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DECIZIA NR. 158 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 

 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului X a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. X asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SA, cu sediul în X,  jud. X, împotriva 
Deciziei de impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. X 
�i care vizeaz� suma de X lei reprezentând: 
  X lei – impozit pe profit; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit. 
 
           Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� c�tre petent� cu recomandat�, 
primit� de petent� în data de X, potrivit confirm�rii de primire anexate 
în copie la dosarul contesta�iei.  
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SA X la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului X, fiind înregistrat� sub nr. X 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului X este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
 
           Petenta sus�ine c� impozitul pe profit stabilit suplimentar nu se 
întemeiaz� pe situa�ia de fapt real�, contrar dispozi�iilor art 5,6,7 din 
OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�. 
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            Astfel, petenta arat� c� în determinarea obliga�iilor 
suplimentare privind impozitul pe profit  în  sum� de X lei (debit 
principal + major�ri) inspec�ia fiscal� nu a avut în vedere examinarea 
tuturor st�rilor de fapt �i raporturilor juridice relevante pentru impunere.                                               
În aceste condi�ii, petenta arat� c�, potrivit anexei nr. 5 la raportul de 
inspec�ie fiscal� , pierderea raportat�, de recuperat, în anul X, din anul 
X, este de X lei. 
          În fapt, petenta sus�ine c�, la data X, pierderea de recuperat din 
perioadele anterioare potrivit Declara�iei privind impozitul pe profit pe 
anul X este de lei.  
          Totodat� petenta sus�ine c�, luând în considerare pierderea de 
recuperat în perioadele urm�toare, înscris� în declara�ia privind 
impozitul pe profit pe anul X, precum �i constat�rile reale �i legale ale 
organelor de inspec�ie fiscal� pe perioada X privind cheltuielile 
nedeductibile,  rezult� urm�toarele: 
- Pentru anul X, pierderea de recuperat de X lei înscris� ca rezultat 
reportat la X, se ajusteaz� cu constat�rile organelor de control legale �i 
reale privind nedeductibilitatile, în sum� total� de X lei �i profitul 
impozabil declarat pe anul X de X lei, rezultând o pierdere legal� de 
recuperat la X de X lei; 
- La data X, luând în considerare profitul impozabil declarat prin 
Declara�ia privind impozitul pe profit de X lei, cheltuielile nedeductibile 
determinate corect de organele de inspec�ie în suma de X lei rezult� 
pierdere de recuperat la X de X lei. 
- La X, cheltuielile nedeductibile determinate legal de organele de 
inspec�ie fiscal� sunt de X lei. Petenta men�ioneaz� c� suma de X lei 
reprezentând cheltuieli nedeductibile a fost cuprins� în valoarea 
profitului impozabil declarat în anul X. 
     Astfel luând în considerare pierderea de recuperat de X lei, 
cheltuielile nedeductibile de X lei, precum �i profitul impozabil de X lei, 
rezult� la X o pierdere fiscal� de X lei. 
- La X, organele de inspec�ie fiscal� constat� cheltuieli nedeductibile 
de X lei, cheltuieli cuprinse în baza impozabila a profitului declarat de 
societate.  
          Totodat�, a�a cum constat� organele de inspec�ie fiscal� 
societatea a cuprins în baza de impozitare a profitului în anul X venituri 
în suma de X lei, care potrivit art.20 din Codul Fiscal sunt venituri 
neimpozabile, fiind aferente unor cheltuieli cu amortizarea pentru care 
nu s-a acordat deducere. 
          Luând în considerare pierderea de recuperat la X, profitul 
raportat de societate care a cuprins �i cheltuielile nedeductibile 
determinate de organele de inspec�ie în sum� de X lei, diferen�a de 
cheltuieli nedeductibile determinate de organele de inspec�ie X de X 
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lei, precum �i suma de X lei care a fost cuprins� eronat în baza de 
impozitare ca venit, rezult� pe anul X profit impozabil de X lei ( -X profit 
contabil anul X - X pierdere anul X + X cheltuieli nedeductibile), 
respectiv un impozit pe profit de X lei. 
           Potrivit art.119 din OG 92/2003 pentru neachitarea la termenul 
de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� 
major�ri de întârziere. A�a cum s-a determinat mai sus, pentru anul X, 
petenta sus�ine c� avea obliga�ia la plata unui impozit pe profit în suma 
de X lei, a c�rui scaden�a era data X, astfel c� pentru perioada 
cuprins� între termenul de scaden�� �i data furniz�rii controlului 
major�rile sunt de X lei . 
         Luând în considerare motivele de fapt �i de drept prezentate, 
petenta solicit� anularea par�iala a Deciziei de impunere nr. X �i în 
subsidiar a raportului de inspec�ie fiscal� nr. X. 
 
        II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
            În vederea determin�rii rezultatului fiscal aferent exerci�iului X, 
ca urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale, s-a luat în calcul pierderea 
fiscal� de recuperat din anii preceden�i reportat� în sum� de X lei 
cuprins� în declara�ia privind impozitul pe profit pe  anul X, înregistrat� 
la AFP X sub nr.  X, �i nu pierderea contabil� în sum� de  X lei inscrisa 
de c�tre societate în declara�ia 101 "privind impozitul pe profit" pentru 
anul X ,la rândul 38 "Pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i" 
�i în func�ie de care s-a determinat rezultatul fiscal de c�tre societate. 
            Astfel, luând în considerare pierderea fiscal� de recuperat în 
perioadele urm�toare înscris� în declara�ia privind impozitul pe profit 
pe  anul X în sum� de Xlei, ce trebuia preluat� �i de c�tre societate în 
declara�ia privind impozitul pe profit pe anul X, precum si cheltuielile 
nedeductibile fiscal stabilite ca urmare a inspec�iei fiscale pe perioada -
X, rezultand urm�toarele: 
-în anul X: o pierdere legal� de recuperat la data X, în sum� de  X lei; 
-în  anul X: o pierdere legal� de recuperat la data X, în sum� de  X lei; 
-în  anul X: un profit impozabil în sum� de  X lei, cu un impozit pe profit 
aferent în sum� de X lei; 
-în anul X: un profit impozabil în sum� de  X lei, cu un impozit pe profit 
aferent în sum� de Xlei.  
            Pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar, în sum� de X lei 
(Xlei + Xlei), în timpul inspec�iei fiscale au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile OG nr. 92 / 
2003, republicat�.  
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           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele prezentate acesta, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 
            SC X SA X, are sediul în X, jud. X, înregistrat� la ORC sub nr.X 
J , CIF RO X, reprezentat� legal dl. X, în calitate de administrator. 
            
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat în mod corect impozitul pe profit suplimentar, 
în condi�iile în care : 
-pierderea fiscal� din declara�ia privind impozitul pe profit pe  anul 
X este de X, iar  pierderea fiscal� din anii preceden�ii, preluat� în 
declara�ia privind impozitul pe profit pe anul X este de  X lei;  
-societatea a înregistrat suplimentar în eviden�a contabil� 
amortizare în sum� total� de X lei, f�r� a avea în sus�inere 
documente justificative; 
-societatea a înregistrat în contul de venituri din exploatare X 
“Alte venituri din exploatare” suma de X lei, reprezentând 
corectare par�ial� a amortiz�rii cuprins� în cheltuielile de 
exploatare aferente exerci�iilor financiare precedente. 
 
           În fapt, cu ocazia controlului efectuat, organele de inspec�ie 
fiscal�, au constatat c�, în perioada verificat�, societatea comercial� a 
procedat la recuperarea pierderii provenit� din exerci�iile financiare 
precedente.  
          Pentru anul X, la data de X, fa�� de pierdere fiscal� de 
recuperat în anii urm�tori în sum� de X lei, pe care societatea 
verificat� a declarat-o, în timpul �i ca urmare a inspec�iei fiscale a fost 
calculat� o pierdere fiscal�, de recuperat în anii urm�tori în sum� de  X 
lei,  rezultat� din influen�area profitului contabil la data de X, în sum� 
de X lei, cu: 
- pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i reportat� în sum� 
de X lei, dup� cum rezult� din declara�ia privind impozitul pe profit pe  
anul X, înregistrat� la AFP X sub nr.  X. 
- cheltuieli de natura investi�ilor în sum� de X lei, înregistrate eronat în 
contul 628 “Alte cheltuieli cu servicile executate de ter�i”; 
- amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 658 „Alte 
cheltuieli de exploatare”;  
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- cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe f�r� documente justificative 
în sus�inere, în sum� de X lei înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile si provizioanele”; 
- alte venituri neimpozabile în sum� de X lei înregistrate în contul 7581 
“Alte venituri din exploatare”. 
           Organele de inspec�ie fiscal� au precizat ca veniturile 
neimpozabile, în sum� de X lei (Xlei + Xlei -Xlei - X lei), reprezint�: 
- suma de Xlei, respectiv Xlei - scutire la plata dobânzilor �i penalit��ilor 
de întârziere, dup� cum rezult� din notele de constatare nr. X, 
respectiv nr. X încheiate între agentul economic verificat �i AFP X. 
- suma de Xlei - venituri neimpozabile  cuprinse în declar�ia privind 
impozitul pe profit pe anul X; 
- suma de X lei  venituri neimpozabile  cuprinse în declar�ia privind 
impozitul pe profit pe  anul X. 
           Pentru  anul X, la data de data X, fa�� de pierdere fiscal�, de 
recuperat în anii urm�tori în sum� de X lei, pe care societatea 
verificat� a declarat-o, în timpul �i ca urmare a inspec�iei fiscale a fost 
calculat� o pierdere fiscal�, de recuperat în anii urm�tori în sum� de  X 
lei,  rezultat� din influen�area profitului contabil la data de data X, în 
sum� de X lei, cu: 
-pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i reportat� la data de 
X, în sum� de  Xlei; 
-amenzi �i penalit��i în sum� de X lei înregistrate în contul 658 „Alte 
cheltuieli de exploatare”; 
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe, f�r� documente justificative 
în sus�inere, în sum� de X lei, înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile �i provizioanele”; 
-alte cheltuieli nedeductibile fiscal în sum� de X lei, înregistrate în 
contul 6583 „Alte cheltuieli de exploatare”. 
           Pentru  anul X, la data de X, fa�� de pierdere fiscal�, de 
recuperat în anii urm�tori în sum� de X lei, pe care societatea 
verificat� a declarat-o, în timpul �i ca urmare a inspec�iei fiscale a fost 
calculat un profit impozabil în sum� de  X lei, rezultând un impozit pe 
profit aferent determinat suplimentar în sum� de X lei . 
         Organele de inspec�ie fiscal� au precizat c� obliga�ia fiscal� 
suplimentar� privind impozit pe profit în sum� de X lei a rezultat din 
influen�area pierderii contabile la data de X, în sum� de X lei, cu: 
-pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i reportat� la data de 
data X în sum� de  X lei, 
-amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 658 „Alte 
cheltuieli de exploatare”; 
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-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe f�r� documente justificative în 
sus�inere în sum� de X lei, înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile si provizioanele”; 
-dep��ire cheltuieli de protocol nedeductibile fiscal în sum� de X lei, 
înregistrate în contul 623 " cheltuieli de protocol, reclama �i publicitate”; 
           Pentru anul X, la data de X, fa�� de pierdere fiscal�, de 
recuperat în anii urm�tori în sum� de X lei, pe care societatea 
verificat� a declarat-o, în timpul �i ca urmare a inspec�iei fiscale a fost 
calculat un profit impozabil în sum� de X ei, rezultând un impozit pe 
profit aferent determinat suplimentar în sum� de X lei . 
         Organele de inspec�ie fiscal� au precizat c� obliga�ia fiscal� 
suplimentar� privind impozit pe profit în sum� de X lei a rezultat din 
influen�area profitului contabil la data de X, în sum� de X lei, cu: 
-amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 6581 „Alte 
cheltuieli de exploatare”; 
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe f�r� documente justificative în 
sus�inere, în sum� de X lei, înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile �i provizioanele”; 
-diminuarea valorii fiscale a mijloacelor fixe în sum� de X lei, 
înregistrat� în contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind amortiz�rile 
�i provizioanele”, 
-alte cheltuieli nedeductibile fiscal în sum� de X lei, înregistrate in 
contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare". 
-venituri din exploatare în sum� de X lei, reprezentând corec�ie 
amortizare pentru care nu s-a dat deductibilitate ca urmare a efectu�rii 
inspec�iei fiscale, înregistrate în eviden�a contabil� în contul X “Alte 
venituri din exploatare”, luate în calcul ca urmare a efectu�rii inspec�iei 
fiscale ca venituri neimpozabile. 
 
           Pentru anul X, la data de X, societatea verificat� a declarat o 
pierdere fiscal� de recuperat în anii urm�tori în sum� de X lei, �i 
provine din pierderea contabil� în sum� de X lei influen�at� cu total 
cheltuieli nedeductibil fiscal, în sum� de X lei, reprezentând: 
- amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 6581 „Alte 
cheltuieli de exploatare"; 
- alte cheltuieli nedeductibile fiscal în sum� de x lei, înregistrate în 
contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare”; 
- cheltuieli cu sponsorizarea în sum� de X lei, înregistrat� în eviden�a 
contabil� în contul 6582 “Cheltuieli privind sponsorizarea”; 
- dep��ire cheltuieli de protocol nedeductibile fiscal în sum� de X lei, 
înregistrate în contul 623 “cheltuieli de protocol, reclama �i publicitate”; 
- cheltuieli cu impozitul pe profit minim datorat în sum� de X lei. 
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           Pentru perioada X în timpul inspec�iei fiscale a fost stabilit 
impozit pe profit suplimentar în sum� de X lei (Xlei + Xlei), iar pentru 
neplata în termen a impozitului pe profit au fost calculate major�ri de 
întârziere în sum� de X lei lei.      
           În drept, art. 26 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, stipuleaz� urm�toarele: 
         ,,(1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe 
profit, se recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în 
urm�torii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua 
în ordinea înregistr�rii acestora, la fiecare termen de plat� a 
impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din 
anul înregistr�rii acestora.[…]   
           Totodat� pct. 73 �i pct. 74 din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea 
Guvernului nr. 44/2004, precizeaz�: 
         ,,73. Recuperarea pierderilor fiscale anuale se face în ordinea 
înregistr�rii acestora, la fiecare termen de plat� a impozitului pe 
profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistr�rii 
acestora. 
    74. Pierderea fiscal� reprezint� suma înregistrat� în declara�ia 
de impunere a anului precedent.’’ 
           Prin Instructiunile pentru completarea formularului 101 
"Declara�ie privind impozitul pe profit" aprobate prin Ordinul 
2016/2005 privind modificarea Ordinului ministrului finan�elor publice 
nr. 35/2005 pentru aprobarea modelului �i con�inutului formularelor 101 
"Declara�ie privind impozitul pe profit", se precizeaz� : 
,,1. Declara�ia privind impozitul pe profit se completeaz� �i se 
depune anual de c�tre pl�titorii de impozit pe profit, dup� 
definitivarea impozitului pe profit, astfel: 
    a) pân� la data de 15 februarie, inclusiv, a anului urm�tor celui 
de raportare, de contribuabilii care, pân� la aceast� dat� au 
definitivat închiderea exerci�iului financiar anterior, […].  
    b) pân� la termenul prev�zut pentru depunerea situa�iilor 
financiare pentru anul expirat, pentru contribuabilii pl�titori de 
impozit pe profit care nu se încadreaz� la lit. a). 
    La completarea formularului se au în vedere prevederile Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, ale Hot�rârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
deciziile Comisiei fiscale centrale.’’ 
           Rândul 38 din Declara�ia privind impozitul pe profit ,,se 
completeaz� cu valoarea pierderilor fiscale de recuperat din 
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perioadele anterioare, atât din activit��ile din România, cât �i din 
cele din surse externe. Nu se includ la acest rând pierderile fiscale 
din anii anteriori, reglementate de art. 32 alin. (2) �i art. 33 alin. (3) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru tranzac�iile efectuate pân� la 30 
aprilie 2005, inclusiv, nerecuperabile din profitul impozabil al 
anului de raportare. Valorile se înregistreaz� cu semnul "-" 
(minus).’’ 
             De asemenea in speta sunt incidente si prevederile LEGII Nr. 
571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care  la art.20 alin.(1) lit.c), art. 21 alin.(3) lit a), 
art.21 alin.(4) lit.b) lit.f), art.24, alin.(1) �i art.26 alin.(1) prevede: 
 “ART. 20 Venituri neimpozabile 
Urm�toarele venituri sunt neimpozabile la calculul profitului 
impozabil: 
c) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat 
deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor 
pentru care nu s-a acordat deducere, precum �i veniturile din 
recuperarea cheltuielilor nedeductibile; 
ART.21  Cheltuieli 
(3) Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicat� asupra 
diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile �i totalul 
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât 
cheltuielile de protocol �i cheltuielile cu impozitul pe profit; 
(4)Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
b) dobânzile/major�rile de întârziere, amenzile, confisc�rile �i 
penalit��ile de întârziere datorate c�tre autorit��ile române, potrivit 
prevederilor legale. Amenzile, dobânzile, penalit��ile sau 
major�rile datorate c�tre autorit��i str�ine ori în cadrul 
contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente �i/sau 
autorit��i str�ine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excep�ia 
major�rilor al c�ror regim este reglementat prin conven�iile de 
evitare a dublei impuneri. 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor; 
ART. 24 Amortizarea fiscal� 
(1) Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, construirii, 
asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe amortizabile 
se recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea 
amortiz�rii potrivit prevederilor prezentului articol. 



 
     ����

 
 

  

9/14 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

ART. 26 Pierderi fiscale 
(1) Pierderea anual�, stabilit� prin declara�ia de impozit pe profit, 
se recupereaz� din profiturile impozabile ob�inute în urm�torii 5 
ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea 
înregistr�rii acestora, la fiecare termen de plat� a impozitului pe 
profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistr�rii 
acestora.”  
           Referitor la pierderea fiscal� din declara�ia privind impozitul pe 
profit pe  anul X de X, iar  pierderea fiscal� din anii preceden�i, preluat� 
în declara�ia privind impozitul pe profit pe anul X de  X lei, men�ion�m 
c� în anul fiscal 2004, societatea contestatoare, prin Declara�ia privind 
impozitul pe profit pe  anul X, înregistrat� la AFP X sub nr.  X, declar� 
o pierderea fiscal� (de recuperat în anii urm�tori) în sum� de X lei. 
           Prin Declara�ia privind impozitul pe profit pe anul X, petenta a 
preluat eronat  pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i, în 
sum� de  X, fa�� de  X lei (conform Declara�iei privind impozitul pe 
profit pe  anul X).  
           Astfel, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, pentru anul 
X, fa�� de pierdere fiscal� de recuperat din anii preceden�i în sum� de  
X, pe care societatea verificat� a declarat-o, au �inut cont la calculul 
profitului contabil la data de X de pierderea fiscal� de recuperat din anii 
preceden�i, în sum� de X lei. 
           În consecin��, fa�� de cele ar�tate mai sus, afirma�ia petentei 
c�:« pentru anul X, pierderea de recuperat de  X lei înscris� ca rezultat 
reportat la X, se ajusteaz� cu constat�rile organelor de control legale �i 
reale privind nedeductibilitatile, în sum� total� de X lei �i profitul 
impozabil declarat pe anul X de X lei, rezultând o pierdere legal� de 
recuperat la X de X lei » nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei. 
 
           Referitor la suma total� de X lei reprezentand amortizare 
inregistrata de contribuabil, f�r� documente justificative, men�ion�m c�, 
urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale, s-a constatat c� societatea a 
înregistrat suplimentar în eviden�a contabil� aceasta sum�, astfel: 
-  X lei în anul X; 
-  X lei în  anul X; 
- X lei în  anul X; 
- X lei în anul X. 
           Astfel, la data de X, organele de inspectie fiscala au determinat 
un profit impozabil, în sum� de  X lei  (-X lei -  X lei + X lei + X lei + X 
lei), la care corespunde un impozit pe profit în sum� de X lei, profit 
influen�at cu pierderea contabil� la data de X, în sum� de X lei ,astfel : 
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-pierderea fiscal� de recuperat din anii preceden�i reportat� la data de 
data X în sum� de  X lei, 
-amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 658 „Alte 
cheltuieli de exploatare”; 
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe f�r� documente justificative în 
sus�inere în sum� de X lei, înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile si provizioanele”; 
-dep��ire cheltuieli de protocol nedeductibile fiscal în sum� de X lei, 
înregistrate în contul 623 " cheltuieli de protocol, reclama �i publicitate”. 
           În consecin��, organele de control, la calculul impozitului pe 
profit suplimentar, au pornit de la pierderea contabil�, înregistrat� de 
petent� la data de X, în sum� de X lei, pe care au influen�at-o cu 
sumele de mai sus, afirma�ia petentei c�: “suma de X lei reprezentând 
cheltuieli nedeductibile a fost cuprins� în valoarea profitului impozabil 
declarat în  anul X”, nefiind motivat� �i sus�inut� de documente 
legale, neputând fi luat� în considerare la solu�ionarea favorabil� 
a contesta�iei. 
 
           Referitor la înregistrarea în contul de venituri din exploatare X 
“Alte venituri din exploatare” a sumei de X lei, reprezentând corectare 
par�ial� a amortiz�rii cuprins� în cheltuielile de exploatare aferente 
exerci�iilor financiare precedente, men�ion�m c� : 
- în luna X societatea a înregistrat în contul de venituri din exploatare X 
"Alte venituri din exploatare" sum� de X lei, reprezentând corectare 
par�ial� a amortiz�rii cuprins� în cheltuielile de exploatare aferente 
exerci�iilor financiare precedente, prin efectuarea urm�torul articol 
contabil: "281    = X    X lei" 
-pentru anul X, urmare  inspec�iei fiscale,  a fost calculat un profit 
impozabil în sum� de X lei  , rezultând un impozit pe profit aferent 
determinat suplimentar în sum� de X lei . 
         Organele de inspec�ie fiscal� au precizat c� obliga�ia fiscal� 
suplimentar� privind impozit pe profit în sum� de X lei a rezultat din 
influen�area profitului contabil, înregistrat de petent� la data de X, în 
sum� de X lei, cu: 
-amenzi �i penalit��i în sum� de X lei, înregistrate în contul 6581 „Alte 
cheltuieli de exploatare”; 
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe f�r� documente justificative în 
sus�inere, în sum� de X lei, înregistrat� în contul 6811 „Cheltuieli de 
exploatare privind amortiz�rile �i provizioanele”; 
-diminuarea valorii fiscale a mijloacelor fixe în sum� de X lei, 
înregistrat� în contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind amortiz�rile 
�i provizioanele”, 
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-alte cheltuieli nedeductibile fiscal în sum� de X lei, înregistrate în 
contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare". 
-venituri din exploatare în sum� de X lei, reprezentând corec�ie 
amortizare, luate în calcul ca urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale 
ca venituri neimpozabile. 
           În consecin��, organele de control, la calculul impozitului pe 
profit suplimentar, au pornit de la profitul contabil înregistrat de petent� 
la data de X în sum� de X lei, pe care l-au influen�at cu sumele de mai 
sus, afirma�iile petentei c�: “organele de inspec�ie fiscal� constat� 
cheltuieli nedeductibile de X lei, cheltuieli cuprinse în baza impozabila 
a profitului declarat de societate”, respectiv c�: “suma de X lei care a 
fost cuprins� eronat în baza de impozitare ca venit” nefiind motivate �i 
sus�inute de documente legale, neputând fi luate în considerare la 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei. 
           Mai mult, în spe�� sunt incidente �i prevederile ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� 
urm�toarele: 
 „ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
…d) dovezile pe care se întemeiaz�;  
ART. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
  (1)În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii. ” 
           În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
           De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz� :  
 „Contesta�ia poate fi respins� ca : 



 
     ����

 
 

  

12/14 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 
           În baza celor re�inute �i având în vedere faptul c� SC X SA X 
nu aduce documente, prin care s� combat� constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea 
constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, organele de solu�ionare 
nu se pot substitui contestatorului cu privire la alte motive prin care 
acesta în�elege s� combat� m�surile controlului.  
 
           Ca urmare, se va respinge contesta�ia, ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente, pentru suma de X lei reprezentând 
impozit pe profit. 
 
          Pentru diferen�a de impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de X lei, societate datoreaz� major�ri de întârziere, în sum� de X lei 
lei, calculate, în mod legal, de organul de inspec�ie fiscal�, în 
conformitate cu art.119 alin.(1) �i 120 alin.(1) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care arat�: 
 “Art.119 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere.”, 
Art. 120 (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezult�te din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 
 
          De asemenea se re�ine c�, stabilirea major�rilor de întârziere, 
aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar, în sarcina 
contestatoarei, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul.               
 
         Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe profit în sum� X lei, aceasta datoreaz� �i sumele cu titlu 
de major�ri de întârziere, în sum� de X lei,  ca urmare, se va 
respinge contesta�ia, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente, �i pentru suma de X lei reprezentând major�ri de 
întârziere. 
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           În consecin��, se va respinge, ca neîntemeiat� �i 
nesus�inut� cu documente, contesta�ia formulat� de SC X SA, 
împotriva Deciziei de impunere nr. X privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
general� nr. X, �i pentru suma de X lei reprezentând: 
  X lei – impozit pe profit; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit; 
 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 

D E C I D E : 
 
            
           Respingerea, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente, 
a contesta�iei formulat� de SC X SA X,  împotriva Deciziei de 
impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� în baza raportului de inspec�ie fiscal� general� 
nr. X, pentru suma de X lei reprezentând: 
  X lei – impozit pe profit; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit. 

 
 

 
                 Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 
 
 

 
 

Director Executiv 
 


