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   DECIZIA NR. 104 

din 16.08.2010 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ..... S.R.L. din municipiul Suceava, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava 

sub  nr. .....din .....  
 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a  fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava prin adresa nr. ....., înregistrat�  la  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub nr. .....din ....., 
cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.R.L. din municipiul Suceava, h 
....., jude�ul Suceava. 
            S.C. ..... S.R.L. contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de ....., înregistrat sub nr. ....., 
privind suma de .....lei, reprezentând: 
           - .....lei impozit pe profit; 
           - ..... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 
209 alin. (1) 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. prin cererea formulat� contest� modul de stabilire a 
impozitului pe profit aferent anului 2009 �i a major�rilor de întârziere aferente, 
pe motiv c� pentru anul 2009 societatea a calculat �i achitat impozit pe profit, 
respectiv impozit minim dup� cum urmeaz�: 
           - pentru TRIM I 2009 societatea a declarat �i achitat un impozit în sum� 
de .....lei; 
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           - pentru TRIM II 2009 s-a stabilit un profit impozabil cumulat de .....lei 
pentru care s-a calculat un impozit pe profit cumulat în sum� de .....lei. Având în 
vedere c� la sfâr�itul trim II 2009 societatea a înregistrat pierdere, s-a înregistrat 
�i virat în luna iulie 2009 impozitul minim aferent perioadei mai – iunie 2009, în 
sum� de .....lei; 
           - pentru trim. III 2009, societatea a înregistrat un profit impozabil în 
sum� de .....lei �i un impozit pe profit cumulat în sum� de .....lei. Prin diferen�� 
(.....lei) rezult� un impozit pe profit aferent trim . III în sum� de – ..... lei. 
Societatea a declarat �i achitat impozitul minim în sum� de ….. lei; 
           - pentru trim. IV 2009 societatea a înregistrat un profit impozabil în sum� 
de ….. lei �i un impozit pe profit cumulat în sum� de ….. lei. Astfel, prin 
diferen��, (….. – .....= -….. lei) rezult� un impozit pe profit aferent trim. IV în 
sum� de -….. lei. Societatea a înregistrat �i declarat un impozit minim în sum� 
de ….. lei. 
             Societatea precizeaz� c� a achitat cu titlu de impozit minim suma de 
….. lei �i cu titlu de impozit pe profit suma de ….. lei, în total …… lei �i 
solicit� ca aceast� sum� s� fie sc�zut� din impozitul pe profit recalculat de c�tre 
organele de control, respectiv din suma de ….. lei. 
            Petenta precizeaz� c� este de acord cu suma de ….. lei impozit pe profit 
aferent anului 2008 stabilit suplimentar de c�tre organele de control �i cu 
major�rile aferente în sum� de ….. lei. 
            Societatea precizeaz� c� pentru anul 2009 a procedat la recalcularea 
impozitului pe profit, rezultând un impozit pe profit suplimentar în sum� de ….. 
lei �i major�ri de întârziere în sum� de ….. lei. 
            Petenta solicit� desfiin�area Deciziei de impunere nr. ..... �i emiterea unei 
noi decizii de impunere cu o baza de impozitare corespunz�toare. 
            Societatea î�i întemeiaz� contesta�ia pe dispozi�iile art. 43, art. 84 – art. 
88, art. 175 – art. 188 din Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 
 
            II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� încheiat la data de ....., înregistrat sub nr. ....., organele de 
inspec�ie fiscal� au stabilit c� societatea datoreaz� impozit pe profit 
suplimentar în sum� de ….. lei �i major�ri de întârziere aferente de ….. lei, din 
care societatea contest� impozitul în sum� de .....lei �i major�rile de întârziere 
aferente de ..... lei. 
 
           Prin raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� c� verificarea efectuat� la 
S.C. ..... S.R.L. a avut ca obiectiv stabilirea realit��ii �i legalit��ii cheltuielilor �i 
veniturilor eviden�iate de societate precum �i corectitudinea modului de stabilire 
a profitului impozabil �i a impozitului pe profit aferent. 
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           Organele de control precizeaz� c� la 31.12.2009, societatea a înregistrat 
�i declarat un profit impozabil în sum� de ….. lei �i un impozit pe profit datorat 
în sum� de ….. lei. 
           În urma verific�rii impozitului pe profit, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat urm�toarele: 
          1. În perioada septembrie 2008 - iunie 2009, societatea a înregistrat pe 
cheltuieli, în contul 603, contravaloarea facturilor emise de diver�i furnizori, 
reprezentând obiecte de inventar constând în: canapea, set dormit, aparat ras, set 
pix + stilou Waterman �i Parker, LCD Philips, home cinema, nefiind justificat� 
utilizarea acestora în scopul realiz�rii de venituri impozabile. Valoarea total� 
f�r� TVA a acestor facturi fiscale este de ….. lei. 
          Organele de control  consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 alin. 
1 din Legea nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, motiv 
pentru care au recalculat trimestrial profitul impozabil aferent perioadei 
01.09.2008 – 30.06.2009, �inând cont de influen�a cheltuielilor de natura 
obiectelor de inventar înregistrate nejustificat �i au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de  ….. lei.                                                                
           2.  În luna mai 2009, în baza facturii nr. .....în valoare f�r� TVA de .....lei, 
emis� de S.C. .....S.R.L. Suceava, societatea înregistreaz� în contul 624 
,,Cheltuieli cu transportul de bunuri” contravaloarea prest�rilor de servicii 
constând în transportul de m�rfuri pentru care contribuabilul nu poate justifica 
necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii (activitatea 
de comercializare a pieselor �i accesoriilor auto se desf��oar� preponderent la 
punctul de lucru din Suceava, .....) �i nici prestarea efectiv� a serviciilor prin 
anexe, foi de parcurs, comenzi sau alte documente justificative. 
           Organele de control consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 21 alin. 
1 din Legea nr. 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale pct. 48 
din H.G. nr. 44/2004, �i în consecin��, s-a recalculat profitul impozabil aferent 
trimestrului II 2009 �inând cont de influen�a cheltuielilor cu transportul 
m�rfurilor, înregistrate nejustificat, stabilindu-se un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de  .....lei.                                
 
           Pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar în sum� total� de .....lei, s-au calculat pentru perioada 27.10.2008 – 
11.06.2010 major�ri de întârziere în sum� total� de .....lei, în baza prevederilor 
art. 119 alin. 1 �i art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
           III.  Din analiza documentelor  existente la dosarul cauzei �i având în 
vedere motiva�iile contestatoarei, în raport cu actele normative în vigoare 
pentru perioada verificat�, s-au  re�inut urm�toarele: 
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           1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de .....lei �i accesoriile 
aferente în sum� de ..... lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal� nu 
au �inut cont la stabilirea impozitului pe profit suplimentar, de impozitul 
pe profit pe care societatea l-a calculat, declarat �i achitat în cursul anului 
2009. 
           În fapt, în urma verific�rii impozitului pe profit, organele de inspec�ie 
fiscal� au recalculat trimestrial profitul impozabil aferent anului 2009, �inând 
cont de influen�a cheltuielilor în sum� total� de .....lei, considerate de c�tre 
organele de control ca fiind nedeductibile la calculul profitului impozabil �i al 
impozitului pe profit �i au stabilit un impozit pe profit suplimentar aferent 
anului 2009 în sum� de .....lei �i accesorii aferente în sum� de .....lei. 
            Societatea este de acord cu neacordarea deducerii pentru cheltuielile în 
sum� de .....lei, înregistrate în anul 2009, îns� contest� modul de calcul al 
impozitului pe profit, pe motiv c� organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut cont 
de impozitul pe profit declarat de societate în cursul anului 2009. 

 
          În drept, în spe��, sunt aplicabile prevederile art. 17 �i 18 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde 
se precizeaz�: 
 
         ART. 17  
         ,,Cotele de impozitare 
         Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil 
este de 16%, cu excep�iile prev�zute la art. 38.” 
          ART. 18 
          (…) 
          ,,(2) Contribuabilii, cu excep�ia celor prev�zu�i la alin. (1), la art. 13 
lit. c) - e), art. 15 �i 38, în cazul c�rora impozitul pe profit este mai mic 
decât suma impozitului minim pentru tran�a de venituri totale 
corespunz�toare, prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata impozitului la 
nivelul acestei sume. 
          (…)  
          (5) Contribuabilii prev�zu�i la art. 34 alin. (1) lit. b) efectueaz� 
pentru trimestrele I - III compara�ia impozitului pe profit trimestrial cu 
impozitul minim prev�zut la alin. (3), recalculat în mod corespunz�tor 
pentru trimestrul respectiv, prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 
�i înmul�irea cu num�rul de luni aferente trimestrului respectiv. În situa�ia 
în care perioada impozabil� începe sau se încheie în cursul unui trimestru, 
impozitul minim prev�zut la alin. (3) se recalculeaz� corespunz�tor 
num�rului de zile aferente trimestrului respectiv. Pentru definitivarea 
impozitului pe profit datorat se efectueaz� compara�ia impozitului pe profit 
anual cu impozitul minim anual prev�zut la alin. (3). 
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          (…) 
          (15) Pentru anul 2009, contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. b) 
aplic� urm�toarele reguli: 
           a) pentru trimestrul al II-lea se compar� impozitul pe profit datorat 
la sfâr�itul trimestrului cu impozitul minim anual, prev�zut la art. 18 alin. 
(3), recalculat în mod corespunz�tor pentru perioada 1 mai - 30 iunie 2009, 
prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 luni �i înmul�irea cu 
num�rul de luni aferent perioadei respective; 
           b) pentru trimestrele al III-lea �i al IV-lea se compar� impozitul pe 
profit datorat la sfâr�itul fiec�rui trimestru cu impozitul minim anual, 
prev�zut la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunz�tor pentru 
trimestrul respectiv, prin împ�r�irea impozitului minim anual la 12 luni �i 
înmul�irea cu num�rul de luni aferent trimestrului respectiv.” 
 
           La pct. 11^1 �i 11^2 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, se precizeaz�: 
 
          ,,11^1. Contribuabilii men�iona�i la art. 18 alin. (2) din Codul fiscal, 
la determinarea impozitului datorat, vor avea în vedere urm�toarele: 
           a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului/anului, potrivit 
prevederilor titlului II din Codul fiscal; 
           b) încadrarea în tran�a de venituri totale anuale prev�zut� la art. 18 
alin. (3) din Codul fiscal în func�ie de veniturile totale anuale înregistrate la 
data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile 
prev�zute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal; 
           c) stabilirea impozitului minim anual/trimestrial datorat 
corespunz�tor tran�ei de venituri totale anuale, determinat� potrivit lit. b); 
           d) compararea impozitului pe profit trimestrial/anual cu impozitul 
minim trimestrial/anual �i plata impozitului la nivelul sumei celei mai mari. 
          11^2. În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (2) coroborat cu art. 34 
alin. (15) lit. a) din Codul fiscal, pentru trimestrul II al anului 2009, la 
calculul impozitului datorat se vor avea în vedere urm�toarele: 
           a) calculul impozitului pe profit aferent trimestrului II, potrivit 
prevederilor titlului II din Codul fiscal; 
           b) încadrarea în tran�a de venituri totale anuale prev�zut� la art. 18 
alin. (3) din Codul fiscal în func�ie de veniturile totale anuale înregistrate la 
data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad veniturile 
prev�zute la art. 18 alin. (4) din Codul fiscal; 
           c) stabilirea impozitului minim corespunz�tor tran�ei de venituri 
totale anuale, determinat� potrivit lit. b), pentru perioada 1 mai 2009 - 30 
iunie 2009; 
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           d) compararea impozitului pe profit aferent trimestrului II cu 
impozitul minim calculat potrivit lit. c) �i plata impozitului la nivelul sumei 
celei mai mari.” 
 
           Din textele de lege citate mai sus rezult� c�, impozitul pe profit se 
calculeaz� prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil, iar în cazul 
în care impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru 
tran�a de venituri totale corespunz�toare, contribuabilii sunt obliga�i la plata 
impozitului la nivelul acestei sume. 
           De asemenea, conform prevederilor legale citate, pentru trimestrele I-III, 
contribuabilii vor compara impozitul pe profit trimestrial cu impozitul minim, 
recalculat în mod corespunz�tor pentru trimestrul respectiv, prin împ�r�irea 
impozitului minim anual la 12 �i înmul�irea cu num�rul de luni aferente 
trimestrului respectiv, iar pentru definitivarea impozitului pe profit datorat se 
efectueaz� compara�ia impozitului pe profit anual cu impozitul minim anual. 
 
           Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� organele de inspec�ie fiscal� 
nu au �inut cont la stabilirea impozitului pe profit suplimentar, de impozitul 
declarat de societate pentru anul 2009, respectiv .....lei declarat pentru trimestrul 
I 2009, .....lei impozit minim declarat la trimestrul II 2009, .....lei impozit minim 
declarat la trimestrul III 2009 �i .....lei impozit minim declarat la trimestrul IV 
2009. 
          În raportul de inspec�ie fiscal�, organele de control fac precizarea c� 
societatea a declarat prin declara�ia 101 un profit impozabil la 31.12.2009, în 
sum� de .....lei �i un impozit pe profit în sum� de .....lei. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� c� organele de 
inspec�ie fiscal� au considerat ca fiind nedeductibile cheltuielile în sum� total� 
de .....lei, înregistrate de societate în anul 2009, pentru care au stabilit în sarcina 
petentei un impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei �i accesorii aferente 
în sum� de .....lei, din care societatea contest� impozitul în sum� de .....lei �i 
accesoriile în sum� de ..... lei, modul de calcul al impozitului �i al major�rilor 
aferente fiind redat în anexa 5 la raportul de inspec�ie fiscal�, astfel: 
          

Major�ri de întârziere Perioada Chelt. 
Nejust. 
(LEI) 

Chelt.  
Nejustif. 
cumulat 
(LEI) 

Impozit  
pe  
profit  
suplimentar  
cumulat  
de plat�  
(LEI) 

Termen  
de  
plat� 

Nr.  
zile 

cota suma 

TRIM. I 
2009 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

TRIM. II 
2009 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

TRIM. III  ….. ….. ….. ….. ….. ….. 
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2009 
TRIM. IV 
2009 

 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

TRIM. I 
2010 

 ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

TOTAL .....LEI  .....LEI    .....LE
I 

 
           Din cele prezentate rezult� c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina societ��ii un impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei, pentru anul 
2009, aferent cheltuielilor considerate ca fiind nedeductibile în sum� total� de 
.....lei, f�r� s� se �in� cont de impozitul pe profit �i impozitul minim declarat de 
societate în anul 2009. 
           De altfel, prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, nr. ....., 
organele de inspec�ie fiscal� fac precizarea c�: ,,pentru anul 2009, deoarece 
societatea a achitat cu titlul de impozit minim suma de .....lei �i cu titlul de 
impozit pe profit suma de .....lei, în total achitându-se suma de .....lei(.....), se 
consider� întemeiat� solicitarea contestatarului privind sc�derea acestor sume 
din impozitul pe profit recalculat, cumulat, dup� majorarea bazei de 
impozitare, conform celor constatate de echipa de inspec�ie.” 
            
          Art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
complet�rile �i modific�rile ulterioare, prevede: 
 
          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: 
          (…) 
           b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii 
declara�iilor fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
           (…)  
          (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; 
          (…) 
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          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;” 
 
           Din cele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile legale 
invocate, rezult� c�, pe de o parte, organele de inspec�ie fiscal� nu au comparat 
impozitul pe profit rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei impozabile 
cu impozitul minim pentru tran�a de venituri corespunz�toare, iar, pe de alt� 
parte, organele de inspec�ie fiscal� nu au confruntat declara�iile fiscale ale 
contribuabilului privind impozitul pe profit cu impozitul stabilit în urma 
verific�rii efectuate. 
           În baza prevederilor legale incidente spe�ei, conform c�rora impozitul pe 
profit se calculeaz� trimestrial, pe cumulat, dup� care se compar� cu tran�a de 
impozit minim, contribuabilul datorând suma mai mare, �i având în vedere 
faptul c� organele de control  nu au �inut cont la calculul impozitului pe profit 
suplimentar aferent anului 2009, de impozitul declarat de societate în cursul 
anului 2009, rezult� c� organul de solu�ionare nu se poate pronun�a cu privire la 
impozitul pe profit în sum� de .....lei, motiv pentru care urmeaz� a se desfiin�a 
decizia de impunere Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de ....., înregistrat la Activitatea 
de Control Fiscal sub nr. ....., pentru impozitul  pe profit în sum� de .....lei, 
urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze în termen 
de 30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii pentru 
suma desfiin�at�, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast� decizie �i 
prevederile legale aplicabile în spe��. 
          Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 (3), „Solu�ii asupra 
contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora: 
            „(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.” 
            La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 
desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 
            „102.5. În 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 alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul 
contestat”, 
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�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul 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�, Anexa nr. 1, unde se 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.” 
 
           Major�rile de întârziere în sum� de ..... lei, aferente impozitului pe profit, 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
           Deoarece pentru debitul în sum� de .....lei, reprezentând impozit pe 
profit, s-a desfiin�at Decizia de impunere nr. ....., conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  
uurrmmeeaazz��  aa  ssee  ddeessffiiiinn��aa  ddeecciizziiaa  ddee  iimmppuunneerree  pprriivviinndd  aacccceessoorriiiillee  aaffeerreennttee  
ddeebbiittuulluuii,,  îînn  ssuumm��  ddee  ..........  lleeii.. 
 

 
            Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 17, art. 18 din  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 102.5 din Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 12.7 din Ordinul 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�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                  D E C I D E : 
 
 

           Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ....., emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de ....., înregistrat la Activitatea 
de Control Fiscal sub nr. ....., privind suma de .....lei, reprezentând: 
           - .....lei impozit pe profit; 
           - ..... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, urmând 
ca printr-o alt� echip� s� se procedeze în termen de 30 de zile de la comunicare 
la punerea în executare a prezentei decizii pentru suma desfiin�at�, strict pentru 
aceea�i perioad� �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, având în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 
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            Punerea în executare a prezentei decizii, pentru sumele  pentru care s-a 
dispus desfiin�area, va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia 
de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 
 

 
            Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


