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DECIZIA NR. 123 emis�  de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� cu 
adresa nr..../...2009 de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în ..., b-dul. …, bl…., sc…., 
ap…., jude�ul ....  
           Contesta�ia, a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere 
nr..../...2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� �i se refer� la suma 
de ... lei, reprezentând: 

- ... lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de  
                nereziden�i persoane fizice  
-   ... lei - major�ri de întârziere  

           Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând 
c� sunt indeplinite dispozitiile art. 205, art. 206 si art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, este investit� sa se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
               I. Prin contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere 
nr..../...2009, petenta sus�ine c�  la data de 31.12.2007 nu  era declarat 
impozit pe dividende, înregistrarea contabil� care face obiectul contesta�iei 
a fost efectuat� cu nota contabil� nr…. cu explica�ia "Închidere rezerv�" prin 
articolul contabil 1068 "Alte rezerve" = 457 "Dividende de plat�", cu suma 
de ... lei, iar impozitul aferent în suma de ... lei, a fost declarat în luna 
decembrie 2008. 
           Organul de inspec�ie fiscal� a calculat major�ri de întârziere de la data 
opera�iunii contabile, respectiv 31 decembrie 2007 �i pân� la data 
controlului, în suma de ... lei. 
         Contestatorul consider� aceast� opera�iune ca fiind nelegal�, întrucât 
nu are la baz� o decizie a asociatului unic �i a solicitat permisiunea 
corect�rii în timpul controlului.  
         Suma de ... lei reprezint� soldul contului 1068 "Alte rezerve", rezerv� 
care a fost constituit� în anul 2005 prin repartizarea profitului aferent 
exercitiului respectiv. 
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          La data efectu�rii opera�iunii contabile nu exist� nicio hot�râre de 
dispunere a utiliz�rii acestei rezerve pentru repartizarea la dividende , iar 
opera�iunea nu are nici o altfel de justificare întrucât dividendul respectiv nu 
a fost ridicat.  
         In sus�inerea contesta�iei, petenta invoc� reglement�rile Ordinului 
Ministrului Finan�elor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene care precizeaz� 
c� doar sumele înregistrate în contul 1171" Rezultatul reportat, profitul 
nerepartizat sau pierderea neacoperit�" �i nu sumele înregistrate în contul 
1068 "Alte rezerve" urmeaz� a fi repartizate pe destina�ii legale �i numai 
dup� adunarea general� a asocia�ilor care aprob� repartizarea profitului. 
         Atât la nivelul anului 2007 cât �i al anului 2008, nu s-a luat o astfel de 
hot�râre de schimbare a destina�iei profitului realizat în anul 2005 pentru 
repartizarea profitului. 

Concluzionând, petenta solicit� aprobarea corect�rii erorilor contabile 
�i desfiin�area partial� a Deciziei de impunere nr..../...2009, respectiv baza 
de impunere de ... lei cu obliga�iile aferente, ... lei impozit �i major�ri în 
sum� de ... lei.  

   II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, înregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2009, 
organele de inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele: 

         Pe perioada verificat�, societatea a repartizat din profit, dividende 
asociatului unic domnul T, cet��ean ....  
         Potrivit art.115 alin.1 lit a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, veniturile din dividende primite de 
o persoan� fizic� nerezident� de la o persoan� juridic� român� este venit 
impozabil pentru care se re�ine impozit pe veniturile ob�inute din România 
de nereziden�i.   
        In luna decembrie 2007, societatea a preluat la dividende profitul 
aferent anilor preceden�i în sum� de ... lei, pentru care avea obliga�ia 
constituirii, declar�rii �i vir�rii la bugetul general consolidat al statului a unui 
impozit pe venit nereziden�i în sum� de ... lei, potrivit prevederilor art.114, 
art.115 alin.1 lit.a) �i art.116 alin.2 lit.c) alin.5 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
         Pentru dividendele repartizate în sum� de ... lei, societatea a 
constituit, înregistrat în eviden�a contabil� �i declarat un impozit pe 
dividende în sum� de ... lei, care s-a achitat integral la bugetul general 
consolidat al statului.   
          De asemenea, au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de ... 
lei, calculate   pân� la data de 29.04.2009.  
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            III. Având în vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
invocate de societatea contestatoare �i de organele de inspec�ie 
fiscal�, se re�in urm�toarele: 
          
            SC X SRL, are sediul în ..., b-dul …, bl…., sc…., ap…., jude�ul ..., 
înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului sub nr…., cod unic de 
înregistrare …, reprezentat� legal prin domnul D, în calitate de 
împuternicit de c�tre domnul T în calitate de asociat unic �i administrator 
al societ��ii. 
 
          Perioada supus� verific�rii: ...06.2006 – ...12.2008.    
 
          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� impozitul în sum� de ... lei 
datorat de nereziden�i pentru veniturile impozabile ob�inute din 
România în exerci�iului financiar al anului 2005, reprezint� debit 
suplimentar, în condi�iile în care acesta a fost constituit �i virat la 
bugetul de stat de c�tre agentul economic.   
 
           In fapt, în anul 2005 agentul economic a înregistrat un profit net de 
... lei, sum� repartizat� la dividende (cont 457) în data de 31 decembrie 
2007, pentru care societatea a constituit, virat �i declarat impozitul pe 
dividende în sum� de ... lei.   
           Dividendele au fost repartizate asociatului unic domnul T – cet��ean 
.... 
               Agentul economic a repartizat la dividende suma de ... lei, pentru 
care avea obliga�ia constituirii, declar�rii �i vir�rii la bugetul general 
consolidat al statului a unui impozit pe veniturile ob�inute din România de 
nereziden�i. 
          Intrucât pentru aceast� sum� societatea a constituit, declarat �i virat 
impozit pe dividende, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la preluarea 
acestuia în Decizia de impunere nr..../...2009, similar debitelor constituite, 
virate �i declarate de c�tre agentul economic de natura impozitului pe 
dividende în sum� de ... lei, aceast� m�sur� neînsemnând obliga�ia de 
plat� suplimentar� a acesteia, ci numai punerea de acord a eviden�ei pe 
pl�titor de la nivelul organului fiscal teritorial cu eviden�a fiscal� �i 
declarativ� a agentului economic.  
           In drept, potrivit prevederilor art.113 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: 
   “Nereziden�ii care ob�in venituri impozabile din România au obliga�ia 
de a pl�ti impozit conform prezentului capitol �i sunt denumi�i în 
continuare contribuabili.” 
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           Ale art.115 alin.1 din acela�i act normativ: 
  “(1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac� 
veniturile sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt: 
a) dividende de la o persoan� juridic� român�; […]”. 
           Iar potrivit art.116 alin.1 din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
  “(1) Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile impozabile 
ob�inute din România se calculeaz�, se re�ine �i se vars� la bugetul de 
stat de c�tre pl�titorii de venituri…” 
     (5) Impozitul se calculeaz�, respectiv se re�ine în momentul pl��ii 
venitului �i se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care s-a pl�tit venitul. Impozitul se calculeaz�, se re�ine 
�i se vars�, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pie�ei valutare, 
comunicat de Banca Na�ional� a României, valabil în ziua re�inerii 
impozitului pentru nereziden�i. În cazul dividendelor distribuite, dar care 
nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în 
care s-au aprobat situa�iile financiare anuale, impozitul pe dividende 
se declar� �i se pl�te�te pân� la data de 31 decembrie a anului 
respectiv.” 
           Prin prisma prevederilor legale mai sus enun�ate �i fa�� de situa�ia 
de fapt, societatea datoreaz� impozit pe veniturile ob�inute din România de 
nereziden�i persoane fizice. 
            Referitor la sus�inerea contestatorului, potrivit c�reia opera�iunea 
contabil� privind repartizarea la dividende în data de 31.12.2007 a sumei 
de ... lei reprezentând profit aferent exerci�iului anului 2005, este nelegal�, 
pe motiv c� nu are la baz� o decizie a asociatului unic, solicitând în acest 
sens permisiunea corect�rii contabile �i respectiv restituirea impozitului 
achitat, se re�ine faptul c�, nu organul de inspec�ie fiscal� a re�inut acest 
impozit, ci chiar petenta. 
           Astfel, prin nota contabil� în cauz� �i prin situa�iile financiare anuale 
întocmite �i depuse de c�tre contribuabil la organul fiscal teritorial, 
conducerea persoanei juridice �i-a însu�it con�inutul acestora �i �i-a asumat 
r�spunderea asupra corectitudinii întocmirii lor. 
         Potrivit Ordinului ministrului finan�elor publice nr.1752/2005 pentru 
aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene la 
Cap.2 Formatul �i con�inutul situa�iilor financiare anuale Sec�iunea 1 
Dispozi�ii generale privind situa�iile financiare anuale: 
    3.(4) “Potrivit legii contabilit��ii, situa�iile financiare anuale trebuie 
înso�ite de o declara�ie scris� de asumare a r�spunderii conducerii 
persoanei juridice pentru întocmirea situa�iilor financiare anuale în 
conformitate cu Reglement�rile contabile conforme cu Directiva a 
patra a Comunit��ilor Economice Europene.” 
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           Astfel, repartizarea dividendului este un atribut exclusiv al agentului 
economic, organele fiscale neputând interveni în repartizarea profitului, 
acestea având doar obliga�ia de a verifica modul de calcul, re�inere �i virare 
a impozitului pe veniturile din dividende.  
           Mai mult, referitor la motiva�ia contestatorului c� exist� posibilitatea 
corect�rii erorilor, f�r� ca aceasta s� oblige la plata accesoriilor aferente, 
organul de solu�ionare re�ine c� aceast� motiva�ie nu este opozabil� 
organului fiscal, acesta neavând competen�� în întocmirea �i înregistrarea 
documentelor justificative în eviden�ele societ��ii. 
            Pe cale de consecin��, prin prisma prevederilor legale mai sus 
enun�ate �i având în vedere situa�ia de fapt, societatea datoreaz� impozit 
pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i persoane fizice. 
            Ins�, �inând cont de faptul c�  impozitul pe veniturile ob�inute din 
România de nereziden�i persoane fizice s-a compensat cu impozitul pe 
dividende constituit, declarat �i virat de c�tre petent, potrivit Fi�ei sintetice 
totale, editat� la data de 21.09.2009, de c�tre organul fiscal teritorial, 
societatea comercial� nu datoreaz� cu titlu plat� impozitul pe veniturile 
ob�inute din România de nereziden�i persoane fizice, astfel c� se va 
respinge contesta�ia ca nefondat�. 
            Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ... lei aferente 
impozitului pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i 
persoane fizice, se re�ine c�, petentul nu aduce argumente referitoare la 
baza de calcul a major�rilor de întârziere, cota de major�ri de întârziere 
aplicat�, data de la care au fost calculate �i �inând cont de faptul c� 
stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept, potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� 
principalul, contesta�ia ca fi respins� �i pentru acest cap�t de cerere.            
          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: 
                                    
           Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din ..., pentru suma 
de ... lei reprezentând: 

- ... lei - impozit pe veniturile ob�inute din România de  
                nereziden�i persoane fizice  
-   ... lei - major�ri de întârziere,  

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


