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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Directia Generala a Finantelor Publice a                                                       
Judetului Hunedoara.       
 
 
 

DECIZIA NR. 77/15.11.2007 
 
 

privind modul de solutionare a contestatiei formulata de S.C. X 
S.R.L. O…, inregistrata la D.G.F.P. a judetului Hunedoara, sub nr. 

…/2007. 
 

 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata de Activitatea de inspectie fiscala asupra contestatiei 
formulata de S.C. X S.R.L., cu sediul in O…, str. …, bl. …, ap. …, 
judetul Hunedoara.  
           Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere nr. 
…/2007, emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara - Activitatea de 
inspectie fiscala, privind stabilirea ca obligatie de plata, catre bugetul 
consolidat al statului,  a sumei de … lei, reprezentand: 
       - … lei - impozit pe profit; 
       -   …lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit;  
       - … lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor;     
       -…. lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor; 
       - … lei - taxa pe valoarea adaugata; 
       - … lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea 
adaugara. 
           De asemenea, petitionara contesta si raportul de inspectie 
fiscala inregistrat sub nr. …/2007. 
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara, constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art. 205, 
art. 206 si art. 207 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, 
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republicata, privind Codul de procedura fiscala, este investita sa 
se pronunte asupra contestatiei. 
            
           I. Prin contestatia formulata, societatea contestatoare 
arata motivele de fapt si de drept pe baza carora isi 
fundamenteaza contestatia, astfel: 
         a) Cu privire la impozitul pe profit in suma de … lei  si 
majorarile de intarziere aferente in suma de … lei            
           Prin decizia de impunere contestata se stabileste, suplimentar, 
o baza impozabila in suma de … lei, baza imposibil de reconstituit.  
           Potrivit raportului de inspectie, organele de control nu au 
acordat drept de deducere pentru o serie de cheltuieli, dupa cum 
urmeaza: 
     - … lei - cheltuieli materiale inregistrate eronat, in luna … 2006, 
suma care a fost stornata in luna … 2006;   
     -  … lei - cheltuieli cu alte materiale consumabile, reprezentand 
grinzi si cherestea, utilizate pentru repararea acoperisului unei cladiri, 
deteriorat de o furtuna puternica; 
     -  … lei - reprezentand contravaloarea tamplarie PVC cu geam 
termopan. Pentru aceasta cheltuiala, nu s-a acordat drept de 
deducere pe motiv ca societatea comerciala nu a prezentat un 
contract in forma scrisa, conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. m) 
din Codul fiscal. 
         b) Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
in suma de … lei si majorari de intarziere aferente in suma de …. 
lei    
           Societatea a calculat, in mod eronat, pentru anul 2005, 
impozitul pe veniturile microintreprinderilor. 
           In fapt, societatea avea inscris in vectorul fiscal impozit pe 
profit, fapt confirmat si prin adresa nr. …/2005 emisa de D.G.F.P. a 
judetului Hunedoara. 
           In aceste conditii, societatea sustine ca nu datoreaza impozitul 
pe veniturile microintreprinderilor si majorarile de intarziere aferente. 
         c) Cu privire la taxa pe valoarea adaugata in suma de … lei 
si majorarile de intarziere aferente in suma de …lei 
           Prin raportul de inspectie fiscala nr. …/2005 se aproba 
compensarea sumei de … lei, impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, datorat, cu TVA de recuperat. Operatiunea si-a 
pierdut substanta, intrucat societatea nu era platitoare de impozit pe 
venitul microintreprinderilor. In aceste conditii, taxa pe valoarea 
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adaugata redevenea de recuperat  si nu de plata, cum au stabilit 
organele de inspectie.  
            
           II. Prin raportul de inspectie fiscala, inregistrat sub nr. 
…/2007, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. …/2007, 
organele de inspectie fiscala au consemnat urmatoarele: 
         a) Cu privire la impozitul pe profit in suma de … lei  si 
majorarile de intarziere aferente in suma de … lei            
           Cu ocazia verificarii, organele de inspectie au constatat ca, in 
perioada ...2006 - …2007, societatea comerciala nu a declarat, in 
totalitate, impozitul pe profit calculat si inregistrat, in evidenta 
contabila. Astfel, din impozitul pe profit, inregistrat in evidenta 
contabila, in suma totala de … lei, societatea comerciala nu a 
declarat, organului fiscal, suma de … lei, suma ce nu a fost achitata 
catre bugetul statului.                 
           Organele de inspectie au stabilit impozit pe profit suplimentar,  
ca urmare a neacordarii dreptului de deducere pentru cheltuieli cu 
lucrarile efectuate la o cladire inchiriata, astfel:  
         - … lei - tamplarie PVC cu geam termopan, contravaloarea 
acesteia fiind inregistrata eronat in contul 603 ,,Cheltuieli cu obiectele 
de inventar’’;  
         - … lei - lucrari de natura investitiilor. 
           Organele de inspectie au recalculat impozitul pe profit, 
stabilind, suplimentar, suma de … lei.  
           Pentru neplata in temen a impozitului pe profit au fost 
calculate majorari de intarziere in suma de … lei. 
         b) Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
in suma de … lei si majorari de intarziere aferente in suma de … 
lei    
           SC X SRL a luat fiinta in data de …2004. Conform cererii de 
inmatriculare  si inregistrare fiscala nr. …/2004, societatea comerciala 
nu se declara ca platitoare de impozit pe profit.  
           In situatiile financiare intocmite la …2004, depuse la 
Administratia finantelor publice O…, societatea s-a declarat 
microintreprindere. 
           In declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general 
consolidat, depusa la Administratia finantelor publice Orastie, pentru 
trimestrul I 2005, societatea comerciala declara, ca datorat, impozit 
pe veniturile microintreprinderilor.   
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           Potrivit situatiilor financiare, intocmite la data de ...2005, 
depuse la Administratia finantelor publice O…, societatea s-a 
declarat  microintreprindere. 
           In luna … 2005, societatea comerciala storneaza, din evidenta 
contabila, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in suma de … 
lei, constituit pana la data de ...2005. Totodata, societatea comerciala 
a constituit, ca obligatie de plata catre bugetul statului, impozit pe 
profit in suma de … lei.               
           In situatiile financiare intocmite la ...2005, depuse la 
Administratia finantelor publice O…, societatea s-a declarat platitoare 
de impozit pe profit.  
           Organele de inspectie constata faptul ca, in anul 2005, 
societatea comerciala era platitoare de impozit pe veniturile 
microintreprinderilor si in mod eronat s-a stornat impozitul constituit 
pana la data de ….2005. 
           In timpul inspectiei fiscale a fost stabilit impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, aferent anului 2005, in suma totala de … lei. 
           Potrivit declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul 
general consolidat al statului, depuse la Administratia finantelor 
publice O…, in evidenta fiscala a contribuabilului este declarat 
impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de … lei. 
           Fata de cele constatate, organele de inspectie au stabilit o 
diferenta de impozit pe veniturile microintreprinderilor, neconstituit si 
nedeclarat, in suma de … lei (… lei - … lei). 
           Pentru nevirarea in termen a impozitului veniturile 
microintreprinderilor, neconstituit si nedeclarat, s-au calculat majorari 
de intarziere in suma de … lei.  
         c) Cu privire la taxa pe valoarea adaugata in suma de 
39.131 lei si majorarile de intarziere aferente in suma de … lei 
           Urmare solutionarii Decontului de taxa pe valoarea adaugata  
cu suma negativa si optiune de rambursare, aferent lunii septembrie 
2005, a fost intocmit Raportul de inspectie fiscala, inregistrat sub nr. 
.../2005.  
           Potrivit Notei de compensare - restituire nr. …/2005, din suma 
de … lei, solicitata si aprobata la rambursare, au fost compensate 
urmatoarele obligatii catre bugetul statului: 
     - … lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor;               
     -  …lei - dobanzi de intarziere aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor;  
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     - …lei - penalitati de intarziere aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor;  
     -   …lei - amenda contraventionala; 
     -          .. leu - contributie asigurari de sanatate angajati. 
           In luna … 2006, societatea comerciala a stornat din evidenta 
contabila operatiunea de compensare privind impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor. Urmare acestei operatiuni s-a majorat, in mod 
nejustificat, taxa pe valoarea adaugata de recuperat, cu suma de … 
lei.                         
           Cu suma de … lei, compensate prin decontul de TVA, s-a 
diminuat taxa pe valoarea adaugata de plata. 
           Pentru neplata in termen a taxei pe valoarea adaugata, s-au 
calculat majorari de intarziere de … lei. 
            
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, 
motivatiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei precum si actele normative in vigoare in perioada supusa 
verificarii, invocate de societatea contestatoare si de organele 
de control, se retin urmatoarele: 
         a) Cu privire la impozitul pe profit in suma de … lei  si 
majorarile de intarziere aferente in suma de … lei            
           In fapt, organele de inspectie au constatat ca, in perioada 
…2006 - …2007, societatea comerciala nu a declarat, in totalitate, 
impozitul pe profit calculat si inregistrat, in evidenta contabila.  
           Astfel, societatea comerciala a calculat si inregistrat, in 
evidenta contabila impozit pe profit, in suma totala de … lei din care: 
         - … lei pentru anul 2006; 
         -   … lei pentru trimestrul I 2007. 
           De asemenea, organele de inspectie au stabilit impozit pe 
profit suplimentar, in suma de … lei, ca urmare neacordarii dreptului 
de deducere pentru cheltuieli cu lucrarile, de natura investitiilor, 
efectuate la o cladire inchiriata.  
 a) Societatea comerciala nu a declarat, organului fiscal, suma de … 
lei, reprezentand impozit pe profit aferent perioadei ...2006 - ...2007. 
           Se retine faptul ca aceasta suma nu a fost achitata catre 
bugetul statului.                 
           In drept, art. 81 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003,  privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevede: 
           „Obliga�ia de a depune declara�ia fiscal� se men�ine �i în 
cazurile în care: 
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    a) a fost efectuat� plata obliga�iei fiscale; 
    b) obliga�ia fiscal� respectiv� este scutit� la plat�, conform 
reglement�rilor legale; 
    c) organul fiscal a stabilit din oficiu baza de impunere �i 
obliga�ia fiscal�; 
    d) pentru obliga�ia fiscal� nu rezult�, în perioada de raportare, 
sume de plat�, dar exist� obliga�ia declarativ�, conform legii.’’ 
           De asemenea art. 85 alin. (1), art. 94 alin. (1) alin. (2) si alin. 
(3) lit. a) – e), precizeaza ca:  
           “ART. 85 
    Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 
alin. (4); 
    b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
 ART. 94 
    Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
    (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i 
conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii 
îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii 
prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau 
stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea 
diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente 
acestora. 
    (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i 
faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus 
inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i conformitatea 
declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii 
obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi 
relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea 
confrunt�rii declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din 
alte surse; 
    c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i 
dispunerea de m�suri pentru prevenirea �i combaterea 
abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
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    (3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. 
(2) organul de inspec�ie fiscal� va proceda la: 
    a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al 
contribuabilului; 
    b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale 
cu cele din eviden�a contabil� a contribuabilului; 
    c) discutarea constat�rilor �i solicitarea de explica�ii scrise de 
la reprezentan�ii legali ai contribuabililor sau împuternici�ii 
acestora, dup� caz; 
    d) solicitarea de informa�ii de la ter�i; 
    e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor 
datorate în plus sau în minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� 
declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la momentul începerii 
inspec�iei fiscale;’’ 
             Aceste prevederi se coroboreaza cu prevederile pct. 107.1 
din Hotararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicata, care precizeaza : 
           ,,Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se 
stabile�te �i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind 
crean�ele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte 
persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
    a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit 
legii; 
    b) declara�ia fiscal�, angajamentul de plat� sau documentul 
întocmit de pl�titor prin care acesta declar� obliga�iile fiscale, în 
cazul în care acestea se stabilesc de c�tre pl�titor, potrivit legii;’’ 
           Totodata, prin avizul de inspectie fiscala anexa 1.a, aprobat 
conform Ordinului M.F. nr. 1304/2004 privind modelul �i con�inutul 
formularelor �i documentelor utilizate în activitatea de inspec�ie 
fiscal�, transmis contribuabilului, se precizeaza urmatoarele: 
           ,,Pentru buna desf��urare a inspec�iei fiscale, v� rug�m s� 
preg�ti�i, pentru a fi puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie 
fiscal�, toate documentele contabile �i fiscale �i alte elemente 
justificative relevante pentru stabilirea situa�iei fiscale. 
           Totodat�, în termen de 5 zile de la primirea prezentului 
aviz, v� rug�m s� v� prezenta�i la compartimentul cu atribu�ii de 
eviden�� pe pl�titori din cadrul organului fiscal în a c�rei raz� 
teritorial� ave�i domiciliul fiscal, pentru remedierea eventualelor 
erori materiale din eviden�a fiscal�.[…] 
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           Dup� data începerii inspec�iei fiscale, nu se mai pot 
depune declara�ii rectificative pentru impozitele, taxele, 
contribu�iile �i alte venituri ale bugetului general consolidat, 
aferente perioadelor supuse inspec�iei.’’ 
           Intrucat, societatea contestatoare nu s-a prezentat la organul 
fiscal, in a carei raza teritoriala isi are domiciliul fiscal, in vederea 
remedierii erorilor materiale din evidenta fiscala, organele de 
inspectie fiscala au procedat la verificarea concordan�ei dintre datele 
din declara�iile fiscale cu cele din eviden�a contabil� a 
contribuabilului. 
           Urmare verificarii s-au constatat diferente intre creanta fiscala 
declarata (impozit pe profit) si cea  inregistrata in evidenta contabila   
(asumata de societatea comerciala, dar neachitata la momentul 
inceperii inspectiei fiscale).   
           Potrivit prevederilor legale, in conditiile in care societatea nu 
are declarate obligatiile fiscale la organul fiscal, organul de inspectie 
fiscala are obligatia de a stabili creanta fiscala rezultata in urma 
verificarii, tinand cont de obligatiile platite.                                                                                                                                                                                                                          
           Prin urmare, fata de cele precizate mai sus, se retine ca, in 
mod legal, organele de inspectie fiscala au cuprins in decizia de 
impunere contestata, diferentele intre creanta fiscala declarata si cea 
inregistrata in evidenta contabila, (asumata de societatea comerciala 
dar neachitata la momentul inceperii inspectiei fiscale), astfel 
contestatia urmeaza a fi respinsa, pentru suma de  … lei, ca 
neintemeiata.   
           b) Organele de inspectie au stabilit impozit pe profit 
suplimentar, in suma de … lei, ca urmare neacordarii dreptului 
de deducere pentru cheltuieli cu lucrarile, de natura investitiilor, 
efectuate la o cladire inchiriata.          
           Dupa cum rezulta din raportul de inspectie fiscala contestat, 
lucrarile efectuate la spatiul inchiriat, constau in: montare tamplarie 
PVC cu geam termopan si lucrari de zidarie in vederea amenajarii 
sectiei de lucru. 
           Cauza supusa solutionarii este daca lucrarile efectuate la 
cladirile si terenurile, aflate in proprietatea societatii, reprezinta 
cheltuieli de reparatii sau investitii amortizabile si implicit daca 
acestea sunt deductibile la calculul profitului impozabil.  
           In drept, art. 4 lit. a) si lit. d) din Legea nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, 
republicata, prevede urmatoarele: 
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           “Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse 
amortiz�rii: 
     a) investi�iile efectuate la mijloacele fixe luate cu chirie;[…] 
     d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul 
îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea valorii 
de intrare a mijlocului fix.” 
           Pct.7, lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale, republicata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
909/1997, stipuleaza urmatoarele: 
           “Sunt asimilate mijloacelor fixe �i se supun amortiz�rii 
bunurile men�ionate la art. 4 din lege, astfel: 
    d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbun�t��irea 
parametrilor tehnici ini�iali, în scopul moderniz�rii acestora, �i 
care majoreaz� valoarea de intrare a mijloacelor fixe. 
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul moderniz�rii 
acestora trebuie s� aib� urm�toarele efecte: 
    - s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe fa�� 
de parametrii func�ionali stabili�i ini�ial; 
    - s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele 
realizate cu mijloacele fixe ini�iale. 
    Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie 
s� aib� ca efect sporirea gradului de confort �i ambient. 
    Amortizarea cheltuielilor aferente lucr�rilor de modernizare se 
face fie pe durata normal� de utilizare r�mas�, fie prin majorarea 
duratei normale de utilizare cu pân� la 10% . Dac� lucr�rile de 
modernizare se fac dup� expirarea acestei durate, se va stabili o 
nou� durat� normal� de utilizare de c�tre o comisie tehnic�.” 
           De asemenea art. 6 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, 
republicata, precizeaza urmatoarele: 
    “Nu sunt considerate mijloace fixe: 
    a) motoarele, aparatele �i alte subansambluri ale mijloacelor 
fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu 
ocazia repara�iilor de orice fel, care nu modific� parametrii 
tehnici ini�iali ai mijlocului fix;” 
           Potrivit pct. 9 alin. (2) si alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
in active corporale si necorporale, republicata, aprobate prin 
Hotararea Guvernului nr. 909/1997, se precizeaza urmatoarele: 
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           “Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile men�ionate la 
art. 6 din lege. 
    Cheltuielile privind repara�iile de orice fel, ce se fac la 
mijloacele fixe, au ca scop restabilirea st�rii tehnice ini�iale prin 
înlocuirea componentelor uzate. 
    Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în 
cheltuielile de exploatare integral, la momentul efectu�rii, sau 
e�alonat, pe o perioad� de timp, cu aprobarea consiliului de 
administra�ie sau a responsabilului cu gestiunea patrimoniului.” 
           Totodata, art. 24 alin. (1) si alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, prevede:  
          ,,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.[…] 
       (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe 
amortizabile: 
     a) investi�iile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul 
unor contracte de închiriere, concesiune, loca�ie de gestiune sau 
altele asemenea; 
     d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma 
cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali �i care conduc la ob�inerea de 
beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului 
fix;[…]’’ 
           In sensul prevederilor acestor articole de lege, s-a retinut ca, in 
mod legal, organele de inspectie fiscala nu au acordat drept de 
deducere pentru cheltuielile, reprezentand lucrari de modernizare, 
constand in: montare tamplarie PVC cu geam termopan si lucrari de 
zidarie in vederea amenajarii sectiei de lucru. 
           Avand in vedere cele aratate mai sus, se retine ca, stabilirea 
de majorari de intarziere aferente impozitului pe profit, in sarcina 
contestatoarei, reprezinta masura accesorie in raport cu debitul.               
           Deoarece in sarcina contestatoarei a fost retinut debitul de 
natura impozitului pe profit, aceasta datoreaza si sumele cu titlu de 
majorari de intarziere aferente. 
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         b) Cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
in suma de … lei si majorari de intarziere aferente in suma de … 
lei    
           In fapt, urmare controlului efectuat, organele de inspectie au 
constatat urmatoarele : 
           SC X SRL este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului 
sub nr. J…/…/...2004. 
           Dupa cum rezulta din Cererea de inmatriculare  si inregistrare 
fiscala nr. …/2004, la rubrica DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL, 
societatea comerciala nu bifeaza casuta de la pct. 6 ,,Platitor de 
impozit pe profit’’ si nici casuta de la pct. 7 ,,Platitor de impozit pe 
veniturile microintreprinderilor’’.   
           La data de …2004, societatea comerciala a depus la 
Administratia finantelor publice … Situatiile financiare tipul 
Microintreprindere. 
           Potrivit declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul 
general consolidat, depuse la Administratia finantelor publice O…, 
pentru perioada … - … 2005, societatea comerciala a declarat, ca 
datorat, impozit pe veniturile microintreprinderilor.   
           Pentru aceasta perioada, societatea comerciala a calculat si 
inregistrat, in evidenta contabila, impozit pe veniturile 
microintreprinderilor in suma totala de … lei.             
           La data de ...2005, societatea comerciala a depus la 
Administratia finantelor publice O…, Situatiile financiare tipul 
Microintreprindere.   
           In luna … 2005, societatea comerciala storneaza, din evidenta 
contabila, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in suma de … 
lei, constituit pana la data de ...2005. Totodata, societatea comerciala 
a constituit, ca obligatie de plata catre bugetul statului, impozit pe 
profit in suma de … lei (pentru aceeasi perioada). 
           Organele de inspectie fiscala sustin ca, societatea comerciala 
este platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, intrucat, 
nu s-a declarat platitoare de impozit pe profit, astfel ca, in mod 
eronat, a fost efectuata operatiunea de stornare, mentionata mai sus. 
           In timpul inspectiei fiscale a fost stabilit impozit pe veniturile 
microintreprinderilor, aferent anului 2005, in suma totala de … lei. 
           Potrivit declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul 
general consolidat al statului, depuse la Administratia finantelor 
publice O…, in evidenta fiscala a contribuabilului este declarat 
impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de … lei. 



 12 

           Fata de cele constatate, organele de inspectie au stabilit o 
diferenta de impozit pe veniturile microintreprinderilor, neconstituit si 
nedeclarat, in suma de … lei (… lei - … lei). 
           Pentru nevirarea in termen a impozitului veniturile 
microintreprinderilor, neconstituit si nedeclarat, s-au calculat majorari 
de intarziere in suma de … lei.  
           Din documentele aflate in dosarul cauzei, rezulta urmatoarele: 
           Prin adresa nr. …/2005, inregistrata, la D.G.F.P. a judetului 
Hunedoara, sub nr. …/2005, societatea solicita informatii privind 
vectorul sau fiscal. 
           Urmare acestei solicitari, D.G.F.P. a judetului Hunedoara, prin 
adresa nr. …/2005, comunica urmatoarele: 
           ,,La data de …2005, societatea figureaza in vectorul fiscal 
inregistrata cu urmatoarele contributii: 

- TVA trimestrial; 
-  impozit pe profit; 
- impozit pe veniturile din salarii; 
- contributia pentru asigurari de sanatate; 
- contributia pentru asigurari de somaj; 
- contributia deasigurare pentru accidente si boli profesionale; 
- contributia de asigurari sociale.’’                

           La data de …2005, societatea comerciala a depus la 
Administratia finantelor publice O…, Situatiile financiare tipul 
Simplificate (societati platitoare de impozit pe profit).   
           Potrivit balantei de verificare, incheiata la data de ...2005, 
componenta contului in care se evidentiaza impozitului pe profit, se 
prezinta, astfel: 
         - contul 441.1 ,,Impozit pe profit’’ prezinta un sold creditor in 
suma de … lei; 
         - contul 441 ,,Impozit pe profit’’ prezinta un sold debitor in suma 
de … lei. 
           Prin Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general 
conolidat, cod 100, depusa si inregistrata la Administratia finantelor 
publice O…, sub nr…/2006, societatea comerciala declara impozit pe 
profit in suma de … lei. 
           Potrivit Declaratiei rectificativa, cod 710,  depusa si inregistrata 
la Administratia finantelor publice Orastie, sub nr. …/2006, societatea 
comerciala declara impozit pe profit, de recuperat, in suma de … lei. 



 13 

           In drept, art. 13 si art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevad 
urmatoarele:                     
         ,,ART. 13 
    Contribuabili 
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform 
prezentului titlu, urm�toarele persoane, denumite în continuare 
contribuabili: 
    a) persoanele juridice române;  
    b) persoanele juridice str�ine care desf��oar� activitate prin 
intermediul unui sediu permanent în România; 
    c) persoanele juridice str�ine �i persoanele fizice nerezidente 
care desf��oar� activitate în România într-o asociere f�r� 
personalitate juridic�; 
    d) persoanele juridice str�ine care realizeaz� venituri din/sau 
în leg�tur� cu propriet��i imobiliare situate în România sau din 
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare de�inute la o 
persoan� juridic� român�; 
    e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice 
române, pentru veniturile realizate atât în România cât �i în 
str�in�tate din asocieri f�r� personalitate juridic�; în acest caz, 
impozitul datorat de persoana fizic� se calculeaz�, se re�ine �i se 
vars� de c�tre persoana juridic� român�. 
    ART. 15 
    Scutiri 
    (1) Sunt scuti�i de la plata impozitului pe profit urm�torii 
contribuabili:[…]’’ 
     c) persoanele juridice române care pl�tesc impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor, în conformitate cu prevederile 
cuprinse în titlul IV;[…]’’ 
           Potrivit art. 103 si 104 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede:                        
         ,,ART. 103 
    Defini�ia microîntreprinderii 
    În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o 
persoan� juridic� român� care îndepline�te cumulativ 
urm�toarele condi�ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal 
precedent: 
    a) are înscris� în obiectul de activitate produc�ia de bunuri 
materiale, prestarea de servicii �i/sau comer�ul; 
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    b) are de la 1 pân� la 9 salaria�i inclusiv; 
    c) a realizat venituri care nu au dep��it echivalentul în lei a 
100.000 euro; 
    d) capitalul social al persoanei juridice este de�inut de 
persoane, altele decât statul, autorit��ile locale �i institu�iile 
publice. 
    ART. 104 
    Op�iunea de a pl�ti impozit pe veniturile microîntreprinderii 
    (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este op�ional. 
    (2) Microîntreprinderile pl�titoare de impozit pe profit pot opta 
pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând 
cu anul fiscal urm�tor, dac� îndeplinesc condi�iile prev�zute la 
art. 103 �i dac� nu au mai fost pl�titoare de impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor. 
    (3) O persoan� juridic� român� care este nou-înfiin�at� poate 
opta s� pl�teasc� impozit pe venitul microîntreprinderilor, 
începând cu primul an fiscal, dac� condi�iile prev�zute la art. 103 
lit. a) �i d) sunt îndeplinite la data înregistr�rii la registrul 
comer�ului �i condi�ia prev�zut� la art. 103 lit. b) este îndeplinit� 
în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistr�rii. 
           Din analiza documentelor aflate in dosarul cauzei, rezulta 
urmatoarele: 
     - societatea comerciala este inregistrata la Oficiul Registrului 
Comertului sub nr J…/...2004;   
     - din Cererea de inmatriculare  si inregistrare fiscala depusa si 
inregistrata, la Oficiul Registrului Comertului, sub nr. …2004, nu 
rezulta faptul ca, societatea comerciala ar fi optat sa plateasca 
impozit pe veniturile microintreprinderilor, asa cum prevede art. 104 
alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  
     - prin raportul de inspectie fiscala se consemneaza faptul ca, 
societatea comerciala a respectat prevederile art. 103 lit.b) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in sensul ca a angajat o persoana, 
cu contract de munca, in anul 2004; 
     - organele de inspectie nu precizeaza data angajarii, acestei 
persoane, pentru a se vedea daca a fost respectat termenul, de 60 
de zile, prevazut de art. 104 alin. (3) din Codul fiscal, avand in vedere 
ca societatea comerciala este nou - infiintata;  
     - in anul 2004, societatea comerciala depune Declaratii privind 
obligatiile de plata la bugetul general consolidat, aferente salariilor, 
doar pe lunile noiembrie si decembrie. 
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           Avand in vedere cele aratate mai sus, precum si faptul ca in 
Cererea de inmatriculare  si inregistrare fiscala nr. …/2004, la rubrica 
DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL, nu este bifata casuta de la pct. 
6 ,,Platitor de impozit pe profit’’ si nici casuta de la pct. 7 ,,Platitor de 
impozit pe veniturile microintreprinderilor’’,organul de solutionare nu 
se poate pronunta asupra categoriei de impozit, pe care societatea 
comerciala trebuia sa-l constituie, sa-l declare si sa-l plateasca catre 
bugetul statului, in anul 2005.         
           In aceste conditii, se aplica prevederile art. 216 alin. (3) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
care precizeaza: 
         ,,(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
           Pe cale de consecinta, se impune desfiintarea partiala a Deciziei 
de impunere nr. ../2007 referitoare la impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor, emisa de Activitatea de inspectie fiscala, 
urmand a se emite un nou act administrativ fiscal, in conditiile 
prevazute de lege.  
         c) Cu privire la taxa pe valoarea adaugata in suma de … lei 
si majorarile de intarziere aferente in suma de … lei 
           In fapt, urmare solutionarii Decontului de taxa pe valoarea 
adaugata  cu suma negativa si optiune de rambursare, aferent lunii 
septembrie 2005, a fost intocmit Raportul de inspectie fiscala, 
inregistrat sub nr. .../2005.  
           Potrivit Notei de compensare - restituire nr. … din …2005, din 
taxa pe valoarea adaugata, in suma de … lei, solicitata si aprobata la 
rambursare, s-a compensat cu suma de  … lei, reprezentand impozit 
pe veniturile microintreprinderilor, aflat in sold la data de …2005, 
potrivit balantei de verificare.               
            In luna … 2006, societatea comerciala a stornat din evidenta 
contabila operatiunea de compensare privind impozitul pe veniturile 
microintreprinderilor, intrucat a considerat ca nu datoreaza impozitul 
pe veniturile microintreprinderilor. 
           Urmare acestei operatiuni s-a majorat, taxa pe valoarea 
adaugata de recuperat, cu suma de … lei.                         
           Organele de inspectie sustin faptul ca suma de … lei s-a 
compensat, ulterior, prin deconturile de TVA, astfel ca s-a diminuat 
taxa pe valoarea adaugata de plata. 
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           Intrucat organul de solutionare nu se poate pronunta asupra 
categoriei de impozit, pe care societatea comerciala trebuia sa-l 
constituie, sa-l declare si sa-l plateasca catre bugetul statului, in anul 
2005 nu se poate pronunta nici asupra legalitatii stornarii, din 
evidenta contabila, a operatiunii de compensare, cuprinsa in  Nota de 
compensare - restituire nr…/2005.          
           In aceste conditii, se aplica prevederile art. 216 alin. (3) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
care precizeaza: 
         ,,(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
           Pe cale de consecinta, se impune desfiintarea partiala a Deciziei 
de impunere nr. …/2007 referitoare la taxa pe valoarea adaugata, 
emisa de Activitatea de inspectie fiscala, urmand a se emite un nou 
act administrativ fiscal, in conditiile prevazute de lege.  
          Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 213 
alin. (1) si art. 216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, se  
 
                                           DECIDE: 
            
           1.Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei formulata 
impotriva  Deciziei de impunere nr. .../2007 referitoare la suma de ... 
lei, reprezentand: 
     - ... lei - impozitul pe profit         
     -   ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit. 
           2. Desfiintarea partiala a Deciziei de impunere nr. …/2007 
referitoare la suma de ... lei, reprezentand: 
     - ... lei - impozit pe veniturile microintreprinderilor; 
     -... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe veniturile 
microintreprinderilor; 
     - ... lei - taxa pe valoarea adaugata;  
     -... lei - majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata, 
urmand ca sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea 
in vedere considerentele retinute. 
           Punctul 1 din prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul 
Hunedoara in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
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