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DECIZIA NR. 36 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
 
 
             
              Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, a 
fost sesizat� de SC X SRL, cu sediul în X jude�ul Hunedoara, prin 
adresa nr.X, asupra relu�rii procedurii de solu�ionare a contesta�iei 
formulate împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X, emis�  de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii �i care 
vizeaz� suma de X lei reprezentând: 

- X lei - impozit pe profit stabilit suplimentar 
-   X lei - major�ri de întârziere. 

  
               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�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si 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 Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine 
urm�toarele:          
         Scutirea de plat� a impozitului pe profit constituie un ajutor de 
stat, potrivit art.2 alin.8 din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat 
(în vigoare la data efectu�rii controlului de c�tre Consiliul Concuren�ei), 
iar competen�a de verificare a legalit��ii acord�rii ajutorului de stat o 
de�inea doar Consiliul Concuren�ei, aspect ce rezult� din prevederile 
art.38 din acela�i act normativ. 
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         In condi�iile în care, doar Consiliul Concuren�ei avea dreptul de a 
verifica dac� un ajutor de stat a fost acordat în mod legal sau nu, în 
perioada anilor X, rezult� c� tot aceast� institu�ie poate demara 
procedura de recuperare a ajutorului de stat acordat ilegal, ceea ce a �i 
f�cut prin emiterea Deciziei nr.X. 
         In aceast� situa�ie, actele de control, întocmite de organele de 
inspec�ie fiscal�, sunt lovite de nulitate absolut�, întrucât se verific� din 
nou perioada anilor X, de c�tre o autoritate necompetent�, fiind 
înc�lcate prevederile art.105 alin.3 din Codul de procedur� fiscal�, în 
sensul c� nu se justific� reverificarea, din moment ce nu au ap�rut date 
suplimentare necunoscute inspectorilor din cadrul Consiliului 
Concuren�ei la data verific�rilor �i nici erori de calcul, care s� 
influen�eze rezultatele acestora.  
         Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit obliga�iile fiscale doar pe 
considerentul c� a fost emis� Decizia nr.X a Consiliului Concuren�ei �i 
care a f�cut obiectul dosarului nr.X al Cur�ii de Apel X, finalizat prin 
pronun�area Sentin�ei nr.X. 
         Prin Sentin�a nr.X, Curtea de Apel X a dispus anularea art.14 din 
Decizia nr.X, articol care face referire la  SC X SRL.  
         De�i, aceast� sentin�� nu este definitiv� �i irevocabil�, trebuie 
avut în vedere caracterul incert al obliga�iei bugetare stabilite prin 
Decizia nr.X a Consiliului Concuren�ei.  
         Caracterul incert al crean�ei bugetare este motivat prin aceea c�, 
în urma efectu�rii unei expertize financiar - contabil�, rezult� c�, 
intensitatea ajutorului de stat, de care a beneficiat societatea, se 
încadreaz� în plafonul de 50% prev�zut de Regulamentul privind 
ajutorul de stat regional, astfel c�, mai putea beneficia în continuare de 
ajutor de stat.     
         Temeiul legal al Deciziei nr.X, invocat de Consiliul Concuren�ei, a 
fost introdus prin Legea nr.239/2004, publicat� în Monitorul Oficial 
nr.514/08.06.2004, lege care a intrat în vigoare la 3 zile de la 
publicarea sa, conform art.78 din Constitu�ie.        
          Societatea contestatoare sus�ine c�, în aceste condi�ii, acest 
temei legal nu poate aplicabil întregului an X, perioad� pentru care s-a 
calculat ajutorul de stat stabilit prin decizia contestat�.     
          In cazul Deciziei nr.X, Consiliul Concuren�ei nu a informat 
societatea despre încetarea acord�rii de facilit��i, înc�lcând astfel 
prevederile OUG nr.24/1998, modificat� prin Legea nr.239/2004. 
          Executarea Deciziei nr.X a Consiliului Concuren�ei a fost 
suspendat� prin Sentin�a nr.X a Cur�ii de Apel Bucure�ti (dosar nr.X), 
irevocabil� prin nerecurare. 
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     II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii, au consemnat urm�toarele:     
           
          Cu privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de Xlei �i major�rile de întârziere aferente de Xlei.  
 
          Având în vedere adresa nr.X, prin care Regiunea V Vest – 
România – Agen�ia pentru dezvoltare regional�, comunic� faptul c� 
societatea verificat� nu mai îndepline�te condi�iile pentru a beneficia de 
facilit��ile fiscale prev�zute de OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, precum �i Decizia Consiliului Concuren�ei nr. X, organele 
de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe profit în sum� total� de Xlei 
asupra profitului ob�inut de societate, din veniturile realizate în zona 
defavorizat�, pe perioada X. 
           Totodat�, organele de inspec�ie au calculat suplimentar, impozit 
pe profit în sum� de X lei, ca urmare a neacord�rii dreptului de 
deducere pentru cheltuieli cu serviciile executate de ter�i, în sum� 
total� de X lei.         
           Pentru neplata în termen a impozitului pe profit, stabilit 
suplimentar în sum� total� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat major�ri de întârziere în sum� de Xlei.  
      
  III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere motiva�iile contestatorului, constat�rile 
organelor de inspec�ie fiscal�, actele normative, în raport 
cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
 
              SC X SRL din X este înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului a jude�ului Hunedoara sub nr.X �i Cod unic de înregistrare: 
X 
            In fapt, împotriva impozitului pe profit stabilit suplimentar prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X, SC X SRL din X a formulat 
contesta�ie pentru suma de X lei, contesta�ie depus� �i înregistrat� la 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara sub nr.X. 
 

              Prin Decizia nr.X emis� de Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis: 
     1. Respingerea contesta�iei, ca inadmisibil�, pentru suma de X lei 
(X- impozit pe profit �i X lei - major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente). 
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     2. Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei pentru suma de Xlei, 
reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� de Xlei 
�i major�ri de întârziere aferente de Xlei, procedura administrativ� 
urmând a fi reluat�, în condi�iile legii, la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea.   
     3. Desfiin�area Deciziei de impunere nr.X, emis� de Administra�ia 
finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii, privind stabilirea în 
sarcina societ��ii a obliga�iilor de plat� în sum� total� de Xlei (X lei - 
contribu�ia la fondul pentru protec�ia persoanelor cu handicap �i X lei - 
major�ri de întârziere aferente contribu�iei la fondul pentru protec�ia 
persoanelor cu handicap.       
 
              Prin adres�  înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice 
pentru contribuabili mijlocii sub nr.X, contestatorul solicit� reluarea 
procedurii de solu�ionare a contesta�iei formulate, deoarece prin 
Sentin�a nr.X a Cur�ii de Apel Bucure�ti, r�mas� irevocabil� prin 
Decizia nrX din �edin�a de la X, pronun�at� de Inalta Curte de Casa�ie 
�i Justi�ie – Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, a fost anulat 
articolul vizând societatea comercial� X SRL X din Decizia nr.X a 
Consiliului Concuren�ei. 

             
           Referitor la suma total� de Xlei reprezentând impozit pe 
profit stabilit suplimentar în sum� de Xlei �i major�ri de întârziere 
aferente în sum� de Xlei.  
 
       A. Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de Xlei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei, 
Direc�ia general� a finanelor publice a jude�ului Hunedoara, este 
investit� a se pronun�a dac� societatea datoreaz� aceste sume, în 
condi�iile în care Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X, care a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr.X, a fost întocmit având la 
baz� Adresa Agen�iei pentru dezvoltare Regional� nr.X �i Decizia 
Consiliului Concuren�ei nr.X, Decizie anulat� de c�tre instan�a de 
judecat� printr-o Sentin�� civil� irevocabil�. 
 
           In fapt, prin Decizia privind m�surile de sprijin financiar 
acordate peste limita de intensitate maxim admis� agen�ilor economici 
ce activeaz� în zonele defavorizate nr.X, emis� de Consiliul 
Concuren�ei, la art.14 se consemneaz� urm�toarele: “Ministerul 
Finan�elor Publice, în calitate de furnizor, va lua toate m�surile pentru 
recuperarea ajutorului de stat ilegal �i incompatibil de la SC X SRL, 
…în sum� de X mii ROL (X RON), împreun� cu dobânda aferent� 
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calculat� de la data la care ajutorul a fost pus la dispozi�ia 
beneficiarului pân� la momentul recuper�rii efective a ajutorului”.  
 
           Urmare Deciziei Consiliului Concuren�ei nr.X �i comunicarea 
dat� de c�tre Regiunea V Vest – România – Agen�ia pentru dezvoltare 
Regional� prin adresa nr.X, din care rezult� c� societatea verificat� nu 
mai îndepline�te condi�iile pentru a beneficia de facilit��ile fiscale 
prev�zute de OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe profit �i la 
profitul ob�inut din veniturile realizate în zona defavorizat� pe 
perioada X.  
                        
           Impotriva Deciziei nr.X, emis� de Consiliului Concuren�ei, SC X 
SRL X a formulat ac�iune în contencios administrativ, aceasta formând 
obiectul dosarului nr.X ce s-a aflat pe rolul Cur�ii de Apel X – Sec�ia 
contencios administrativ �i fiscal. 
 
           Prin Sentin�a civil� nr.X a Cur�ii de Apel Bucure�ti, pronun�at� în 
�edin�� public� din data de X, anexat� la dosarul cauzei, r�mas� 
irevocabil� prin Decizia nr.X din �edin�a de la X, pronun�at� de Inalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie – Sec�ia de contencios administrativ �i 
fiscal, prin care s-a respins recursul declarat de Consiliul Concuren�ei, 
fa�� de probele administrate în dosar, s-a admis ac�iunea formulat� 
de SC X SRL X �i s-a anulat par�ial Decizia nr.X, emis� de Consiliului 
Concuren�ei, în ceea ce prive�te art.14 referitor la reclamant�. 
 
 
                
              
             
              
            In consecin��, având în vedere Sentin�a civil� nr.X, irevocabil�, 
prin care s-a anulat actul care a stat la baza întocmirii raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.X �i a  Deciziei de impunere nr.X prin care a fost 
stabilit� în sarcina societ��ii obliga�ia pl��ii sumei de X lei, reprezentând 
impozit pe profit stabilit suplimentar �i major�rile de întârziere aferente, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara ia act de 
hot�rârea instan�ei �i având în vedere prevederile art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: “Solu�ii asupra 
contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
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act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” urmeaz� a  se desfiin�a 
par�ial Decizia de impunere nr.X referitoare la cap�tul de cerere privind 
impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de Xlei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei. 
 
            Hot�rârea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, prevede: 
  102.5. “In cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art.185 alin.(3) din Codul de procedur� 
fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, 
aceasta se va efectua de c�tre o alta echip� de inspec�ie fiscal� 
decât cea care a încheiat actul contestat.” 
 
                De asemenea, Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz�: 
   12.7. “Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 
30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a 
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
  
        B. Referitor la impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de X lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara, se poate investi cu solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei, în condi�iile în care prin contesta�ie, agentul 
economic nu aduce niciun argument în sus�inerea cauzei. 
 
             In fapt, prin contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de 
impunere nr.X emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X, SC X 
SRL X contest� impozitul pe profit stabilit suplimentar, urmare 
diminu�rii masei profitului, prin înregistrarea unor sume pe cheltuieli de 
exploatare �i nu în contul de imobiliz�ri, f�r� a aduce argumente �i f�r� 
a prezenta documente din care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea 
constatat� de organul de inspec�ie fiscal�. 
 
             In drept, la art.206 alin.1 lit.c �i lit.d din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
precizeaz�: 
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       “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; [...]", 
 
          Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, 
contesta�ia formulat� de societate trebuia s� cuprind� motivele de fapt 
�i de drept, precum �i dovezile pe care aceasta se întemeiazã. 
                       
           Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i prevederile 
legale în vigoare în perioada verificat�, în spe�� se va face aplica�iunea 
prevederilor art.213 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile punctului 
12.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz� urm�toarele: 
 
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…” 
 
“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 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;[…]”, 
 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu 
privire la motivele pentru care în�elege s� conteste aceast� sum�, în 
conformitate cu prevederile pct. 2.4. din O.P.A.N.A.F. nr.519/2005: 
 
„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”, 
 
motiv pentru care se va respinge contesta�ia formulat� de SC X SRL 
din X, ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente pentru impozitul pe 
profit stabilit suplimentar în sum� de X lei. 
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              In ceea ce prive�te major�rile de întârziere în sum� de X 
lei aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar în sum� de X 
lei, se re�ine c�, agentul economic nu aduce niciun fel de argumente 
privind cuantumul major�rilor de întârziere, data de la care au fost 
calculate major�rile de întârziere, baza de calcul a acestora, num�rul 
de zile de întârziere �i cota aplicat�. 
 
              In consecin��, fa�� de cele re�inute, acestea se datoreaz� în 
condi�iile în care sunt accesorii debitului datorat, precum �i principiului 
de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� principalul. 
 
 
               Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                               DECIDE: 
 
 
        1. Respingerea ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente a 
contesta�iei formulat� de SC X SRL din X, împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr.X, referitoare la suma de X lei reprezentând: 

- X lei - impozit pe profit stabilit suplimentar 
- X lei - major�ri de întârziere. 
 

 
        2. Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr.X privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, �i 
care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând: 

- Xlei - impozit pe profit stabilit suplimentar 
-   X lei - major�ri de întârziere aferente 

în vederea reanaliz�rii situa�iei de fapt existente, pentru aceea�i 
perioad� �i acela�i tip de impozit, conform celor re�inute mai sus. 
   
           Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 

Director Coordonator 
 

 
 


