
 

 

 
 
 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. X S.R.L., cu sediul în mun. Sf�ntu Gheorghe, 
--, înregistrat� 

 la Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu Gheorghe sub nr. --/2009 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 

Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu Gheorghe sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de Administra�ia Finan�elor 
Publice a mun. Sf�ntu Gheorghe, prin care s-a stabilit, în sarcina contestatoarei obliga�ii 
fiscale suplimentare în sum� total� de ?? lei, reprezentând: 

• impozit pe profit ?? lei; 
• majorari aferente ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând ca în spet� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i 
alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 

 
I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L. se atac� Decizia de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 act administrativ fiscal emis de 
Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu Gheorghe prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei obliga�ii fiscale în sum� total� de ?? lei reprezentând impozit pe profit cu 
majorari aferente. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� faptul c� impozitul pe profit 
stabilit de organele de control a rezultat prin neîncasarea punctelor jucate de c�tre 
angaja�ii Y �i V la jocurile electronice cu câ�tiguri, de�inute potrivit Contractelor de 
asociere în participatiune nr. --/2006 �i nr. --/2007. Având în vedere faptul ca împotriva 
angaja�ilor contestatoarea a formulat sesizare penal� care nu a fost solu�ionat� pân� la 
data întocmirii actelor de control, contestatoarea consider� c� nu trebuia s� înregistreze 
aceste sume ca venit, sume care au generat impozit pe profit în sum� de ?? lei �i 
acesorii aferente în sum� de ?? lei, întrucât “jocul copil�resc f�r� introducerea de puncte 
pl�tite în aparate” nu poate genera baz� de impunere pentru crean�e fiscale. 

La al doilea cap�t de cerere se arat� faptul c� organul de control nu a recalculat 
impozitul pe profit pe trimestrele III �i IV anul 2007 �i nu a luat în calcul cheltuielile cu 
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deductibilitate limitat�, cum sunt cheltuielile de protocol, astfel considerând baz� de 
impunere venitul prezumtiv neînregistrat, f�r� s� recalculeze limita deductibilit��ii 
cheltuielilor cu protocolul luând în considerare noul cuantum ale veniturilor. Astfel se 
arat� c� baza de calcul pentru impozitul pe profit corect� pentru trimestrul III este de ?? 
+ ?? x ??%= ?? lei �i nu ?? lei stabilite de organele de control, iar respectiv la trimestrul 
IV este de ?? + (?? + ??) x ??% = ?? lei �i nu ?? lei cât sa stabilit prin actele atacate, 
ceea ce determin� �i sc�derea diferen�elor de impozit stabilite prin actul atacat. 

La al treilea cap�t de cerere contestatoarea arat� faptul c� cuantumul major�rilor 
de întârziere calculate de organele de control, nu este corect determinat întruc�t pentru 
trimestrul IV din anul fiscal 2007 scaden�a pl��ii impozitului pe profit potrivit dispozi�iilor 
art. 34 pct. 10 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare este de 
15 aprilie �i nu 25 ianuarie a�a cum reiese din actul de control întocmit. 

Având în vedere cele ar�tate se solicit� anularea Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 �i a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu 
Gheorghe, �i pe cale de consecin�� exonerarea contestatoarei de la plata impozitului pe 
profit în sum� de ?? lei �i a accesoriilor aferente în sum� de ?? lei. 

 
II. Organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sf�ntu 

Gheorghe au efectuat un control par�ial la sediul contestatoarei, în solu�ionarea cererii 
nr. --/2007 înregistrate de societatea contestatoare, în urma c�reia sa întocmit Decizia 
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --
/2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, acte administrativ fiscale prin care sa 
stabilit în sarcina contestatoarei impozit pe profit în sum� de ?? lei �i accesorii aferente 
în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
controlului se re�in urmato�rele: 

În fapt, privind primul cap�t de cerere, din documentele puse la dispozi�ia 
organelor de control s-a constatat c� societatea contestatoare realizeaz� venituri din 
exploatarea jocurilor de noroc ale SC Q SRL din Tg. Mures potrivit Contractului de 
participa�iune nr. --/2006, în procent de ??% pentru SC Q SRL �i în procent de % pentru 
societatea contestatoare. 
 În perioada de 2007-2007 conducerea societ��ii a constatat c� un angajat a 
introdus cu cheia în aparatul de tip rulet� puncte în valoare de ?? lei, f�r� a încasa 
numerar contravaloarea acestora. Societatea prin cererea înregistrat� la AFP Sf. 
Gheorghe cu nr.--/2007 a solicitat o inspec�ie fiscal� par�ial� în vederea certific�rii de 
c�tre organele de control ca cotravaloarea acestor puncte nu pot fii considerate drept 
baz� de impunere. 
 Din verific�rile s-a costatat c� societatea nu a înregistrat suma de ?? lei în 
contabilitate �i nu s-a efectuat nici decontarea c�tre SC Q SRL din Tg Mures conform 
contractului de participa�iune încheiat între p�r�i. Având în vedere c� aceast� sum� a 
fost introdus� în aparatul tip rulet�, aceast� sum� putea produce un câ�tig pentru 
persoanele care Ie-au introdus, dar având �n vedere c� nu s-a realizat câ�tiguri de c�tre 
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persoana care a jucat, societatea a realizat venit �i trebuia s� înregistreze în 
contabilitate ??% din aceasta conform contractului de asociere în participa�iune, iar 
diferen�a s� o transmit� spre a fi înregistrat� ca venit societ��ii cu care este în asociere 
în participa�iune. 
 Totodat� în perioada octombrie 2007 fapta s-a repetat cu un alt angajat, situa�ie 
în care organul de control a constat c� societatea contestatoare nu a înregistrat în 
contabilitate suma de ?? lei �i nu s-a efectuat nici decontarea c�tre SC Q SRL din Tg. 
Mures conform contractului de participa�iune înregistrat între p�r�i. 
 Fa�� de cele ar�tate �i având în vedere faptul c� împotriva angaja�ilor 
contestatoarea a formulat sesizare penal� care nu a fost solu�ionat� pân� la data 
întocmirii actelor de control, contestatoarea consider� c� nu trebuia s� înregistreze 
aceste sume ca venit, sume care au generat impozit pe profit în sum� de ?? lei �i 
acesorii aferente în sum� de ?? lei, întrucât “jocul copil�reasc f�r� introducerea de 
puncte pl�tite în aparate” nu poate genera baz� de impunere pentru crean�e fiscale. 
 
 În drept, cotrar sus�inerilor contestatoarei, potrivit dispozi�iilor art. 2 alin. 1 din 
Legea nr. 82/1991R a contabilit��ii, cit�m: “(1) Contabilitatea, ca activitate specializat� în 
m�surarea, evaluarea, cunoa�terea, gestiunea �i controlul activelor, datoriilor �i 
capitalurilor proprii, precum �i a rezultatelor ob�inute din activitatea persoanelor juridice 
�i fizice prev�zute la art. 1 trebuie s� asigure înregistrarea cronologic� �i 
sistematic�…” 
 Fa�� de dispozi�ia legal� de mai sus societatea contestatoare avea obliga�ia 
înregistr�rii în contabilitate a acestor sume, iar în spe�� organele de control în mod 
întemeiat au recalculat profitul impozabil potrivit dispozi�iilor art 19 alin 1 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare �i au stabilit în sarcina 
contestatoarei obliga�ii suplimentare de plat� în sum� de ?? lei reprezentând impozit pe 
profit. 
 
 Privind al doilea cap�t de cerere, contestatoarea ciritic� faptul c� organul de 
control nu a recalculat impozitul pe profit pe trimestrele III �i IV anul 2007 luând în calcul 
�i cheltuielile cu deductibilitate limitat�, cum sunt cheltuielile de protocol, �i a considerat 
baz� de impunere venitul prezumtiv neînregistrat f�r� s� recalculeze limita deductibilit��ii 
cheltuielilor cu protocolul luând în considerare noul cuantum ale veniturilor. Astfel se 
arat� c� baza de calcul pentru impozitul pe profit corect� pentru trimestrul III este de ?? 
+ ?? x ??%= ?? lei �i nu ?? lei stabilite de organele de control, iar respectiv la trimestrul 
IV este de ?? + (?? + ??) x ??% = ?? lei �i nu ?? lei cât sa stabilit prin actele atacate, 
ceea ce determin� �i sc�derea diferen�elor de impozit stabilite prin actul atacat. 
 În drept, fa�� de sus�inerile contestatoarei în cauz� sunt aplicabile prevederile art. 
21 pct. 33 din HG 44/2004 potrivit c�reia cit�m: “baza de calcul la care se aplic� cota de 
2% o reprezint� diferen�a dintre totalul veniturilor �i cheltuielile înregistrate conform 
reglement�rilor contabile”, situa�ie în care potrivit dispozi�iilor legale dac� sumele în 
spe�� nu au fost înregistrate în contabilitate pe cale de consecint� nu puteau fi deduse, 
motiv pentru care se respinge acest cap�t de cerere. 

Privind al treilea cap�t de cerere potrivit c�reia contestatoarea arat� faptul c� 
cuantumul major�rilor de înt�rziere calculate de organele de control, nu este corect 
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determinat întrucât pentru trimestrul IV din anul fiscal 2007 scaden�a pl��ii impozitului pe 
profit potrivit dispozi�iilor art. 34 pct. 10 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile ulterioare este de 15 aprilie �i nu 25 ianuarie a�a cum reiese din actul de 
control întocmit, cererea este întemeiat�. În ceea ce prive�te scaden�a impozitului pe 
profit pe trimestrul IV 2007 este la data de 2008 �i nu la data de 2008 stabilit� de 
organele de control, se exonereaz� contestatoarea de la plata sumei de ?? lei 
reprezentând accesorii la impozitul pe profit [(?? – ??) x ?? zile x 0.1%]. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 

210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�  
 

D E C I D E : 
 
 Admite în parte contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în mun. Sf�ntu 
Gheorghe,--, formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. --/2009 emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. --/2009 emise de Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Sf�ntu 
Gheorghe, pentru suma de ?? lei reprezentând accesorii la impozitul pe profit, �i 
respinge contesta�ia pentru suma de ?? lei reprezentând impozit pe profit �i acesorii 
aferente. 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


