şi beneficiarii bunurilor/serviciilor prevăzute 
la alin. (2) au obligaţia să aplice măsurile de simplificare prevăzute 
de prezentul articol. Condiţia obligatorie pentru aplicarea măsurilor 
de simplificare este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie 
înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153. 
      (2) Bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea 
cărora se aplică măsurile de simplificare sunt: 
      […] 
      b) clădirile, părţile de clădire şi terenurile de orice fel, 
pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare;[…] 
      (3) Pe facturile emise pentru livrările de bunuri prevăzute 
la alin. (2) furnizorii sunt obligaţi să înscrie menţiunea „taxare 
inversă”, fără să înscrie taxa aferentă. Pe facturile primite de la 
furnizori, beneficiarii vor înscrie taxa aferentă, pe care o evidenţiază 
atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. 
Pentru operaţiunile supuse măsurilor de simplificare nu se face plata 
taxei între furnizor şi beneficiar.[…] 
      (5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt 
responsabili atât furnizorii/prestatorii, cât şi beneficiarii. În situaţia în 
care furnizorul/prestatorul nu a menţionat „taxare inversă” în 
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facturile emise pentru bunurile/serviciile care se încadrează la alin. 
(2), beneficiarul este obligat să aplice taxare inversă, să nu facă plata 
taxei către furnizor/prestator, să înscrie din proprie iniţiativă 
menţiunea „taxare inversă” în factură şi să îndeplinească obligaţiile 
prevăzute la alin. (3).” 
 
   Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.160, la pct. 
82 alin.(6) dispun: 

         „În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege 
organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea 
furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor 
şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor din prezentele 
norme. În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, 
organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea 
obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, 
concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.” 

 
         Referitor la faptul generator pentru livrări de bunuri şi la 

exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 
134^1alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

         „Pentru livrările de bunuri imobile, faptul generator 
intervine la data la care sunt îndeplinite formalităţile legale pentru 
transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător.”, 
iar potrivit prevederilor art. 134^2 alin. (1) din acelaşi act normativ, 

       „Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul 
generator.” 

      
        Având în vedere prevederile legale mai sus citate, se reţine că 

exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data la care are loc 
faptul generator, iar faptul generator, în cazul expres stipulat privind 
livrările de bunuri imobile, intervine la data la care sunt îndeplinite 
formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la 
cumpărător. 

 
       Deci, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată colectată pentru 

livrările de bunuri imobile intervine la data la care sunt îndeplinite 
formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la 
cumpărător. 

 
       Totodată, potrivit prevederilor alin.(2) al art. 134^2 menţionat 

mai sus, 



 
      

 
 

  

13

www.anaf.ro 

       „Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei 
intervine: 

     a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care 
intervine faptul generator; […]”. 

  
        Având în vedere prevederile acestui ultim alineat, care conţin 

dispoziţii derogatorii de la cele cu caracter general consacrate de art. 
134^2 alin. (1), dispoziţii care se aplică cu prioritate, se reţine că 
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data emiterii unei 
facturi, dacă aceasta a fost emisă înainte de data la care intervine faptul 
generator. 

 
         Prin urmare, chiar dacă nu s-a intabulat apartamentul 

respectiv în cartea funciară, prin Contractul de vânzare-cumpărare cu 
plata integrală nr. ........... din 30.05.2007 şi Procesul Verbal de predare-
primire a locuinţei s-a transmis dreptul de posesie şi folosinţă asupra 
bunului, iar acest aspect nu se poate confunda cu transmiterea dreptului 
de proprietate, întrucât dreptul de posesie şi folosinţă reprezintă doar 
dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, care pot fi exercitate şi de 
alte persoane în condiţiile legii, decât proprietarul bunurilor. 

 
        Având în vedere prevederile legale în vigoare, constatările 

organelor de inspecţie fiscală, în cazul în speţă, exigibilitatea taxei pe 
valoarea adăugată colectată intervine, prin derogare de la prevederile 
care stipulează că aceasta intervine la data la care sunt îndeplinite 
formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la 
cumpărător, la data emiterii facturii, în situaţia particulară în care aceasta 
a fost emisă înaintea datei în care intervine faptul generator, respectiv în 
data de 30.05.2007. 

 
 Deoarece, în conformitate cu prevederile aplicabile la data 

efectuării tranzacţiei, vânzarea de imobile este supusă măsurilor de 
simplificare şi, pe cale de consecinţă colectarea taxei pe valoarea 
adăugată se transferă de la vânzător la cumpărător, aşa cum se prevede 
şi la art. 150 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, respective: 

        “(1) Persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată, 
dacă aceasta este datorată în conformitate cu prevederile prezentului 
titlu, este persoana impozabilă care efectuează livrări de bunuri sau 
prestări de servicii, cu excepţia cazurilor pentru care beneficiarul 
este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) şi art. 160.” 
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 Astfel, S.C. ”X” S.R.L. IAŞI avea obligaţia colectării taxei pe 
valoarea adăugată în sumă de S lei aferentă apartamentului la data 
facturării. 

  
 Referitor la exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 

valoarea adăugată aferentă achiziţionării apartamentului: 
 
        Se reţine faptul că apartamentul achiziţionat în baza facturii 

...........din 30.05.2007 este definit conform prevederilor art. 125^1 alin. (1) 
pct. 3 şi la art.149 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

        “Art. 125^1. 
          (1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai 

jos au următoarele semnificaţii: 
[…] 

   3. active corporale fixe reprezintă orice activ deţinut 
pentru a fi utilizat în producţia sau livrarea de bunuri ori în prestarea 
de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri 
administrative, dacă acest activ are durata normală de utilizare mai 
mare de un an şi valoare mai mare decât limita prevăzută prin 
hotărâre a Guvernului sau prin prezentul titlu;[…]”.,   

 “ART. 149 
(1) În sensul prezentului articol:  

                   a) bunurile de capital reprezintă toate activele corporale 
fixe, definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, precum şi operaţiunile de 
construcţie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, 
exclusiv reparaţiile sau lucrările de întreţinere a acestor active, chiar 
în condiţiile în care astfel de operaţiuni sunt realizate de beneficiarul 
unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care 
activele fixe corporale se pun la dispoziţia unei alte persoane;[…]” 
 

 În conformitate cu prevederile art.145 alin.(1) şi alin.(2) din 
actul normativ menţionat mai sus, 

        “(1) Dreptul de deducere ia naştere la momentul 
exigibilităţii taxei. 

         (2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa 
aferentă achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul 
următoarelor operaţiuni: 

        a) operaţiuni taxabile;[…]”, 
iar potrivit prevederilor art.146 alin. (1) lit.a) din acelaşi act normativ, 

      “Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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                  a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor 
care i-au fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost 
ori urmează să îi fie prestate în beneficiul său de către o persoană 
impozabilă, să deţină o factură emisă în conformitate cu prevederile 
art. 155;[…]” 

 
 Potrivit constatărilor organelor de inspecţie fiscală, 

apartamentul respectiv este utilizat ca locuinţă de către administratorul 
societăţii, fapt rezultat din adresa de domiciliu a acestuia din carea de 
identitate anexată în copie la dosarul cauzei, iar societatea nu a dovedit 
cu documente legale că, pe perioada de la data achiziţionării şi până la 
terminarea efectuării inspecţiei fiscale, societatea a utilizat apartamentul 
respectiv, aşa cum susţine în contestaţie, ca sediu administrativ. 

 
 Totodată, au constatat că nu au fost îndeplinite formalităţile 

legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzător la cumpărător. 
 
 În această situaţie sunt aplicabile prevederile referitoare la 

ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital, prevăzută la 
art.149 la alin.(1) lit.d), alin.(2), alin. (4) şi alin. (5) din actul normativ 
menţionat mai sus, respectiv; 

        (1)[…] 
        d) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă 

taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operaţiuni legate de 
achiziţia, fabricarea, construcţia, transformarea sau modernizarea 
acestor bunuri, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării 
ori întreţinerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziţiei pieselor de 
schimb destinate reparării ori întreţinerii bunurilor de capital. 

        (2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în 
condiţiile în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau 
prestarea către sine, se ajustează, în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. 
a)-d): 

        a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital 
achiziţionate sau fabricate, altele decât cele prevăzute la lit. b); 

         […] 
         (4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) 

se efectuează: 
         a) în situaţia în care bunul de capital este folosit de 

persoana impozabilă: 
         1. integral sau parţial, pentru alte scopuri decât activităţile 

economice; 
          (5) Ajustarea taxei deductibile se efectuează astfel: 
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           a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se 
efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2). 
Ajustarea deducerii se face o singură dată pentru întreaga perioadă 
de ajustare rămasă, incluzând anul în care apare modificarea 
destinaţiei de utilizare. […]” 

 
 Conform dispoziţiilor legale citate mai sus, dreptul de 

deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţionării imobilelor 
sau altor bunuri de capital este condiţionată de folosirea acestora în 
scopul unor operaţiuni taxabile sau scutite cu drept de deducere, în caz 
contrar legislaţia fiscală prevăzând un întreg mecanism specific de 
ajustare a dreptului de deducere exercitat în momentul achiziţiilor, în 
favoarea statului când bunurile se folosesc apoi în scop neeconomic sau 
pentru operaţiuni scutite fără drept de deducere, respectiv în favoarea 
contribuabilului, când bunurile pentru care dreptul de deducere nu a fost 
exercitat sau a fost limitat iniţial, sunt folosite ulterior pentru realizarea de 
operaţiuni taxabile. 

 
 Mecanismul de ajustare prevăzut la art.149 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
implică stabilirea achiziţiilor, transformărilor şi modernizărilor ce sunt 
tratate ca bunuri de capital, a destinaţiei utilizării acestora, a cuantumului 
taxei supusă ajustării, a perioadei de ajustare, a momentului modificării 
destinaţiei, a suprafeţei din imobil destinată utilizării în alt scop decât cel 
avut în vedere iniţial la exercitarea dreptului de deducere, precum şi 
efectuarea calculelor necesare impuse de aplicarea mecanismului. 

 
 Prin urmare, conform dispoziţiilor legale citate mai sus, 

persoanele impozabile pot justifica exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor numai dacă sunt 
îndeplinite două condiţii cumulative, şi anume: achiziţiile sunt destinate 
utilizării în folosul operaţiunilor care dau dreptul de deducere şi au la bază 
facturi care conţin obligatoriu toate informaţiile prevăzute de legea fiscală. 

 
 În situaţia în care achiziţiile nu sunt folosite pentru operaţiuni 

care dau dreptul la deducere, sau sunt folosite total sau parţial, în alte 
scopuri decât activităţile economice, taxa dedusă iniţial este supusă 
mecanismului de ajustare stabilit de legislaţia fiscală, în cazul bunurilor de 
capital mecanismul fiind cel prevăzut la art.149 din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Din documentele existente la dosarul cauzei, rezultă că 

societatea nu şi-a exercitat dreptul de deducere pentru taxa pe valoarea 
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adăugată în sumă de S lei, însă urmarea aplicării măsurilor de simplificare 
pentru achiziţionarea apartamentului achiziţionat, respectiv obligarea 
societăţii la înregistrarea articolului contabil 4426 “Taxa pe valoarea 
adăugată deductibilă” = 4427 „Taxa pe valoarea adăugată colectată” cu 
suma de S lei, organele de inspecţie fiscală nu au acordat dreptul de 
deducere a taxei pe valoarea adăugată, motivat de faptul că acest 
apartament nu a fost utilizat pentru realizarea operaţiunilor sale taxabile, 
deoarece societatea nu a susţinut cu documente faptul că apartamentul 
avea destinaţia de sediu administrativ. 

  
 Urmarea celor  arătate mai sus, rezultă că, legal, organele de 

inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţia de plată privind 
taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei, urmând a se respinge 
contestaţia pentru acest capăt de cerere ca neîntemeiată. 

 
   Referitor la faptul că societatea contestatoare argumentează 

şi depune în susţinere la dosarul cauzei documente, potrivit cărora, 
începând cu data de 15.04.2010, imobilul are destinaţia de sediu 
administrativ, se reţine faptul că societatea are dreptul să procedeze la 
ajustarea taxei pe valoarea adăugată în favoarea sa la momentul la care 
sunt îndeplinite formalităţile legale pentru transferul titlului de proprietate 
de la vânzător la cumpărător şi la momentul schimbării destinaţiei de 
utilizare a bunurilor imobile pentru operaţiuni cu drept de deducere pentru 
perioada rămasă, conform prevederilor art. 149 alin. (4) lit. c) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, care precizează: 

       „Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se 
efectuează: 

[…] 
c) în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de 

deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei 
operaţiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de 
bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la 
valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;”. 

 
         Referitor la majorările de întârziere în sumă de S lei 

aferente diferenţei de taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei, având 
în vedere faptul că stabilirea de majorări de întârziere reprezintă măsură 
accesorie în raport cu debitul, precum şi faptul că pentru debitul în sumă 
de S lei s-a respins contestaţia, potrivit principiului de drept ”accesoriul 
urmează principalul”, urmează a se respinge contestaţia şi pentru 
majorările de întârziere în sumă de S lei, aferente debitului respectiv . 
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3. Referitor la impozitul pe veniturile din dividende în sumă 
de S lei şi la majorările de întârziere în sumă de S lei, cauza supusă 
soluţionării este dacă, legal, organele de inspecţie fiscală au stabilit 
în sarcina societăţii aceste obligaţii, în condiţiile în care societatea 
susţine că nu a repartizat profit net la dividende. 
 
  În fapt, organele de inspecţie fiscală au constatat faptul că 
societatea contestatoare a efectuat plăţi în valoare totală de S lei în cursul 
anului 2009 către asociatul unic al acesteia, înregistrându-le ca avansuri 
de trezorerie, nejustificate până la data controlului. 
 
  Având în vedere faptul că, potrivit balanţei de verificare 
încheiată la 31.12.2009, societatea avea profit net nerepartizat din anii 
precedenţi în sumă de S lei, au considerat că aceste plăţi au fost făcute în 
scopul personal al asociatului unic al societăţii şi le-au tratat ca fiind 
dividende nete, fapt pentru care au stabilit  obligaţia de plată reprezentând 
impozit pe dividende în sumă de S lei. 
 

 În drept, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 12. din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
      „În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, 
termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:    

[…] 
                  dividend - o distribuire în bani sau în natură, efectuată de 
o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept 
consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană 
juridică […]. 

         Se consideră dividend din punct de vedere fiscal şi se 
supune aceluiaşi regim fiscal ca veniturile din dividende: 
      - suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau 
serviciile achiziţionate de la un participant la persoana juridică peste 
preţul pieţei pentru astfel de bunuri şi/sau servicii, dacă suma 
respectivă nu a făcut obiectul impunerii la primitor cu impozitul pe 
venit sau pe profit; 
      - suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau 
serviciile furnizate în favoarea unui participant la persoana juridică, 
dacă plata este făcută de către persoana juridică în folosul personal 
al acestuia.” 
 
  Totodată, la art. 11 alin. (1) din acelaşi act normativ se 
precizează următoarele: 
                  „La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în 
înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot să nu ia în 
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considerare o tranzacţie care nu are un scop economic sau pot 
reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic 
al tranzacţiei.” 
 
  Se reţine faptul că societatea a efectuat plăţi în cursul anului 
2009 către asociatul unic al societăţii  în valoare totală de S lei, 
nejustificate până la data controlului şi care au fost evidenţiate la sfârşitul 
anului în contul 461 „Debitori”, precum şi faptul că, potrivit declaraţiei 
acestuia, în anul 2009 nu a realizat nici un fel de venituri. 
 
  Totodată, conform evidenţei contabile, societatea a realizat 
profit net în anii precedenţi, 2007 – 2008, în sumă de S lei care a rămas 
nerepartizat până la data controlului. 
   

 Deoarece, asociatul unic al societăţii nu a justificat în cursul 
anului 2009 sumele ridicate ca avansuri de trezorerie cu documente din 
care să rezulte că sumele au fost utilizate pentru achiziţionarea de bunuri 
şi servicii pentru societate, iar faptul că societatea a evidenţiat aceste 
sume ca fiind datorii ale asociatului unic către societate, înregistrându-le 
în contul 461 „Debitori”, rezultă clar că acestea nu au fost ridicate cu 
scopul de a efectua achiziţii de bunuri şi servicii necesare desfăşurării 
activităţii societăţii, rezultând că, în mod corect, organele de inspecţie 
fiscală au reîncadrat plăţile respective ca fiind, de fapt, achitate dividende 
nete şi au stabilit  obligaţia de plată privind impozitul pe dividende în sumă 
de S lei. 

 
 Nu poate fi reţinută în soluţionarea vaforabilă a contestaţiei 

motivaţia contestatoarei potrivit căreia sumele achitate ca avansuri de 
trezorerie nu pot fi tratate ca fiind achitate venituri din dividende deoarece 
acestea se achită numai după repartizarea profitului conform prevederilor 
art.67 alin.(3) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 
art.222 alin.(3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.752/2005 
pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele 
europene, ceea ce societatea nu a făcut,  deoarece legiuitorul a prevăzut 
la art. 11 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a 
reflecta conţinutul economic al tranzacţiei. 
 

         Referitor la majorările de întârziere în sumă de S lei 
aferente diferenţei de impozit pe veniturile din dividende în sumă de S lei, 
având în vedere faptul că stabilirea de majorări de întârziere reprezintă 
măsură accesorie în raport cu debitul, precum şi faptul că pentru debitul în 
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sumă de S lei s-a respins contestaţia, potrivit principiului de drept 
”accesoriul urmează principalul”, urmează a se respinge contestaţia şi 
pentru majorările de întârziere în sumă de S lei, aferente debitului 
respectiv. 
 

        4. Referitor la contribuţia individuală de asigurări de 
sănătate în sumă de S lei şi la majorările de întârziere aferente în 
sumă de S lei, cauza supusă soluţionării este dacă societatea, legal 
datorează aceste sume. 
 

       În fapt, societatea contestatoare susţine că aceste sume au 
fost stabilite în mod eronat deoarece, potrivit prevederilor art.257 alin.(2) 
lit.e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
contribuţia se aplică asupra veniturilor din dividende, ori, aşa cum a arătat 
la impozitul pe dividende, în cursul anului 2009 societatea nu a efectuat 
plăţi care se încadrează în sume ce pot fi considerate venituri din 
dividende. 
 
        În drept, potrivit prevederilor art. 257 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, 
                (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii 
băneşti lunare pentru asigurarile de sănătate, cu excepţia 
persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1). 
                 (2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte 
sub forma unei cote de 5,5%, care se aplică asupra: 

[…] 
         f) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor 

din dividende şi dobânzi, veniturilor din drepturi de proprietate 
intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de 
asociere şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în 
cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a) 
- e), alin. 2^1 şi art. 213 alin. (2) lit. h), dar nu mai puţin de un salariu 
de bază minim brut pe ţară, lunar. 

 
     Având în vedere faptul că, la punctual III.3. din prezenta decizie, 

s-a reţinut faptul că, legal organele de inspecţie fiscală au tratat plăţile 
efectuate de către societate în cursul anului 2009, în sumă totală de S lei 
ca fiind de fapt achitate asociatului unic dividende nete, precum şi faptul 
că în perioada respectivă acesta nu a realizat alte venituri, aşa cum 
rezultă din declaraţia pe propria răspundere anexată la dosarul cauzei,  
potrivit prevederilor legale redate mai sus rezultă că legal, organelle de 
inspecţie fiscală au stabilit în sarcina societăţii obligaţia de plată 
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reprezentând contribuţia individuală de asigurări de sănătate în sumă de S 
lei. 

 
     Referitor la majorările de întârziere în sumă de S lei aferente 

diferenţei de contribuţie individuală de asigurări de sănătate în sumă de S 
lei, având în vedere faptul că stabilirea de majorări de întârziere reprezintă 
măsură accesorie în raport cu debitul, precum şi faptul că pentru debitul în 
sumă de S lei s-a respins contestaţia, potrivit principiului de drept 
”accesoriul urmează principalul”, urmează a se respinge contestaţia şi 
pentru majorările de întârziere în sumă de S lei, aferente debitului 
respectiv . 
 

      Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 210 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr............., Directorul executiv al Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi,  

 
                             DECIDE: 

      Art.1. Respingerea contestaţiei formulate de S.C. ”X” S.R.L. 
IAŞI, ca neîntemeiată, pentru suma totală de S lei, reprezentând: 

-  S lei - impozit pe profit; 
-     S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
   profit;               
-Slei - impozit pe dividende; 
S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  

    dividende; 
                S lei - contribuţii individuale la asigurări de sănătate; 

       S lei - majorări de întârziere aferente contribuţiei             
   individuale la asigurări de sănătate; 
       -S lei - taxa pe valoarea adăugată; 
S lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea  
           adăugată. 
 
       Art.2. Respingerea contestaţiei formulate de S.C. ”X” S.R.L. 

IAŞI, ca nemotivată, pentru suma totală de S lei, reprezentând: 
-     S lei - impozit pe profit; 
-       S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe  
           profit.               

 
       Art.3.  Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 

decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
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  În conformitate cu prevederile art.210 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul cailor administrative de 
atac. 
 
          Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în 
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi.  


