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DECIZIA NR. __41___ 
din 28.04.2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
........,din mun. Suceava, str. ……………, jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ……………… 

 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ....................., înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ....................., 
asupra contesta�iei formulate de ..................... cu sediul în mun. Suceava, ..., jude�ul 
Suceava. 

 
..................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV 
....................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. F-SV ....................., înregistrat la 
Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., cu privire la suma de 
..................... lei, reprezentând: 

 
• ..................... lei – impozit pe profit; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ..................... lei – impozit pe veniturile din dividende; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 

dividende. 
 
Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinetul de Avocat „.....................”, în 

baza contractului de asisten�� juridic� nr. ....................., în baza c�ruia a fost eliberat� 
împuternicirea avoca�ial� nr. ....................., depus� în original la dosarul cauzei, prin 
care se face dovada c� ..................... a convenit s� fie reprezentat în aceast� spe�� de 
avocat ...................... 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
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. ..................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei de impunere 

nr. F-SV ....................., înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
....................., cu privire la suma ..................... lei, din care ..................... lei – 
impozit pe profit, ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului 
pe profit, ..................... lei – impozit pe veniturile din dividende �i ..................... lei 
– major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din dividende. 

 
..................... solicit� anularea par�ial� a deciziei de impunere contestate pe 

motiv c� este netemeinic� �i nefondat�. 
Societatea contest� suma de ..................... lei reprezentând impozit pe 

profit aferent cheltuielilor respinse la deducere pe motiv c� nu sunt aferente 
veniturilor impozabile, rezultate din facturile fiscale nr. ..................... în sum� de 
..................... �i TVA în sum� de ..................... lei �i nr. ..................... în sum� de 
..................... lei �i TVA de ..................... lei. 

Petenta sus�ine c� motivul impunerii suplimentare a fost c� opera�iunile 
comerciale efectuate conform celor dou� facturi au fost anulate întrucât prin Sentin�a 
civil� nr. ............. au fost anulate Procesele verbale de licita�ie din 15.05.2008 de 
...................... 

Societatea contest� modul de interpretare atât faptic, cât �i temeinicia 
impunerii suplimentare prin prisma urm�toarelor considerente: 

- facturile fiscale nr. ..................... în sum� de ..................... �i TVA în sum� de 
..................... lei �i nr. ..................... în sum� de ..................... lei �i TVA de 
..................... lei au fost emise de ..................... �i nu de c�tre ..................... în 
urma unor rapoarte de evaluare a bunurilor mobile cuprinse în facturile fiscale 
�i în concluzie, aveau o valoare real� de pia��; 

- netemeinicia impunerii este dat� de faptul c� în cauz� nu sunt îndeplinite 
prevederile art. 21 alin. 4 lit. e din Codul fiscal �i ale pct. 43 din normele de 
aplicare ale acestuia. 

Petenta sus�ine c�, pentru a fi considerat� o opera�iune nedeductibil�, este 
necesar s� fie îndeplinit� condi�ia ca aceste cheltuieli s� fie f�cute în favoarea 
ac�ionarilor sau asocia�ilor cu excep�ia celor generate de pl��i pentru bunurile livrate 
sau serviciile prestate contribuabilului, la pre�ul de pia�� pentru aceste bunuri sau 
servicii. 

Contestatoarea afirm� c� în cazul de fa�� nu este îndeplinit� nici o condi�ie 
deoarece facturile provin de la ....................., chiar dac� pe cuprinsul acestora apare 
înscris ca furnizor ..................... �i aceste bunuri au f�cut obiectul unei execut�ri silite 
�i nu a fost o opera�iune benevol� a ...................... De asemenea, precizeaz� c�, chiar 
�i în situa�ia în care aceast� opera�iune ar fi fost f�cut� de ....................., ..................... 
nu are calitatea de ac�ionar sau asociat al ...................... 
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Contestatoarea afirm� c�, pentru a fi aplicabil temeiul de drept invocat de 
inspectorii fiscali, respectiv art. 21 alin. 4 lit. f, opera�iunea comercial� ar fi fost 
încadrat� ca opera�iune nedeductibil� în cazul în care ..................... ar fi avut calitatea 
de ac�ionar la ..................... �i ..................... ar fi vândut bunurile prev�zute în facturi 
sub pre�ul de pia��. 

De asemenea, sus�ine c� nu sunt aplicabile nici prevederile art. 21 alin. 1 �i 
art. 21 alin. 3 lit. f. 

 
Referitor la impunerea societ��ii cu impozitul pe dividende în sum� de 

..................... lei, societatea afirm� c� inspectorii fiscali au impozitat cu cota de 16% 
suma de ............., de�i în motivarea de fapt se precizeaz� c� suma de ............. este 
compus� din urm�toarele sume: ............. �i ............. lei, care în total dau rezultatul de 
............. lei. 

Mai mult decât atât, societatea sus�ine c� nu în�elege ce reprezint� suma de 
............. lei, inclus� în suma de ............. lei. 

Invoc� în sus�inerea contesta�iei sale prevederile art. 7 pct. 12 din Codul 
fiscal, în forma sa actual�, precum �i în forma pân� la data de 19.10.2009, precum �i 
prevederile art. 67 �i art. 272 -1 din Legea nr. 31/1990. 

Urmare celor prezentate mai sus, societatea afirm� c� netemeinicia 
impunerii rezult� din faptul c� nu sunt îndeplinite prevederile art. 7 alin. 12 din 
Codul fiscal, societatea nefiind ac�ionar sau asociat al ....................., nu sunt 
îndeplinite prevederile art. 7 pct. 7 din Codul fiscal, întrucât impunerea s-a f�cut 
pentru întreaga sum� aferent� celor dou� facturi fiscale �i nu pentru diferen�a dintre 
pre�ul cu care s-a vândut �i pre�ul pie�ei, precum �i din faptul c� în anul 2008 
societatea a avut un profit de ............. lei, dup� cum rezult� din RIF la pct. 5, astfel 
încât suma pe care eventual o putea ridica cu titlu de dividend este de 16% din acest 
profit, respectiv .............. 

În concluzie, petenta solicit� admiterea contesta�iei �i anularea Deciziei de 
impunere, pe motiv c� sunt netemeinice �i nelegale. 

 
II. Prin Decizia de impunere F-SV ....................., înregistrat� la 

Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. ....................., s-a stabilit în sarcina 
..................... suma total� de ............. lei, din care societatea contest� suma de 
..................... lei, reprezentând: 

 
• ..................... lei – impozit pe profit; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ..................... lei – impozit pe veniturile din dividende; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 

dividende. 
 
Cu privire la impozitul pe profit în sum� de ..................... lei, stabilit 

suplimentar în sarcina societ��ii, organele fiscale precizeaz� c� aceast� sum� a fost 
stabilit� în conformitate cu deciziile de impunere aferente rapoartelor de inspec�ie 
fiscal� par�ial� încheiate de inspectorii din cadrul AIF Suceava cu privire la TVA, 
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prin care s-au reconsiderat urm�toarele tranzac�ii ca nefiind în scopul desf��ur�rii 
activit��ii pentru realizarea de venituri: 
- f.f. nr. ..................... în sum� de ....................., cu TVA în sum� de ..................... lei, 
(achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare prezentate organelor de 
inspec�ie fiscal�) �i f.f. nr. ..................... în sum� de ..................... lei, cu TVA în sum� 
de ..................... lei (achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare 
prezentate organelor de inspec�ie fiscal�), reprezentând achizi�ie marf� de la 
..................... Suceava (persoan� afiliat� conform declara�iei de început a inspec�iei 
fiscale) prin ............. conform proceselor verbale de licita�ie mobiliar� încheiate în 
data de 15.05.2008, respectiv în data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale 
............., tranzac�ii care au fost anulate prin Sentin�a civil� nr. ..............  

Organele fiscale fac precizarea c�, potrivit sentin�ei civile, s-a dispus 
întoarcerea execut�rii prin restabilirea situa�iei anterioare întocmirii proceselor 
verbale men�ionate mai sus.  

De asemenea, men�ioneaz� c� marfa achizi�ionat� a fost vândut� c�tre 
............. Suceava (f.f. nr. .............) �i ............. Câmpulung Moldovenesc (f.f. nr. 
.............), înregistrându-se în contul de cheltuieli cu m�rfurile suma de ............. 
aferent� tranzac�iilor respective. 

Deoarece aceste tranzac�ii nu au la baz� o tranzac�ie valid�, organele fiscale 
au stabilit suplimentar un profit impozabil în sum� de ............. �i un impozit pe 
profit în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a sumei totale de ............. lei (din care 
petenta contest� suma de ..................... lei) stabilit� suplimentar, s-au calculat 
accesorii în sum� total� de ..................... lei (din care ............. lei aferent� debitului 
contestat în sum� de ..................... lei). 

 
În urma verific�rii efectuate la societate, organele fiscale au mai constatat 

c�, urmare celor prezentate la capitolul referitor la impozitul pe profit, suma de 
............. lei (............. + ............. lei), pl�tit� de c�tre ..................... furnizorilor de 
bunuri (bunurile respective nefiind achizi�ionate în favoarea desf��ur�rii activit��ii 
societ��ii), se trateaz� drept dividend. 

În consecin��, organele fiscale au reconsiderat tranzac�ia �i au stabilit 
suplimentar în sarcina societ��ii suma de ..................... lei, reprezentând impozit pe 
dividende. 

Facem precizarea c� suma de ............. lei, pl�tit� de c�tre ..................... 
furnizorilor de bunuri, este compus� din sumele aferente urm�toarelor facturi: 

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
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inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. lei cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând cheltuieli cu repara�ii care nu se justific� ca fiind în 
interesul desf��ur�rii activit��ii.  

- f.f. nr. ..................... cu suma de ..................... cu TVA în sum� de ..................... 
lei (achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare prezentate 
organelor de inspec�ie fiscal�) �i f.f. nr. ..................... în sum� de ..................... 
lei cu TVA în sum� de ..................... lei (achitat� prin banc� conform extraselor 
de cont bancare prezentate organelor de inspec�ie fiscal�) reprezentând 
achizi�ie marf� de la ..................... Suceava (persoan� afiliat� conform 
declara�iei de început a inspec�iei fiscale) prin ............. conform proceselor 
verbale de licita�ie mobiliar� încheiate în data de 15.05.2008, respectiv în data 
de 27.05.2008 în dosarele de executare ale ............., tranzac�ii care au fost 
anulate prin Sentin�a civil� nr. ..............  

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ............. lei, din care ..................... lei – impozit 

pe profit �i ............. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, 
stabilit� suplimentar prin Decizia de impunere nr. ....................., cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� societatea avea dreptul la deducerea cheltuielilor cu 
desc�rcarea din gestiune a unor bunuri achizi�ionate de la ..................... prin 
............. �i vândute, în condi�iile în care procesele-verbale de licita�ie mobiliar� 
care au stat la baza vânz�rii bunurilor c�tre societate au fost anulate prin 
sentin�� judec�toreasc�. 

 
În fapt, cu privire la impozitul pe profit în sum� de ..................... lei, 

stabilit suplimentar în sarcina societ��ii, organele fiscale precizeaz� c� aceast� sum� a 
fost stabilit� în conformitate cu deciziile de impunere aferente rapoartelor de 
inspec�ie fiscal� par�ial� încheiate de inspectorii din cadrul AIF Suceava cu privire la 
TVA, prin care s-au reconsiderat urm�toarele tranzac�ii ca nefiind în scopul 
desf��ur�rii activit��ii pentru realizarea de venituri: 
- f.f. nr. ..................... în sum� de ....................., cu TVA în sum� de ..................... lei 
(achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare prezentate organelor de 
inspec�ie fiscal�), �i f.f. nr. ..................... în sum� de ..................... lei, cu TVA în 
sum� de ..................... lei (achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare 
prezentate organelor de inspec�ie fiscal�), reprezentând achizi�ie marf� de la 
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..................... Suceava (persoan� afiliat� conform declara�iei de început a inspec�iei 
fiscale) prin ............. conform proceselor verbale de licita�ie mobiliar� încheiate în 
data de 15.05.2008, respectiv în data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale 
............., tranzac�ii care au fost anulate prin Sentin�a civil� nr. ..............  

Prin Sentin�a judec�toreasc� a Judec�toriei Suceava nr. ............., din 
Dosarul nr. ............., se hot�r��te anularea proceselor-verbale de licita�ie mobiliar� 
întocmite la data de 15.05.2008 �i la data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale 
............. nr. ............., nr. ............., ............., ............., încetarea execut�rii silite 
efectuat� de ............. în aceste dosare de executare �i întoarcerea execut�rii prin 
restabilirea situa�iei anterioare întocmirii proceselor-verbale de licita�ie. 

De asemenea, organele fiscale men�ioneaz� c� marfa achizi�ionat� de c�tre 
..................... a fost vândut� c�tre ............. Suceava (f.f. nr. .............) �i ............. 
Câmpulung Moldovenesc (f.f. nr. .............), înregistrându-se în contul de cheltuieli cu 
m�rfurile suma de ............. aferent� tranzac�iilor respective. 

Deoarece aceste tranzac�ii nu la baz� o tranzac�ie valid�, organele fiscale nu 
au admis la deducere cheltuielile cu m�rfurile, stabilind suplimentar un profit 
impozabil în sum� de ............. �i un impozit pe profit în sum� de ..................... lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a sumei totale de ............. lei (din care 
petenta contest� suma de ..................... lei) stabilit� suplimentar, s-au calculat 
accesorii în sum� total� de ..................... lei (din care ............. lei aferent� debitului 
contestat în sum� de ..................... lei). 

 
Contestatoarea afirm� c� în cazul de fa�� nu sunt aplicabile prevederile 

legale invocate de organele fiscale, deoarece facturile provin de la ....................., 
chiar dac� pe cuprinsul acestora apare înscris ca furnizor ..................... �i aceste 
bunuri au f�cut obiectul unei execut�ri silite �i nu a fost o opera�iune benevol� a 
...................... De asemenea, precizeaz� c�, chiar �i în situa�ia în care aceast� 
opera�iune ar fi fost f�cut� de ....................., ..................... nu are calitatea de ac�ionar 
sau asociat al .............. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, �i pct. 12 din 
Hot�rârea Guvernului Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la 
aplicarea prevederilor art. 19 din Codul fiscal, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 19 
“Reguli generale 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 
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[…]”. 
 
“Norme metodologice: 
12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 

impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� 
cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal”. 

 
Din aceste prevederi legale rezult� c� se cuprind la calculul profitului 

impozabil cheltuielile care sunt efectuate în scopul realiz�rii veniturilor firmei, dar cu 
condi�ia ca acestea s� respecte reglement�rile contabile în vigoare prev�zute de Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�. 
 

• La art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. f din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� 
verific�rii, �i pct. 22 �i pct. 44 din Hot�rârea Guvernului Nr. 44 din 22 ianuarie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1 �i alin. 3 
lit. f din Codul fiscal, se stipuleaz� c�: 

 
ART. 21 
„Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare. 

[…] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
[…] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 

document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii 
opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor; 

[…]”. 
 
„Norme metodologice: 
22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile 

sunt cheltuielile înregistrate cu realizarea �i comercializarea bunurilor, 
prestarea serviciilor sau executarea lucr�rilor, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare. 

[…] 
44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, 

pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care 
angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor 
contabile în vigoare”. 
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Din aceste prevederi legale se re�ine c� sunt considerate cheltuieli 

deductibile cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. De 
asemenea, în situa�ia în care cheltuielile înregistrate în contabilitate nu au la baz� un 
document justificativ, care este emis cu respectarea reglement�rilor legale în vigoare, 
nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil. 

Totodat� se precizeaz� c� la baza înregistr�rilor în eviden�a contabil� stau 
înscrisurile ce dobândesc calitatea de document justificativ, iar persoanele care le-au 
întocmit, sunt direct r�spunz�toare de acest fapt. 
 

• Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, prevede urm�toarele: 
 

ART. 6 
“(1) Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se consemneaz� 

în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. 

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistr�rilor în 
contabilitate angajeaz� r�spunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat �i 
aprobat, precum �i a celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup� caz”. 

 
ART. 10 
“(1) R�spunderea pentru organizarea �i conducerea contabilit��ii la 

persoanele prev�zute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite 
sau altei persoane care are obliga�ia gestion�rii unit��ii respective. 

[…]”. 
 
ART. 43 
“Efectuarea cu �tiin�� de înregistr�ri inexacte, precum �i omisiunea cu 

�tiin�� a înregistr�rilor în contabilitate, având drept consecin�� denaturarea 
veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum �i a elementelor de 
activ �i de pasiv ce se reflect� în bilan�, constituie infrac�iunea de fals intelectual 
�i se pedepse�te conform legii”. 

 
Din aceste prevederi legale rezult� c� orice opera�iune economico-

financiar� care se efectueaz� trebuie consemnat� în momentul efectu�rii ei într-un 
document care va sta la baza înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te 
calitatea de document justificativ. 

De asemenea, persoanele care le-au întocmit, vizat, aprobat �i înregistrat în 
contabilitate sunt direct r�spunz�toare. 

 
Analizând textele de lege invocate la acest cap�t de cerere rezult� c� la 

baza oric�rei opera�iuni economico-financiare efectuate se afl� un document 
justificativ. 
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Se concluzioneaz� astfel c�, o simpl� înregistrare în contabilitate a unei 
facturi sau a altui document, nu înseamn� �i faptul c� acel formular este document 
justificativ. 

Atât Legea contabilit��ii, cât �i Codul fiscal prev�d �i obligativitatea 
existen�ei unei opera�iuni economico-financiare care are loc �i care se consemneaz� 
în momentul efectu�rii ei în acel document, care dobânde�te calitatea de document 
justificativ. 

Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c� societatea a 
desc�rcat cheltuielile cu m�rfurile vândute, deci a dedus cheltuielile aferente 
achizi�ion�rii m�rfurilor. 

Totodat�, prin Sentin�a judec�toreasc� nr. ............., r�mas� definitiv�, 
emis� de Judec�tori Suceava în Dosarul nr. ............., se hot�r��te: 

„[…] 
Anuleaz� procesele-verbale de licita�ie mobiliar� întocmite la data de 

15.05.2008 �i la data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale ............. nr. 
............., nr. ............., ............., .............. 

Dispune încetarea execut�rii silite efectuat� de ............. în dosarele de 
executare nr. ............., nr. ............., ............., .............. 

[…] 
Dispune întoarcerea execut�rii prin restabilirea situa�iei anterioare 

întocmirii proceselor-verbale de licita�ie mobiliar� întocmite la data de 15.05.2008 
�i la data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale ............. nr. ............., nr. 
............., ............., .............. 

[…]”. 
A�a dup� cum rezult� �i din aceast� sentin��, în urma pronun��rii acesteia 

societatea avea obliga�ia respect�rii elementelor dispuse, în sensul revenirii eviden�ei 
contabile la situa�ia economico-financiar� existent� înaintea întocmirii proceselor 
verbale de licita�ie mobiliar� întocmite la data de 15.05.2008 �i la data de 27.05.2008. 

Prin urmare, societatea avea obliga�ia corect�rii eviden�ei contabile, în 
sensul anul�rii achizi�iei �i implicit a cheltuielilor cu desc�rcarea din gestiune a 
m�rfurilor care erau sub sechestrul instituit de DGFP Suceava la ..................... �i care 
nu puteau fi vândute de ..................... c�tre ...................... 

Dup� cum rezult� din dispozitivul sentin�ei mai sus men�ionate, procesele-
verbale de licita�ie mobiliar� întocmite la data de 15.05.2008 �i la data de 27.05.2008 
în dosarele de executare ale ............. nr. ............., nr. ............., ............., ............., care 
au stat la baza vânz�rii bunurilor de la furnizorul ..................... c�tre ..................... au 
fost anulate. 

Rezult� c� opera�iunea de vânzare a bunurilor de la furnizorul ..................... 
c�tre ..................... a fost anulat�, deci nu mai exist�. Prin urmare, documentele care 
au stat la baza înregistr�rii achizi�iei bunurilor de c�tre petent� �i ulterior vândute de 
aceasta nu au calitatea de documente justificative, întrucât nu au la baz� o opera�iune 
real�. 

Din prevederile legale invocate rezult� c� orice economico-financiar� 
efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza 
înregistr�rilor în contabilitate �i care dobânde�te calitatea de document justificativ. 
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Întrucât opera�iunea de vânzare de la ..................... c�tre ..................... �i 
implicit cea de vânzare de la ..................... c�tre clien�ii c�i a acelor bunuri nu exist� 
�i nu sunt opera�iuni reale, rezult� c� documentele întocmite �i înregistrate în 
contabilitate nu sunt documente justificative de înregistrare. 

Rezult� c� �i cheltuielile cu desc�rcarea bunurilor vândute, deduse de 
petent� nu sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil, deoarece nu au la 
baz� un document justificativ, care s� respecte prevederile legale �i prin care s� se 
fac� dovada c� opera�iunea a fost efectuat� conform prevederilor legale. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate anterior, faptul c� 

societatea a dedus cheltuieli în baza unor documente care nu au calitatea de 
documente justificative, rezult� c� în mod legal organele fiscale au respins la 
deducere cheltuielile cu desc�rcarea m�rfurilor �i au stabilit suplimentar un impozit 
pe profit în sum� de ..................... lei, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere în sum� de ............. lei, aferente impozitului pe profit �i 
luând în considerare c� pentru suma care le-a generat contesta�ia a fost respins�, 
faptul c� debitul este datorat �i nu a fost achitat la scaden��, potrivit principiului de 
drept „accesorium sequitur principale” – accesoriul urmeaz� principalul, 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i cu privire la aceast� sum�. 

 
2. Referitor la suma de ............., din care ..................... lei – impozit pe 

veniturile din dividende �i ..................... lei – major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile din dividende, stabilite suplimentar prin Decizia de 
impunere nr. ....................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care ..................... a achitat suma de bani 
furnizorilor de bunuri pentru o opera�iune care a fost anulat� �i pentru bunuri 
care nu au fost utilizate în interesul firmei, iar din documentele existente la 
dosarul contesta�iei rezult� c� exist� elemente de afiliere între persoanele 
participate la acest transfer. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate la societate, organele fiscale au mai 

constatat c�, urmare a celor prezentate la capitolul referitor la impozitul pe profit, 
suma de ............. lei (............. + ............. lei) pl�tit� de c�tre ..................... furnizorilor 
de bunuri (bunurile respective nefiind achizi�ionate în favoarea desf��ur�rii activit��ii 
societ��ii), se trateaz� drept dividend. 

În consecin��, organele fiscale au reconsiderat tranzac�iile �i au stabilit 
suplimentar în sarcina societ��ii suma de ..................... lei, reprezentând impozit pe 
dividende. 

Suma de ............. lei, pl�tit� de c�tre ..................... furnizorilor de bunuri, 
este compus� din sumele aferente urm�toarelor facturi: 

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
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justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând achizi�ionarea unor obiecte de inventar care nu se 
justific� ca fiind în interesul desf��ur�rii activit��ii. Întrucât obiectele de 
inventar au fost date în consum, societatea a înregistrat în contul de cheltuieli 
cu obiectele de inventar suma de ..............  

- f.f. nr. ............. în sum� de ............. lei cu TVA în sum� de ............. (achitat� în 
numerar) reprezentând cheltuieli cu repara�ii care nu se justific� ca fiind în 
interesul desf��ur�rii activit��ii.  

- f.f. nr. ..................... cu suma de ..................... cu TVA în sum� de ..................... 
lei (achitat� prin banc� conform extraselor de cont bancare prezentate 
organelor de inspec�ie fiscal�) �i f.f. nr. ..................... în sum� de ..................... 
lei cu TVA în sum� de ..................... lei (achitat� prin banc� conform extraselor 
de cont bancare prezentate organelor de inspec�ie fiscal�) reprezentând 
achizi�ie marf� de la ..................... Suceava (persoan� afiliat� conform 
declara�iei de început a inspec�iei fiscale) prin ............. conform proceselor 
verbale de licita�ie mobiliar� încheiate în data de 15.05.2008, respectiv în data 
de 27.05.2008 în dosarele de executare ale ............., tranzac�ii care au fost 
anulate prin Sentin�a civil� nr. ..............  

 
Referitor la impunerea societ��ii cu impozitul pe dividende în sum� de 

..................... lei, aceasta afirm� c� inspectorii fiscali au impozitat cu cota de 16% 
suma de ............., de�i în motivarea de fapt se precizeaz� c� suma de ............. este 
compus� din urm�toarele sume: ............. �i ............. lei, care în total dau rezultatul de 
............. lei. 

Mai mult decât atât, societatea sus�ine c� nu în�elege ce reprezint� suma de 
............. lei, inclus� în suma de ............. lei. 

Societatea afirm� c� netemeinicia impunerii rezult� din faptul c� nu sunt 
îndeplinite prevederile art. 7 alin. 12 din Codul fiscal, nefiind ac�ionar sau asociat al 
....................., c� nu sunt îndeplinite prevederile art. 7 pct. 7 din Codul fiscal, 
întrucât impunerea s-a f�cut pentru întreaga sum� aferent� celor dou� facturi fiscale �i 
nu pentru diferen�a dintre pre�ul cu care s-a vândut �i pre�ul pie�ei, precum �i din 
faptul c� în anul 2008 societatea a avut un profit de ............. lei, dup� cum rezult� 
din RIF la pct. 5, astfel încât suma pe care eventual o putea ridica cu titlu de dividend 
este de 16% din acest profit, respectiv .............. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
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• Art. 11 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii: 

 
ART. 11 
“Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal 
(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe în în�elesul 

prezentului cod, autorit��ile fiscale pot s� nu ia în considerare o tranzac�ie care 
nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unui tranzac�ii pentru a 
reflecta con�inutul economic al tranzac�iei. 

[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, la stabilirea sumei unui impozit sau a 

unei taxe în sarcina unui contribuabil, organul fiscal are dreptul de a nu lua în 
considerare o tranzac�ie care nu are un scop economic sau poate reîncadra o 
tranzac�ie pentru a reflecta con�inutul economic al acesteia. 

Astfel, se re�ine c�, în situa�ia în care o tranzac�ie nu are un scop economic, 
aceasta poate fi reîncadrat� pentru a se putea eviden�ia con�inutul s�u economic. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, organul fiscal a constatat c� 
petenta a achizi�ionat o serie de obiecte de inventar care nu au fost achizi�ionate în 
interesul societ��ii, precum �i o serie de m�rfuri în baza unor procese-verbale care 
ulterior au fost anulate. 

Prin Sentin�a judec�toreasc� nr. ............., r�mas� definitiv�, emis� de 
Judec�toria Suceava, se hot�r��te anularea proceselor-verbale de licita�ie mobiliar� 
întocmite la data de 15.05.2008 �i la data de 27.05.2008 în dosarele de executare ale 
............. nr. ............., nr. ............., ............., ............., încetarea execut�rii silite 
efectuat� de ............. în aceste dosare de executare �i întoarcerea execut�rii prin 
restabilirea situa�iei anterioare întocmirii proceselor-verbale de licita�ie. 

În urma acestei sentin�e, toate opera�iunile care au avut la baz� aceste 
procese verbale au fost anulate, respectiv vânzarea bunurilor de la ..................... c�tre 
petent�, precum �i revânzarea acestora de la petent� c�tre clien�ii s�i. 

Suma achitat� de ..................... pentru opera�iunea de achizi�ie de m�rfuri 
anulat� prin Sentin�a judec�toreasc� nu mai are la baz� o opera�iune economic�. 

Întrucât suma a fost transferat� din contul ..................... în contul ............. 
(care ulterior trebuia s� transfere suma în contul .....................) pentru opera�iuni care 
nu exist�, precum �i faptul c� o parte din bunuri nu a fost achizi�ionat� pentru 
interesul firmei, �i luând în considerare �i faptul c� însu�i administratorul societ��ii, 
............., afirm� în Declara�ia de început a inspec�iei fiscale faptul c� are rela�ii de 
afiliere cu ............. (ac�ionar fiind ............., fiul lui ............. �i ac�ionar al petentei), cu 
............. (unde este administrator), cu ..................... (unde este �i director �i de unde a 
achizi�ionat bunurile) �i cu ............. (unde este asociat unic) rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au reconsiderat tranzac�ia �i au reîncadrat-o sub forma unei distribuiri 
de dividende acordate asocia�ilor, pentru a reflecta con�inutul economic al acesteia.  

 
• Art. 12 �i art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vigoare în 

perioada supus� analizei, precizeaz� c�: 
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ART. 12 
„Venituri ob�inute din România 
Urm�toarele venituri sunt considerate ca fiind ob�inute din România, 

indiferent dac� sunt primite în România sau în str�in�tate, sub form� de: 
[…] 
c) dividende de la o persoan� juridic� român�; 
 
ART. 67 
“Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
(1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca 

urmare a de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de investi�ii, se 
impun cu o cot� de 16% din suma acestora. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii 
impozitului pe veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice, 
odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau asocia�i. Termenul de virare a 
impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face 
plata. 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 pl�te�te pân� la data de 31 decembrie a anului 
respectiv”. 
 

Conform acestor prevederi legale, dividendele ob�inute de la o persoan� 
juridic� român� sunt venituri ob�inute din România, se cuprind în categoria 
veniturilor din investi�ii �i sunt supuse impozit�rii cu o cot� de 16%. 
 

• Cu privire la definirea termenului „dividend”, la art. 7 alin. 1 pct. 12 din 
Codul fiscal se stipuleaz� c�: 

 
ART. 7 
„Defini�ii ale termenilor comuni 
(1) În în�elesul prezentului cod, cu excep�ia titlului VI, termenii �i 

expresiile de mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
12. dividend - o distribuire în bani sau în natur�, efectuat� de o 

persoan� juridic� unui participant la persoana juridic�, drept consecin�� a 
de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� juridic�, exceptând 
urm�toarele: 

[…] 
Dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile 

furnizate c�tre un participant la persoana juridic� dep��e�te pre�ul pie�ei pentru 
astfel de bunuri sau servicii, atunci diferen�a se trateaz� drept dividend. De 
asemenea, dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau 
serviciile furnizate în favoarea unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice 
este efectuat� în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� 
ca dividend”. 
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Potrivit acestui text de lege, no�iunea de dividend este definit� ca fiind o 

distribuire în bani sau în natur� care este  efectuat� de c�tre o persoan� juridic� unui 
participant la aceasta, ca urmare a de�inerii unor titluri de participare la acea persoan� 
juridic�. 

Totodat�, rezult� c�, în situa�ia în care o persoan� juridic� pl�te�te unui 
ac�ionar sau asociat al s�u pentru bunurile sau serviciile furnizate este efectuat� în 
scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� ca dividend. 

 
Având în vedere c� suma a fost transferat� din contul ..................... în 

contul ............. (care are calitate de executor judec�toresc pentru bunurile apar�inând 
..................... �i care ulterior trebuia s� transfere suma în contul .....................) pentru 
opera�iuni care nu exist�, faptul c� o parte din bunuri nu a fost achizi�ionat� pentru 
interesul firmei, �i luând în considerare �i faptul c� însu�i administratorul societ��ii, 
............., afirm� în Declara�ia de început a inspec�iei fiscale faptul c� are rela�ii de 
afiliere cu ............. (ac�ionar fiind ............., fiul lui ............. �i ac�ionar al petentei), cu 
............. (unde este administrator), cu ..................... (unde este �i director �i de unde a 
achizi�ionat bunurile) �i cu ............. (unde este asociat unic) rezult� c� în mod legal 
organele fiscale au reconsiderat tranzac�ia �i au reîncadrat-o sub forma unei distribuiri 
de dividende acordate asocia�ilor, pentru a reflecta con�inutul economic al acesteia. 

Rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit suplimentar în sarcina 
petentei suma de ..................... lei, reprezentând impozit pe veniturile din 
dividende. 

  
Referitor la întrebarea societ��ii potrivit c�reia nu în�elege de unde 

provine suma de ............. lei, inclus� în baza de impozitare de ............. facem 
precizarea c� suma respectiv� este compus� din sumele: ............. (TVA aferent� 
facturii nr. .............) + ............. (TVA aferent� facturii nr. .............) + ............. (TVA 
aferent� facturii nr. .............) + ............. (TVA aferent� facturii nr. .............) + 
..................... lei (TVA aferent� facturii nr. .....................) + ..................... lei (TVA 
aferent� facturii nr. .....................). 

 
Referitor la întrebarea societ��ii potrivit c�reia nu în�elege din ce este 

format� baza de impozitare de ............., facem preciz�rile urm�toare: 
- suma facturilor de achizi�ie achitate este urm�toarea:  
............. + ............. lei TVA = ............. lei 
Suma de ............. lei reprezint� suma încasat� sub form� de dividende de 

c�tre asocia�i �i este suma net� rezultat� dup� re�inerea impozitului pe dividende. 
Deci suma de ............. lei reprezint� Dividende brute – 16% impozit pe 

dividende brute, adic� diferen�a de 84% din suma dividendelor brute (care este baza 
de calcul a impozitului pe dividende). 

Deoarece ............. lei = 84% din Dividende brute, rezult� c�:  
Dividende brute = ............. lei / 84 * 100 = .............. 
Impozitul pe dividende = Dividende brute * 16% = ............. * 16 % = ..................... 
lei. 
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Rezult� c� în mod legal �i corect organele fiscale au calculat impozitul pe 

dividende datorat de societate. 
 
Referitor la sus�inerea societ��ii potrivit c�reia, în anul 2008 a avut un 

profit impozabil în sum� de ............. lei �i prin urmare societatea nu putea ridica 
dividende decât în limita acestui profit, facem precizarea c� nici aceast� afirma�ie 
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât suma care face 
obiectul acestui cap�t de cerere nu este un dividend acordat în urma deciziei luate ca 
urmare a întrunirii asocia�ilor, ci este o plat� efectuat� de societate, care nu are la 
baz� o opera�iune real� �i care este tratat� drept dividend în urma reconsider�rii 
tranzac�iilor respective. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i elementele prezentate la 

acest cap�t de cerere, rezult� c� în mod legal organele fiscale au stabilit suplimentar 
în sarcina petentei suma de ..................... lei, reprezentând impozit pe veniturile 
din dividende, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� de societate cu privire la aceast� sum�. 

 
De asemenea, având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al 

major�rilor de întârziere în sum� de ..................... lei, aferente impozitului pe 
veniturile din dividende �i luând în considerare c� pentru suma care le-a generat 
contesta�ia a fost respins�, faptul c� debitul este datorat �i nu a fost achitat la 
scaden��, potrivit principiului de drept „accesorium sequitur principale” – 
accesoriul urmeaz� principalul, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia �i cu privire la aceast� sum�. 

 
3. Referitor la suma de ............. lei, reprezentând accesorii aferente 

impozitului pe profit, stabilit� prin Decizia de impunere nr. ....................., cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� ..................... datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile 
în care debitul pentru care s-au calculat este datorat, nu a fost contestat �i nu a 
fost achitat la scaden��. 

 
În fapt, pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit în sum� de 

............. lei, stabilit suplimentar, s-au calculat pentru perioada 26.04.2008-24.01.2011 
accesorii în sum� total� de ............. lei. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
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(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
„Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 

întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

• Începând cu 01 iulie 2011 articolele mai sus citate s-au modificat având 
con�inutul urm�tor: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale." 
 
ART. 120^1*) 
“Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu 

se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
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(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor”. 
 

• Începând cu 01.10.2010, art. 120 are con�inutul urm�tor: 
 
ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la 

termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv �i este în procent de 0,1%. 

Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv �i este în procent de 0,05%/ zi, iar începând cu 01.10.2010 este în procent de 
0,04%/ zi. 

De asemenea, pentru obliga�iile fiscale achitate dup� termenul de 60 zile de 
la scaden��, se datoreaz� penalit��i de întârziere calculate în procent de 15%. 

 
Accesoriile în sum� de ............. lei s-au calculat pentru neachitarea la 

scaden�� a impozitului pe profit în sum� de ............. lei, sum� care nu a fost 
contestat� de c�tre societate. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� impozitul pe profit 

care a generat accesoriile este datorat�, nu a fost achitat� la scaden�� �i nu a fost 
contestat� de societate, �i luând în considerare �i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    
sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal 
organul fiscal a calculat accesorii în sum� total� de ............. lei aferente 
impozitului pe profit, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 7 alin. 1 pct. 12, art. 11, art. 12, art. 19, art. 21 alin. 1 �i alin. 4 lit. f, 
art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare în perioada supus� verific�rii, �i pct. 12, pct. 22, pct. 44 din 
Hot�rârea Guvernului Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la 
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aplicarea prevederilor art. 19 din Codul fiscal, art. 6, art. 10, art. 43 din Legea 
contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, art. 119, art. 120, art. 120^1 din OG 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

                                   
 

DECIDE: 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 

....................., împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F-SV ....................., înregistrat� la Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� sub nr. ....................., emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. F-SV ....................., înregistrat la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. 
....................., cu privire la suma de ..................... lei, reprezentând: 

 
• ..................... lei – impozit pe profit; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
• ..................... lei – impozit pe veniturile din dividende; 
• ..................... lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 

dividende. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


