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Directia   Generala   a   Finantelor   Publice   a   Judetului  Sibiu a  fost  investit�  în 

baza art.209 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de !
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împotriva m�surilor dispuse prin Decizia de impunere nr........./18.03.2008 privind obliga�iile fiscale 

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� �i Raportul de  inspec�ie fiscal� 

nr......../17.03.2008, întocmite de  Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu �i comunicate petentei în 

data de 20.03.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, fiind 

înregistrat� la organul de control fiscal sub nr............./21.04.2008, iar la organul de solu�ionare a 

contesta�iei sub nr................./05.05.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actele contestate privind plata 

la bugetul statului a sumei totale de ............ lei din care : 

 

 

� impozit pe profit   = ............. lei 

� major�ri de întârziere aferente =   ............ lei 

� penalit��i de întârziere aferente =     ......... lei 

� TVA     =   ........... lei 

� major�ri aferente   =     ........ lei 

� penalit��i întârziere aferente =       ....... lei 

 

 

 

 

� impozit dividende   = ............ lei 

� major�ri întârziere aferente =   ........... lei 

 

�
�
�
�
 Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine urm�toarele : 

1. Cu privire la impozitul pe profit  



 2
� nu neag� faptul c� înregistrarea contabil� a produselor finite vândute prin magazinele 

proprii este eronat�, dar organul fiscal nu a verificat opera�iunile contabile ulterioare, care au 

determinat majorarea veniturilor impozabile cu suma de ....... lei, astfel c� înregistrarea 

dubl� a cheltuielilor a fost anulat� de înregistrarea dubl� a veniturilor, ceea ce face ca 

profitul �i impozitul datorat s� nu fie influen�at ; 

� în ceea ce prive�te veniturile din serviciile prestate c�tre AF ..........., este cel pu�in imoral ca 

SC”..........” SRL s� fie obligat� la înregistrarea costurilor serviciilor prestate AF ......... în 

condi�iile în care, aceste venituri nu au fost luate în considerare ca �i cheltuieli deductibile 

de acela�i organ fiscal, la determinarea impozitului datorat de aceast� ultim� unitate juridic�, 

ce a fost supus� inspec�iei fiscale la data de 25.01.2008. 

 

       2. În ce prive�te impozitul pe dividende )�

� organul de control “nesocote�te prevederile art.111 din Legea societ��ilor comerciale pe de 

o parte �i art.3 din OG 26/2005 coroborat cu punctul 4.89 din Ordinul M.F.P. nr.306/2002”  

în sensul c� aprobarea situa�iilor financiare  anuale �i a dividendelor este atributul exclusiv 

al adun�rii generale ; 

� obliga�ia de plat� a impozitului pe dividende devine exigibil�, la data repartiz�rii 

dividendelor, iar acestea nu sunt datorate numai pentru c� au fost cuprinse în bilan� în 

condi�iile în care nu s-a aprobat repartizarea lor ; 

� adunarea general� nu a aprobat în perioada 2003 – 2007 repartizarea profitului net sub 

form� de dividende, ca urmare nu datoreaz� acest impozit. 

 

     3. Referitor la TVA : 

� solicit� anularea sumei de 15.030 lei TVA deoarece este aferent� serviciilor pentru care au 

fost obliga�i în mod nejustificat s� emit� facturi fiscale. 

 

      ��
���
���
���
� Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de  impunere nr.........../18.03.2008 �i 

Raportul  

de inspec�ie fiscal� nr........./17.03.2008, a re�inut urm�toarele : 

  Impozitul pe profit : 

  Perioada verificat� : 01.01.2003 – 30.09.2007 

  În urma verific�rii, s-au constatat deficien�e  cu privire la calcularea, eviden�ierea, 

declararea �i achitarea impozitului pe profit, astfel : 

        1. Desc�rcarea gestiunii  în perioada  01.01.2003 – 30.09.2007. 
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  Societatea realizeaz� produse de panifica�ie �i patiserie pe care le vinde  diver�ilor 

clien�i dup� cum urmeaz� : 

 a). o parte din produc�ie se vinde direct din brut�rie cu FF ; 

 b). diferen�a de produc�ie se vinde prin magazine proprii cu Aviz de expedi�ie (contabil se 

face transfer din produse în marf�). 

  În leg�tur� cu aceste dou� categorii de vânz�ri, organul de inspec�ie fiscal� a 

identificat în eviden�a contabil� a societ��ii – Registrul Jurnal -  urm�toarele articole contabile : 

 a). La vânzarea direct din brut�rie c�tre clien�i pe baz� de factur� fiscal� : 

� produc�ie realizat� 345 “Produse finite” =  711 “Varia�ia stocurilor” 

� vânzare c�tre clien�i 411 “Clien�i”  =   701 “Venituri din vânzarea produselor finite”. 

 = 4427 “TVA colectat” 

 ______________________________________________________________________ 

� concomitent desc�rcare gestiune  711 “Varia�ia stocurilor”  =  345 “Produse finite” 

În  aceast� situa�ie, s-a constatat c� înregistr�rile contabile sunt corecte. 

 b). La vânzarea diferen�ei de produc�ie prin magazine proprii  pentru care se face transfer 

pe baz� de Aviz de expedi�ie din brut�rie în magazin, fiind un transfer de produse de marf�, 

articolele efectuate sunt : 

� vânzare 371 “M�rfuri”                                           =  345 “Produse finite” 

� concomitent desc�rcare gestiune   711 “Varia�ia stocurilor”  =  345 “Produse finite” 

În aceast� situa�ie, nota contabil� 371 = 345  este corect�, deoarece produsele finite  

sunt transferate în marf� pe baz� Aviz expedi�ie. 

  În schimb, nota contabil� 711  =  345  cu accea�i sum�, este o înregistrare 

nejustificat�,  consecin�a fiind : denaturarea soldului contului 345 – sold creditor, contrar func�iunii 

contului care este cont de activ. 

� eroare contabil� deoarece în acest moment descarc� a doua oar� gestiunea de produse, 

având implica�ie direct� în profit, respectiv duce la  diminuarea bazei impozabile – contul 

711 func�ionând în aceste condi�ii ca un cont de cheltuial�, deci este o cheltuial� 

nedeductibil� întrucât nu este aferent� realiz�rii de venituri ; 

 

� prin urmare, organul de control, stabile�te ca fiind nejustificat� diminuarea veniturilor 

societ��ii, respectiv desc�rcarea gestiunii cu NC 711 = 345 prin afectarea cu semnul minus 

(rulaj debitor) a contului 711 “ Varia�ia stocurilor” ; 

� pentru a închide ct. 345 “Produse finite” societatea folose�te de asemeni eronat articolul 

contabil : 345     =     4551  “Asocia�i conturi curente” 
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� deci efectul acestor înregistr�ri eronate este c� societatea descarc� dublu gestiunea, odat� 

cu prin diminuarea veniturilor (711 = 345) �i odat� cu costul m�rfii (607 “Cheltuieli privind 

m�rfurile” =  371 “M�rfuri” – costul pentru vânzarea pe baz� de bon fiscal cotei clien�i finali). 

Pe cale de consecin��, în conformitate cu prevederile pct.53 din OMFP 306/2002,  

pct.212 (2) – (3) din OMFP 1752/2005 �i art. 21(1) din Legea 571/2003, organul de control 

stabile�te ca baz� impozabil� suplimentar� la calculul impozitului pe profit suma total� de 650.035 

lei din perioada 01.01.2003 – 30.09.2007, reprezentând valoarea produselor desc�rcate în mod 

eronat din gestiunea societ��ii de dou� ori, a�a cum a fost ar�tat mai sus (anexa nr.9). 

       2. În luna octombrie 2003 societatea în calitate de prestator încheie Contractul de 

prest�ri servicii  nr......./31.10.2003 cu AF ..............  din Avrig, având ca obiect “prest�ri de servicii 

cu munca salariat� conform învoirilor beneficiarului”. 

  În luna decembrie 2003, societatea emite c�tre AF ......... F.F. seria SBACB nr. 

.........../05.12.2003 �i seria SBACB nr........../31.12.2003, reprezentând servicii prestate pentru 

lunile noiembrie �i decembrie 2003, facturi ce au fost înregistrate în eviden�a contabil� în ct.704  

“Venituri din lucr�ri executate �i servicii prestate”. 

  Începând cu Ianuarie 2004, societatea nu a  mai facturat prest�ri de servicii efectuate 

c�tre AF .............., chiar dac� ele în fapt s-au efectuat a�a cum reiese din  contractele de munc� 

ale angaja�ilor, Procesul verbal de constatare la fa�a locului întocmit de organul de inspec�ie fiscal� 

�i din Notele explicative luate angaja�ilor care au prestat servicii în favoarea AF ........... �i Nota 

explicativ� luat� administratorului SC  X SRL (anexa 4). 

  Din toate notele explicative, rezult� c� în perioada 2004 – 2007 pentru angaja�i – 

lucr�tori comerciali – ai SC “X” SRL au prestat servicii în favoarea AF ............... Acest fapt, rezult� 

�i din controlul anterior efectuat de organele fiscale competente la AF ..............., întocmindu-se 

astfel Raportul de inspec�ie fiscal� ....../28.01.2008 (camera 6). 

  În urma notelor explicative de mai sus luate de organul de inspec�ie fiscal� în luna 

martie 2008, societatea factureaz� c�tre AF............ “contravaloarea serviciilor prestate conform 

contract” din perioada 2004 – 2007 în baza facturii seria .... nr........./01.03.2008 (anexa 8). 

Prest�rile de servicii facturate reprezint� cheltuieli cu salariile �i contribu�iile pentru cei patru 

salaria�i ai societ��ii ce au prestat servicii în favoarea AF ................. 

  În concluzie, societatea în perioada ianuarie 2004 – septemrie 2007 (ultima lun� 

verificat� nu a înregistrat în eviden�a contabil� venituri din prest�ri servicii în sum� de  .........lei, 

sum� rezultat� din calculul efectuat de societate �i anexat la factura în cauz� (anexa 8). 
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  Prin urmare, suma de ......... lei reprezint� venit impozabil suplimentar la calculul 

impozitului pe profit, în baza prevederilor pct.5.2 �i 5.3 din OMF 306/2002 �i pct.209 (1), 215(1) din 

OMFP 1752/2005 (anexa 9). 

  Sintetizând deficien�ele prezentate mai sus la pct.1 �i 2 ale capitolului “impozitul pe 

profit”, �inându-se cont calculul efectuat de societate, de modul de declarare �i acreditare �i în baza 

prevederilor art.7 (1) din Legea 414/2002 �i art.19 (1) din Legea 571/2003, organul de inspec�ie 

fiscal� a procedat la recalcularea impozitului pe profit datorat, rezultând astfel un impozit pe profit 

suplimentar de ............. lei  (anexa 9). 

  Pentru neachitarea la termen a acestuia, au fost calculate major�ri de întârziere de 

............... lei �i penalit��i de întârziere de.............. lei în conformitate cu art.119 – 120 din OG 

92/2003 R (anexa 10). 

  T.V.A. 

  Perioada verificat� : 01.01.2003 – 30.09.2007, perioad� în care s-a constatat  

urm�toarea deficien�� : 

1. A�a cum s-a precizat mai sus la pct.2 din cap. “impozitul pe profit”, în perioada  

ianuarie 2004 – septembrie 2007, societatea nu a facturat prest�rile de servicii – punere la 

dispozi�ie de personal c�tre AF.......... în valoare total� de ............. lei, sum� ce reprezint� venit 

impozabil suplimentar. 

   Pe cale de consecin��, organul de inspec�ie fiscal� a stabilit c� societatea nu a 

înregistrat în contabilitate nici TVA  colectat� de ........... lei (........... x 19%), sum� suplimentar� ce 

reprezint� TVA datorat� bugetului de stat în conformitate cu art.126 (1), art.134 (3), 1341(1), 

1342(1), 137 (1) lit.a) din Legea 571/2003 (anexa 16). 

  Pentru neachitarea la termen a TVA stabilit� suplimentar, au fost calculate major�ri 

de întârziere de ....... lei �i penalit��i de întârziere de .......... lei în conformitate cu art.119 – 120 din 

OG 92/2003 R (anexa 11). 

 

  Impozitul pe dividende persoane fizice. 

Perioada verificat� : 01.01.2003 – 30.09.2007. 

Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea a efectuat majorare de capital  

social în luna iulie 2006 din sume reprezentând bani adu�i în societate de asociatul unic �i 

eviden�iat� în contabilitate în contul 4551 “Asocia�i conturi curente”. �inând cont de cele 

men�ionate mai sus la pct.1 din cap.”Impozit pe profit”, societatea când închide ct.345 “Produse 

finite” folose�te articolul contabil 345 = 4551, având ca urmare cre�terea eronat� a soldului 
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ct.4551. Aceasta face ca la momentul major�rii capitalului social, o parte din suma înregistrat� în 

ct. 4551 s� reprezinte de fapt profit rezultat din desc�rcarea dubl� a gestiunii.  

  Ca urmare în iulie 2006, majorarea capitalului se face din soldul contului 4551 

“Asocia�i conturi curente” care avea urm�toarea componen�� : 

� credit�ri efective din partea asociatului unic  =  .......... lei 

� profit net aferent perioadei 2003 – 2005        =  .......... lei 

Pentru  suma  de  .......... lei  ce  s-a  retras  din soldul ct.4551 (distribuindu-se astfel  

asociatului unic) �i care s-a folosit la majorarea capitalului social – iulie 2006, organul de inspec�ie 

fiscal� a stabilit c� la data de 25.08.2006 societatea avea obliga�ia calcul�rii �i declar�rii impozitului 

pe dividende persoane fizice  în sum� de ............ lei (............ x 10%), în conformitate cu art.67 (1) 

din Legea 31/1990 �i art.67 (1) din Legea 571/2003. 

  Pentru neplata la termen a impozitului pe dividende suplimentar, au fost calculate �i 

major�ri de întârziere în sum� de ............ lei  în conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

 

       ���
���
���
���
����Având în vedere constat�rile organului de control fiscal, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada 

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

         *
�*
�*
�*
� Cu privire la contestarea impozitului pe profit în sum� de ........ lei, major�ri de 

întârziere aferente de ................ lei �i penalit��i de întârziere de .......... lei. 

        �
��
��
��
�Cauza supus� solu�ion�rii este de a se  stabili modul de înregistrare în contabilitate a 

opera�iunii economice de transfer produse finite din brut�ria societ��ii în magazinele proprii, pe 

baza Avizului de expedi�ie �i care sunt efectele fiscale ale acestei opera�iuni. 

  În fapt : 

� petenta  înregistreaz� în eviden�a contabil� a perioadei 01.01.2003 – 30.09.2007 vânzarea 

de produse finite prin transfer din brut�rie în magazinele proprii în baza Avizului de 

expedi�ie, astfel : 

 

          371 “M�rfuri”          =  345 “Produse finite” �i concomitent desc�rcarea de gestiune 

         711 “Varia�ia stocurilor”           =  345 “Produse finite” 

� organul de control a stabilit c� vânzarea de produse finite prin transfer din brut�rie în 

magazinele proprii în baza Avizului de expedi�ie trebuia întocmit� doar  

 NC 371 “M�rfuri”  =  345 “Produse finite”, desc�rcarea gestiunii urmând a se face prin  

 NC 607 “Cheltuieli privind m�rfurile” =  371 “M�rfuri”. 

           Având în vedere c� analiza situa�iei de fapt constatate se refer� la opera�iunea economic�  
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           de transfer produse finite realizate în control de marf�, deci la un transfer c�tre magazinele  

           proprii ale societ��ii, se re�in urm�toarele concluzii : 

o transferul s-a înregistrat cu valoarea produselor finite transferate prin NC 

                    371 “M�rfuri”  =  345 “Produse finite” 

o eroarea contabil� intervine în momentul când cu aceea�i valoare societatea 

înregistreaz� concomitent �i desc�rcarea de gestiune prin NC :  

                   711 “Varia�ia stocurilor”  =  345 “Produse finite”,  

înregistrare care se efectueaz� doar la vânzarea direct din unitatea de produc�ie – 

brut�rie – c�tre clien�i, ceea ce a �i f�cut în acest caz 

� efectul direct al acestei erori contabile de înregistrare const� în : 

       a). func�iunea conturilor 711 �i 345 nu a fost respectat� deoarece : 

  În conformitate cu prevederile Anexei 1 Cap.5 “Norme metodologice de utilizare a  contu - 

  rilor contabile “ din  OMFP  nr. 306/2002   pentru  aprobarea  Reglement�rilor  contabile  

  simplifcate, armonizate cu directivele europene. 

  În debitul contului 711 “Varia�ia stocurilor” se înregistreaz� : 

o contul de produc�ie sau pre�ul de înregistrare al semifabricatelor, produselor finite, 

(…..) vândute (345). 

  În creditul contului 345 “Produse finite” se înregistreaz� : 

o valoarea la pre� de înregistrare sau cost de produc�ie a produselor finite vândute 

(711) ; 

o valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite transferate în magazinele de 

vânzare proprii (371). 

Contul  345  “Produse finite”  este  un  cont  de   activ, iar  soldul  contului  reprezint�  

valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite existente în stoc la sfâr�itul perioadei. 

  În debitul contului 371 “M�rfuri” se înregistreaz� : 

o valoarea la pre� de înregistrare a produselor finite transferate magazinelor proprii de 

desfacere (345). 

b). prin NC 711 =  345 func�iunea acestor dou� conturi a fost influen�at� eronat deoarece în  

      acest moment societatea descarc� a doua oar� gestiunea de produse, respectiv nota  

      contabil� în fapt, având implica�ii directe în profit prin diminuarea bazei impozabile cu 

      sumele înregistrate în debitul ct.711. Contul 711 fiind un cont debitor, func�ioneaz�  

      exact ca un cont de cheltuial� �i prin urmare desc�rcarea de gestiune (cheltuial�) este  

      nedeductibil� fiscal, nefiind aferent� realiz�rii de venituri ; 

c).  desc�rcarea de gestiune nu se face �i la momentul tzransferului, situa�ie în care s-a aflat  



 8
       petenta, ci odat� cu costul m�rfii pentru vânzarea pe baz� de bon fiscal c�tre clien�i  

       finali ai magazinului propriu, deci prin NC : 

  607 “Cheltuieli privind m�rfurile” = 371 “M�rfuri” 

d).  de asemeni rulajul creditor al contului 345 “Produse finite” a fost denaturat deoarece în  

       mod normal  fiind cont de activ, el se crediteaz� cu :  711  =  345 cazul desc�rc�rii de  

       gestiune pentru vânzarea direct� din brut�rie c�tre clien�i 

371 =  345  în cazul transferului cu  valoarea  la  pre� d e  înregistrare  a  

                  produselor finite transferate în magazinele de vânzare proprii �i nicidecum aceste dou�  

                  înregistr�ri nu se fac concomitent la momentul transferului, situa�ie constatat� în  

                  contabilitatea petentei. Din aceast� cauz� înregistrându-se efectiv pe credit ct.345  din  

                  nou accea�i sum�, func�iunea sa este denaturat� �i astfel în loc s� aib� sold debitor 

        fiind cont de activ, are în fapt sold creditor ; 

 e).  aceste înregistr�ri rezult� din Registrul jurnal prezentat organului de inspec�ie fiscal�  

       pentru perioada 01.01.2003 – 30.09.2007, exemplificat în acest control în mod clar  

       cazul lunii noiembrie 2005. 

     În drept, sunt aplicabile prevederile : 

� pct.5.3 din OMFP 306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, 

armonizate cu directivele europene (pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2005) unde se 

arat� : “Varia�ia stocurilor de produse finite �i în curs de execu�ie pe parcursul perioadei 

reprezint� o corec�ie a  cheltuielilor de produc�ie pentru a reflecta faptul c� fie produc�ia a 

m�rit nivelul stocurilor, fie vânz�rile suplimentare au redus nivelul stocurilor”. 

“Veniturile din produc�ia stocat� se înscriu al�turi de celelalte venituri, în contul de profit �i 

pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor)”. 

� pct.212 alin.(2) �i (3) din OMF 1752/2005 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile 

conforme cu directivele europene (pentru perioada  01.01.2006 – 20.09.2007) prin care sunt 

preluate acelea�i preciz�ri ca în ordinul anterior, men�ionat mai sus ; 

� art.21 (1) din Legea 571/2003 men�ioneaz� : “Pentru determinarea profitului impozabil sunt 

considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 

impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare”. 

Ca urmare, în baza celor constatate de organul de  inspec�ie fiscal� �i a prevederilor  

legale citate, efectul fiscal const� în aceea c� este nejustificat� diminuarea veniturilor societ��ii 

(desc�rcarea de gestiune) prin debitul contului de venit 711 “Varia�ia stocurilor” �i pe cale de 

consecin�� baza impozabil� a impozitului pe profit se majoreaz� corespunz�tor cu suma 

de.............. lei. 
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  În ceea ce prive�te afirma�ia petentei c� “nu neg�m faptul c� înregistrarea contabil� 

a  valorii produselor finite vândute prin magazinele proprii este eronat� dar, organul fiscal nu a  

verificat opera�iunile contabile ulterioare care au determinat majorarea veniturilor impozabile cu 

suma de ......... lei, astfel c� înregistrarea dubl� a cheltuielilor a fost anulat� de înregistrarea dubl� 

a veniturilor ceea ce face ca, profitul �i impozitul datorat s� nu fi fost influen�at”, preciz�m c� : 

� în perioada verificat� 01.01.2003 – 30.09.2007, nu au fost înregistrate în eviden�a contabil� 

veniturile amintite, fapt confirmat de Registrul jurnal întocmit de societate ; 

� petenta nu probeaz� cu documente afirma�ia de mai sus . 

+
+
+
+
 Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� societatea avea obliga�ia s�  

înregistreze în eviden�a contabil� a perioadei ianuarie 2004 – septembrie 2007 prest�rile de sefvicii 

efectuate de c�tre AF ............. în sum� de ............ lei, prest�ri reprezentând punere la dispozi�ie de 

personal, în condi�iile în care : 

� între cele dou� p�r�i s-a încheiat Contractul de prest�ri servicii nr......./31.10.2003, având ca 

obiect “prest�ri de servicii cu munca salariat� conform nevoilor beneficiarului”, contract 

având valabilitate 12 luni de la semnare, cu posibilitatea de prelungire ; 

� în lunile noiembrie – decembrie 2003 societatea verificat� factureaz� �i înregistreaz� în 

eviden�a contabil� serviciile în spe�� aferente acestor luni ; 

� începând cu luna ianuarie 2004, societatea nu factureaz� �i nu înregistreaz� în eviden�a 

contabil� asemenea venituri, de�i la controlul efectuat de organul fiscal s-a constatat c� ele 

au fost prestate în realitate, fapt confirmat prin : 

�  

o Procesul verbal/05.03.2008 ; 

o Note explicative luate angaja�ilor societ��ii ; 

o Not� explicativ� a d-lui ........... – administrator la societatea verificat� ; 

o Raport de inspec�ie fiscal� nr......../28.01.2008 încheiat anterior la AF ............. ; 

o Factura seria........ nr........./01.03.2008 emis� de petent� în timpul controlului, din 

care rezult� c� recunoa�te prest�rile de servicii în spe�� ca fiind efectuate, din care 

suma de ........... lei este aferent� perioadei ianuarie 2004 – septembrie 2007. 

 

În drept, sunt aplicabile prevederile : 

� pct.5.2. – 5.3. din OMFPO 306/2002  (pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2005) unde se 

precizeaz� : “În categoria veniturilor se include atât sumele sau valorile încasate sau de 

încasat în nume propriu din activit��i curente, cât �i câ�tigurile din orice alte surse”. 



 10
“Veniturile din prestarea de servicii se înregistreaz� în contabilitate pe m�sura efectu�rii 

acestora” ; 

� pct.209 (1) �i pct.215 (1) din OMFP 1752/2005 (pentru perioada 01.01.2006 – 30.09.2007), 

prevederi care sunt la fel ca cele citate mai sus ; 

� art.7 (1) din Legea 414/2002 ; 

� art.19 (1) �i 21(1) din Legea 571/2003. 

Prin urmare,  având  în  vedere  cele  constatate  prin actele de control încheiate �i în  

baza textelor de  lege citate mai sus, rezult� c� suma de  ............ lei reprezint� venit impozabil 

suplimentar la calculul impozitului pe profit din perioada ianuarie 2004 – septembrie 2007. 

  În sintez�, prin recalcularea profitului impozabil din perioada 01.01.2003 – 

30.09.2007, societatea datoreaz� un impozit pe profit suplimentar în sum� total� de .......... lei 

(anexa 9). 

  Pentru neachitarea la termen a impozitului pe profit, societatea datoreaz� major�ri de 

întârziere de ............ lei �i penalit��i de întârziere de ......... lei în conformitate cu art.119 – 120 din 

OG 92/2003 R. 

        �
��
��
��
�Cu privire la contestarea TVA în sum� de ............. lei major�ri de întârziere aferente 

de .......... lei �i penalit��i de întârziere aferente în sum� de........ lei. 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� societatea avea obliga�ia s� 

înregistreze TVA colectat� de .............. lei aferent� perioadei ianuarie 2004 – septembrie 2007 

pentru veniturile impozabile suplimentar din prest�ri servicii efectuate c�tre AF ............., venituri ce 

au avut implica�ie fiscal� �i la impozitul pe profit. 

  În spe�� sunt aplicabile prevederile : 

� art.126 (1) din Legea 571/2003, aplicabil� pân� la 31.12.2006, unde se arat� : “În sfera de 

aplicare aTVA se cuprind opera�iunile care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii :  

a). constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plat�….” 

� art.134 (3) din Legea 571/2003, aplicabil� pân� la 31.12.2006 : “Faptul generator al taxei 

intervine �i taxa devine exigibil�, la data livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de servicii 

(….)” ; 

� art.1341 1 �i 1342 din Legea 571/2003, aplicabil� de la 01.01.2007 asemeni celor anterior 

citate ; 

� art.137 (1), lit.a) din Legea 571/2003, acelea�i în ambele perioade de aplicare a legii, articol 

conform c�ruia : “Baza de impozitare a TVA este constituit� din : a) pentru livr�rile de bunuri 

�i prest�ri de servicii, altele decât cele prev�zute la lit.b) �i c) din tot ceea ce constituie 
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contrapartida ob�inut� sau care urmeaz� a fi ob�inut� de furnizor ori prestator din partea 

cump�r�torului, beneficiatului sau a unui ter� (….)”. 

Ca urmare, în perioada Ianuarie 2004 – Septembrie 2007, petenta avea obliga�ia  

înregistr�rii în eviden�a contabil� a sumei de ........ lei reprezentând TVA aferent� veniturilor 

impozabil- suplimentare din servicii (........... x 19%). 

  Pentru nevirarea la termen a TVA suplimentar�, societatea datoreaz� bugetului de 

stat major�ri de întârziere aferente în sum� de ........... lei �i penalit��i de întârziere de ............ lei în 

conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

      �
��
��
��
� Cu privire la contestarea impozitului pe dividende persoane fizice în sum� de 

.............lei �i major�ri de întârziere aferente de ............... lei. 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� societatea are obliga�ia calcul�rii, 

declar�rii �i vir�rii impozitului pe dividende persoane fizice în sum� de .............. lei (........... x  10%) 

scadent la 25.08.2006, în condi�iile în care petenta efectueaz� urm�toarele opera�iuni : 

� pentru a închide contul 345 “Produse finite” societatea folose�te articolul contabil :  

      345 “Produse finite” = 4551 “Asocia�i conturi curente”, înregistrare care determin� cre�terea 

      eronat� a soldului ct. 4551, în sensul c� acest sold cuprinde �i o parte de profit net din  

      perioada 2003 – 2005, contrar func�iunii lui când în mod legal soldul ar trebui s� reflecte  

     numai sumele datorate de unitate asocia�ilor s�i ; 

� în luna iulie 2006 societatea decide efectuarea unei major�ri de capital social din sumele ce 

compun soldul ct. 4551 “Asocia�i conturi curente”. 

În aceste condi�ii, organul de control fiscal analizând soldul contului 4551 “Asocia�i  

conturi curente” la momentul major�rii capitalului social – 07.06. constat� c� acest sold are 

urm�toarea componen�� : 

o ............ lei  -  credit�ri efective din partea asociatului unic ; 

o ............ lei  -  profit net anii 2003, 2004, 2005. 

Întrucât suma de 335.734 lei reprezentând profit net, s-a retras din soldul conturi  

4551 în scopul major�rii capitalului social, este în realitate asimilat� cu o distribuire c�tre asociatul 

unic, motiv pentru care în mod întemeiat societatea trebuia s� calculeze, declare �i vireze impozitul 

pe dividende persoane fizice în sum� de ....... lei (......... x 10%), obliga�ie ce nu a fost realizat�. 

  Pentru nevirarea acestui impozit, petenta datoreaz� bugetului de stat major�ri de 

întârziere în sum� de .......... lei în conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 

  În drept, scaden�a impozitului pe dividende persoane fizice fiind data de 25.08.2006, 

sunt aplicabile prevederile : 
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� art.67 (1) din Legea 31/1990 R : “Cota parte din profit ce se pl�te�te fiec�rui asociat 

constituie dividend” ; 

� art.67 (1) din Legea 571/2003 unde este men�ionat : 

“Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sume primite ca urmare a de�inerii de titluri de 

participare la fondurile închise de investi�ii, se impun cu o cot� de 10%  din suma acestora. 

Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului  pe veniturile sub form� de dividende revin 

persoanelor juridice  odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari �i asocia�i. Termenul de 

virare  a impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face 

plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor 

pân� la sfâr�itul anului în care s-a aprobat bilan�ul contabil, termenul de plat� a impozitului 

pe dividende este pân� la data de 31 decembrie a anului respectiv.” 

 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, se 

 

������������������������������������������������������������������������)))) 

 

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de.................. lei reprezentând : 

 

� impozit profit    = ................. lei 

� major�ri întârziere impozit profit =   .............. lei 

� penalit��i întârziere impozit profit =    ............. lei 

� TVA     =   ...............lei 

� major�ri întârziere TVA   =    ............ lei 

� penalit��i întârziere TVA  =       ......... lei 

 

 

 

 

 

� impozit dividende persoane fizice =  ...............lei 

� major�ri întârziere persoane fizice =   ............ lei 

 

Prezenta   Decizie  poate  fi   atacat�   la   Tribunalul  Sibiu  în  termen  de 6 luni de la  

comunicare. 
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