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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  078 
din  25.04.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  .....S.R.L.  .....i,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ..... 

 
 
 

      Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  .....,  
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  
nr.  .....,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C.  .....S.R.L., având domiciliul fiscal 
în localitatea .....i, jude�ul Suceava. 

 
      Societatea  contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere nr. 

.....�i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ....., ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind  suma  de  
….. lei, reprezentând: 
                -  ….. lei – impozit pe venit microîntreprinderi; 
                -  ….. lei – dobânzi aferente impozitului pe venit microîntreprinderi; 
                -    ….. lei – penalit��i aferente impozitului pe venit microîntreprinderi. 
  

     Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  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. 175 �i 

179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
  
 

     I.  S.C. .....S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea .....i, contest�  
m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. .....�i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ....., ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de 
Activitatea de Control Fiscal Suceava,  privind suma de ….. lei reprezentând 
impozit pe venit microîntreprinderi, dobânzi �i penalit��i aferente.  
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     Contestatoarea precizeaz� c� nu este de acord cu m�sura organelor de 
control de a considera ca venit impozabil suma de ….. lei, pentru care s-a stabilit 
un impozit în sum� de ….. lei, dobânzi în sum� de ….. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ….. lei. 

     Petenta sus�ine c� suma de ….. lei reprezint� contravaloarea m�rfurilor 
existente în stoc la data de 22.09.2001, dat� la care la magazinul societ��ii s-a 
produs un incendiu în care a fost ars� marfa respectiv�. 

     Petenta precizeaz� c� nu poate justifica cele întâmplate pe motiv c� 
Poli�ia comunei .....i refuz� s� îi elibereze procesul verbal încheiat la data 
incendiului în care exist� declara�ia administratorului societ��ii cu privire la 
bunurile distruse. 

      
 
    II.  Prin  Decizia de impunere nr. ....., Activitatea de Control Fiscal 

Suceava  a  stabilit  c�  S.C. .....S.R.L. datoreaz� bugetului de stat suma ….. 
lei, reprezentând: ….. lei impozit pe venit microîntreprindere, ….. lei dobânzi 
aferente impozitului pe venit microîntreprindere �i ….. lei penalit��i aferente 
impozitului pe venit microîntreprindere. 

 
              Organele fiscale au constatat c� S.C. .....S.R.L. a devenit 
microîntreprindere începând cu data de 01.09.2001 �i î�i men�ine aceast� calitate 
pân� la data de 31.12.2003. 
              Din verificarea efectuat� organele de control au constatat c� societatea nu 
înregistreaz� venituri impozabile în perioada în care a func�ionat ca 
microîntreprindere �i c� nu poate justifica lipsa stocului de marf� scriptic în 
valoare de …..lei care se reg�se�te în sold la data de 22.09.2001. 
              Ca urmare a celor constatate, organele de control au stabilit în sarcina 
societ��ii un impozit pe venit în sum� de ….. lei aferent veniturilor în sum� de ….. 
lei, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. 1, art. 5 alin.1 din O.G. nr. 
24/2001privind impunerea microîntreprinderilor, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, art. 105, 107 �i 108 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
               Pentru neachitarea la termen a impozitului pe venit microîntreprindere în 
sum� de ….. lei, organele de control au calculat dobânzi în sum� de ….. lei �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ….. lei, conform prevederilor art. 13 �i 13^1 din 
O.G. nr. 26/2001 pentru modificarea O.G. nr. 11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, art. 12 sect. 1 din 
O.G. nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art. 1 din H.G. nr. 874/2002, art. 1 din H.G. nr. 1513/2002, 
art. 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art. 1 din H.G. nr. 784/2005 privind stabilirea nivelului 
dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale. 
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      III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 
               1. Referitor  la  suma  contestat�  de  ….. lei, reprezentând impozit 
pe venit microîntreprindere, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� S.C. .....S.R.L. datoreaz� 
aceast� sum� bugetului de stat, în condi�iile în care contribuabilul nu justific� 
lipsa stocului de marf� în sum� de ….. lei. 
 

     În fapt, în urma verific�rilor efectuate, organele fiscale au constatat c� 
societatea nu justific� faptic stocul de marf� scriptic de ….. lei provenind din luna 
septembrie 2001, perioad� în care era microîntreprindere. 

     În urma celor constatate, organele de control au stabilit în sarcina S.C. 
.....S.R.L. un impozit pe venit microîntreprindere în sum� de ….. lei aferent 
venitului în sum� de ….. lei. 
               Pentru neachitarea la termen a impozitului pe venit  în sum� de ….. lei, 
organele de control au calculat dobânzi în sum� de ….. lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ….. lei, în baza prevederilor art. 13 �i 13^1 din O.G. nr. 
26/2001, art. 12 sect. 1 din O.G. nr. 61/2002, art. 1 din H.G. nr. 874/2002, art. 1 
din H.G. nr. 1513/2002, art. 114 din O.G. nr. 92/2003, art. 1 din H.G. nr. 
784/2005. 
 
               În drept, în ceea ce prive�te stabilirea impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor, sunt aplicabile prevederile art. 5 din O.G. nr. 24/2001 
privind impunerea microîntreprinderilor, care stipuleaz�:  
 

              ART. 5 
              ,,(1) Impozitul se calculeaz� prin aplicarea cotei de 1,5% asupra 
sumei totale a veniturilor trimestriale ob�inute din orice surs�, respectiv 
asupra veniturilor înscrise în contul de profit �i pierderi pentru 
microîntreprinderi.” 
 

    Din textul de lege citat mai sus rezult� c� impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor se calculeaz� prin aplicarea cotei de 1.5% asupra veniturilor 
din orice surs�. 

    Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea nu 
de�ine faptic stocul de marf� scriptic de ….. lei provenind din luna septembrie 
2001, perioad� în care societatea era microîntreprindere. 

     Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� stocul de marf� a ars într-un 
incendiu produs la magazinul societ��ii în data de 22.09.2001 dar nu justific� cele 
declarate cu documente legale. 

    Din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv Procesul verbal de 
incendiu nr. .....�i procesul verbal din data de 25.09.2001 întocmite de Grupul de 
pompieri al jude�ului Suceava precum �i din adeverin�a nr. .....rezult� c� în data de 
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22.09.2001 a avut loc un incendiu la magazinul mixt S.C. .....S.R.L. .....i dar nu se 
face nici o referire la stocul de marf� care, dup� cum sus�ine administratorul, a ars 
în incendiu. 

   Având în vedere c� societatea nu justific� lipsa stocului de marf� în 
valoare de ….. lei cu documente legale, organele de control au considerat c� acesta 
este vândut motiv pentru care au considerat c� suma de ….. lei reprezint� venituri 
neeviden�iate în contabilitate �i au stabilit în sarcina contribuabilului un impozit pe 
venit suplimentar în sum� de ….. lei. 

    Referitor la stabilirea impozitelor �i taxelor prin estimare, la art. 19 din  
Legea   nr. 87/ 1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, se precizeaz�: 

 

              ART. 19 
              ,,În cazul în care, ca urmare a s�vâr�irii unei infrac�iuni sau 
contraven�ii, nu se pot stabili, pe baza eviden�elor contribuabilului, 
impozitele, taxele �i contribu�iile datorate, acestea vor fi determinate de 
organul de control prin estimare, utilizând în acest scop orice documente �i 
informa�ii referitoare la activitatea �i perioada desf��urat�, inclusiv 
compararea cu activit��i �i cazuri similare.” 
 

     Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, �i faptul c� 
petenta nu justific� stocul de marf� în valoare de ….. lei cu documente legale, se 
re�ine c� organul de control în mod legal a stabilit c� S.C. .....S.R.L. datoreaz� 
bugetului de stat impozitul pe venit microîntreprindere în sum� de ….. lei, drept 
urmare contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 
 

      2.  Referitor  la  suma  de  ….. lei, reprezentând   ….. lei dobânzi �i 
…..lei  penalit��i de întârziere, aferente impozitului pe venit microîntreprindere, 
stabilit�  suplimentar de  c�tre  inspectorii  din  cadrul  Activit��ii de control fiscal 
Suceava prin Decizia de impunere nr. ...... 
 

      În  fapt, organele fiscale au calculat pentru impozitul pe venit 
microîntreprindere în sum� de ….. lei, stabilit  suplimentar, dobânzi în sum� de  
….. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ….. lei, pentru perioada 25.10.2001-
24.10.2005. 

 
     În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile: 
 

��pân� la data de 30.09.2001, art. 13 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, care precizeaz�: 

 

               ART. 13 
  „Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, debitorii 

datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la 
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data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în 
vigoare.[…] 

 În cazul constat�rii unor diferen�e de obliga�ii bugetare, stabilite de 
organele competente, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, 
pân� la data realiz�rii acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în 
mod corespunz�tor.” 

 
��Începând cu data de 1.10.2001 pân� la data de 31.12.2002, art. 13 din O.G. 

nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare a fost modificat potrivit 
art. 4 din O.G. nr. 26/2001, astfel: 

 
               ART. 13 

  „Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, debitorii 
datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la 
data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în 
vigoare.[…] 

  În cazul constat�rii unor diferen�e de obliga�ii bugetare, stabilite de 
organele competente, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, 
pân� la data realiz�rii acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în 
mod corespunz�tor.” 
 

             ART. 13^1 
             „[…] Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a penalit��ilor �i a 
amenzilor, se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu 
data de întâi a lunii urm�toare celei în care acestea aveau termene de plat�. 
[…]” 
 

��art. 12 �i 13 din O.G. nr. 61/2002, privind colectarea crean�elor bugetare, 
aplicabil  începând cu data de 01.01.2003, care stipuleaz�: 

 

               ART. 12 
               „Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare 
debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. Dobânzile �i 
penalit��ile de întârziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul 
profitului impozabil. ” 
 

               ART. 13 
               ,,(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv.  
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                (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii bugetare, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv.” 
 

��începând cu 1.01.2004, art. 108, 109 �i 114 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 

 
             ART. 108 
              ,,(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
            (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite 
potrivit legii.” 
 

            ART. 109 
            ,,Dobânzi 
            (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
             (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� 
cum urmeaz�: 
              a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv; 
              b) pentru impozitele �i taxele stinse prin executare silit�, dobânzile se 
calculeaz� pân� la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În 
cazul pl��ii pre�ului în rate, dobânzile se calculeaz� pân� la data întocmirii 
procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma r�mas� de plat� 
dobânda este datorat� de c�tre cump�r�tor; 
               c) pentru impozitele �i taxele debitorului declarat insolvabil, 
dobânzile se calculeaz� pân� la data încheierii procesului-verbal de 
constatare a insolvabilit��ii, inclusiv.” 
 

               ART. 114 
               ,,Penalit��i de întârziere 
               (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
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                Prin republicare la data de 24.06.2004, art. 108, 109 �i 114 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� au devenit art. 114, 115 �i 120, având 
acela�i con�inut. 

 
                Articolul 120 a fost modificat prin Legea n. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care intr� în vigoare 
de la data de 15.07.2005, astfel: 
 

              <<(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.>> 
 

       Dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� de ….. lei, aferente 
impozitului pe venit microîntreprindere stabilit� suplimentar, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitele. 

       Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe venit microîntreprindere în sum�  de  …… lei, iar prin contesta�ie 
nu se prezint� alte argumente privind modul de calcul al dobânzilor �i al 
penalit��ilor de întârziere, aceasta datoreaz� �i suma de ….. lei, reprezentând 
m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 

       Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar 
pentru impozitul pe venit microîntreprindere stabilit suplimentar, contesta�ia a fost 
respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru dobânzile �i penalit��ile 
de întârziere aferente. 
 
 

        Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul prevederilor art. 5 din O.G. nr. 24/2001 privind impunerea 
microîntreprinderilor, art. 19 din Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii 
fiscale, art. 13 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, art. 
108, 109 �i 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile ulterioare, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 

DECIDE: 
 

                  - respingerea contesta�iei formulate de S.C. .....S.R.L., împotriva 
Deciziei de impunere nr. .....emis� de Structura de Administrare Fiscal� - 
Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de ….. lei, reprezentând: 
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                  -  …. lei – impozit pe venit microîntreprindere; 
                  -  …..1 lei – dobânzi aferente impozitului pe venit microîntreprindere; 
                  -  …..lei – penalit��i aferente impozitului pe venit microîntreprindere, 
                 ca neîntemeiat�; 
 
 
           Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
                 
 

 
 


