
 

 

 
 

DECIZIA nr.-/2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. X S.R.L., cu sediul în loc. --. str.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� 
la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 

Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub 
nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat� la A.I.F. Covasna 
sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere nr. --/2009 emis� în baza 
Raportului de Inspec�ie Fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit în sarcina 
contribuabilului obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în sum� total� de ?? lei reprezentând 
impozit pe profit în sum� de ?? lei �i major�ri de înt�rziere în sum� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 

I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L. se atac� în parte Decizia de impunere 
nr. --/2009 emis� în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� nr. --/2009, act administrativ 
fiscal încheiat de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul A.I.F. Covasna, privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de organele de control referitor la impozitul 
pe profit în sum� de ?? lei �i major�ri de întârziere în sum� de ?? lei, în sum� total� de ?? 
lei. 

În motivarea contesta�iei se arat� c� în fapt organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
impozit pe profit în sum� de ?? lei �i major�ri de întârziere în sum� de ?? calculate asupra 
stocului de marf� constatat� lips� din gestiune. 

Fa�� de cele constatate de organele de control petenta sus�ine constatarea f�cut� 
nu este real� referitor la lipsa de gestiune, întrucât aceste afirma�ii pot fi demonstrate 
numai cu acte �i fapte, sens în care se arat� c� prin constat�rile f�cute s-a înc�lcat Legea 
Contabilit��ii nr. 82/1991, Legea nr. 22/1969 �i alte ordine ale Ministerului de Finan�e 
privind inventarierea mijloacelor economice. 

Mai mult se arat� c� la data de 01.10.2009, când a avut loc controlul, inspectorii nu 
s-au deplasat la sediul firmei, respectiv la locul unde î�i desf��oar� activitatea petenta, �i 
respectiv unde este depozitat� marfa, �i nu au vorbit personal sau telefonic cu persoana 
care are în primire m�rfurile. Astfel se sus�ine c� nu s-a realizat inventarierea iar cele 
scrise în actele administrative care fac obiectul contesta�iei nu sunt adev�rate referitor la 
constatarea lipsei de gestiune. 

Fa�� de cele ar�tate se solicit� anularea Deciziei de impunere nr. --/2009 emis� în 
baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de c�tre 
organele de inspec�ie fiscal� din cadrul A.I.F. Covasna, privind obliga�iile fiscale 



 

 2 

suplimentare de plat� stabilite de organele de control referitor la impozitul pe profit în 
sum� de ?? lei �i major�ri de întârziere în sum� de ?? lei, în sum� total� de ?? lei. 

 
II. Organele de control din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� în urma efectu�rii 

unei inspec�ii fiscale generale la S.C. X S.R.L., inspec�ie care a cuprins în verificare 
perioada 01.07.2006 - 31.07.2009, au emis Decizia de impunere nr. --/2009 emis� în baza 
Raportului de Inspec�ie Fiscal� nr. --/2009, prin care s-a stabilit în sarcina contribuabilului 
obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în sum� total� de ?? lei reprezentând impozit pe 
profit în sum� de ?? lei �i major�ri de înt�rziere în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 

fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 

În fapt, organele de control din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� în urma 
efectu�rii inspec�iei fiscale generale la S.C. X S.R.L., au emis Decizia de impunere nr. --
/2009 emis� în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� nr. --/2009, prin care s-a stabilit în 
sarcina contribuabilului obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în sum� total� de ?? lei 
reprezentând impozit pe profit în sum� de ?? lei �i major�ri de înt�rziere în sum� de ?? lei. 

Privind stocul de marf� organele de control au constatat c� societatea potrivit 
eviden�ei contabile soldul contului 371 – M�rfuri, prezint� sume debitoare la data de 
30.06.2009 în sum� de ?? lei. Astfel s-a trecut la identificarea stocului de marf� a 
societ��ii, sens în care s-a întocmit Procesul – Verbal nr. --/2009 anex� la Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, potrivit c�reia s-a constatat lipsa stocului. 

Totodat� organele de control în urma controlului efectuat la fa�a locului au constatat 
c� la sediul social declarat, respectiv loc. --. str.--, nr.--, jud. Covasna, locuie�te familia Y 
identificat cu -- & --, persoan� fizic� care a declarat în scris c� societatea petent� nu a 
avut stocuri de marf� sau alte active la domiciliul s�u. 

Fa�� de cele constatate de organele de control petenta sus�ine c� constat�rile 
f�cute nu sunt reale privind lipsa de gestiune, întrucât acestea sunt afirma�ii ce pot fi 
demonstrate numai cu acte �i fapte, sens în care se arat� c� aceste conststat�ri s-au f�cut 
cu înc�lcalcarea Legii Contabilit��ii nr. 82/1991, Legii nr. 22/1969 �i a altor ordine ale 
Ministerului de Finan�e privind inventarierea mijloacelor economice. 

  Tot în acest sens se arat� c� la data de 01.10.2009, când a avut loc 
controlul, inspectorii nu s-au deplasat la sediul firmei, respectiv la locul unde î�i desf��oar� 
activitatea petenta, �i respectiv unde este depozitat� marfa, �i nu au vorbit personal sau 
telefonic cu persoana care are în primire m�rfurile. 
 În drept, pentru constatarea st�rii de fapt fiscale contribuabilii au obliga�ia s� 
colaboreze la constatarea st�rilor de fapt fiscale potrivit prevederilor art. 106 alin. 1 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cit�m: „(1) Contribuabilul are obliga�ia 
s� colaboreze la constatarea st�rilor de fapt fiscale. Acesta este obligat s� dea informa�ii, 
s� prezinte la locul de desf��urare a inspec�iei fiscale toate documentele, precum �i orice 
alte date necesare clarific�rii situa�iilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.” 
 În acest sens pentru sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale sunt 
aplicabile prevederile art. 65 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
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fiscal� cit�m: „(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oricaror cereri adresate organului fiscal.” 

Fa�� de dipozi�iile legale de mai sus contestatoarea trebuia în dovedirea situa�iei de 
fapt fiscale s� prezinte stocul de marf� în scopul identific�rii acesteia sens în care s-a 
încheiat Procesul – Verbal nr. --/2009 anex� la Raportul de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, 
potrivit c�reia la sediul social declarat unde societatea �i-a desf��urat activitatea nu au 
fost identificate stocuri de m�rfuri. Tot în acest sens, la fa�a locului organele fiscale au 
constatat c� la sediul social declarat, respectiv loc. --. str.--, nr.--, jud. Covasna, locuie�te 
familia Y identificat cu -- & --, persoan� fizic� care prin declara�ia dat� în scris arat� faptul 
c� societatea petent� nu a avut stocuri de marf� sau alte active la domiciliul s�u. 

Având în vedere cele ar�tate, referitor la lipsa m�rfurilor din gestiune, organele 
fiscale în mod întemeiat au stabilit diferen�� de plat� a impozitului pe profit în sum� de ?? 
lei potrivit prevederilor art. 21 alin. 1 �i 3 lit. m din Legea 571/2003 privind Codul fiscal �i 
pct. 37 alin. 2 din H.G. 44/2004. 

Privind contestarea sumei de ?? lei reprezentând major�ri de întârzire, în cauz� se 
re�ine c� acesta sum� este în fapt ?? lei �i a fost calculat� pentru neplata în termen a 
impozitului minim forfetar aferent trimestrului II 2009, în caz� fiind incidente prevederile art. 
119 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, urm�nd a se respinge 
acest cap�t de cerere. 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 
210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în loc. --. str.--, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 emis� în baza Raportului de Inspec�ie 
Fiscal� nr. --/2009, ca neîntemeiat�. 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


