
Exemplarul 2/4
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 1 of 18

www.ana

www.anaf.ro

DECIZIA NR. 10294/145.09.2020
privind soluţionarea contestaţiei formulată de Societatea X S.R.L., jud.
Botoşani, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice

Botoşani sub nr.X, iar la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi sub nr.ISR_REG/X

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani-Inspecţie Fiscală, prin adresa nr.X,
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
ISR_REG/X, asupra contestaţiei formulate de Societatea X S.R.L., jud.
Botoşani, cod de identificare fiscală RO X, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului Botoşani sub nr.JX, cod CAEN S “Activităţi în ferme mixte
(cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)”, cu domiciliul fiscal în
oraşul X, strada X nr.X judeţul Botoşani, administrator X.

Contestaţia este formulată parţial împotriva Deciziei de
impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de
impozitare stabile în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.F-BT X,
emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-BT X, de către
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani-Inspecţie Fiscală.

Obiectul contestaţiei îl constituie impozitul pe profit în sumă de S
lei.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de data
comunicării actului administrativ fiscal atacat, respectiv data de 11.06.2020,
aşa cum rezultă din adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Botoşani-Inspecţie Fiscală nr.X, adresă pe care doamna X, în calitate de
administrator, a semnat de primire, şi data depunerii contestaţiei, respectiv
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16.07.2020, aceasta fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Botoşani sub nr.X.

Contestaţia este semnată de doamna X şi poartă amprenta
ştampilei societăţii în original.

Constatând că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de
art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine:

W I.Societatea X S.R.L., jud. Botoşani formulează parţial
contestaţie împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabile în cadrul
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.F-BT X, emisă în baza Raportului
de inspecţie fiscală nr.F-BT X, de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani-Inspecţie Fiscală, susţinând următoarele:

Petenta susţine că eronat organele de inspecţie fiscală au
stabilit că pentru întreg anul 2017 datorează impozit pe profit, stabilind astfel
diferenţa în sumă de S lei. Astfel, petenta arată că nu datorează impozit pe
profit, ci impozit pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de
01.02.2017.

Societatea arată că la pagina 10 din raportul de inspecţie fiscală,
chiar organele de inspecţie fiscală au afirmat că pentru perioada
01.02.2017-31.12.2017, societatea datorează impozit pe veniturile
microîntreprinderii, cu toate acestea fiind stabilite diferenţe de impozit pe
profit.

O altă eroare care a condus la stabilirea nelegală de obligaţii
fiscale cu titlu de impozit pe profit este cea generată de aplicarea sumelor
încasate în perioada 2014-2017 cu titlu de finanţări în cadrul schemelor de
sprijin pentru cultivarea terenurilor agricole a unui alt tratament fiscal decât
cel prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare.

Contestatoarea mai susţine că sumele primite de la APIA nu
reprezintă subvenţii care să acopere parte din costuri şi nici subvenţii care
să completeze anumite diferenţe de preţ aferente veniturilor înregistrate, ci
sume acordate în cadrul unor scheme de ajutor financiar, fără să existe
costuri viitoare şi care trebuie reflectate în contul de profit şi pierderi atunci
când devin creanţe. Astfel, sumele primite în cadrul schemelor de sprijin
financiar trebuie reflectate ca venituri în exerciţiile în care au devenit creanţe
prin emiterea actului administrativ de acordare.
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Nici principiul independenţei exerciţiului, invocat de către
organele de inspecţie fiscală, nu a fost dovedit ca nerespectat, pentru
acordarea sumelor în cadrul schemelor de sprijin financiar nefiind necesară
întocmirea unei facturi, cererea formultă în acest sens neputând fi asimilată
unui document care să ateste livrări de bunuri sau prestări de servicii.

În ceea ce priveşte principiul contabilităţii de angajament,
petenta susţine că nici acesta nu a fost încălcat, sumele încasate în cadrul
schemelor de sprijin financiar neavând semnificaţia de echivalent al unor
tranzacţii.

Aşadar, petenta afirmă că în mod legal şi corect, cu respectarea
normelor contabile în materie, a reflectat în contabilitate sumele încasate în
cadrul schemelor de sprijin financiar ca venituri în exerciţiul în care acestea
au devenit creanţe, fapt pentru care nu există niciun motiv ca acestea să fie
realocate perioadelor pentru care au fost acordate potrivit cererilor de plată.

Contestatoarea susţine că prin menţinerea în baza de
impozitare a impozitului pe profit a cheltuielilor nedeductibile fiscal stabilite
de inspecţia fiscală şi cu acceptarea reflectării ca venituri a sumelor
încasate în cadrul schemelor de sprijin financiar pe unitatea de suprafaţă în
exerciţiile în care acestea au devenit creanţe, diferenţa de impozit pe profit
datorată este în sumă de S lei, comparativ cu S lei, cât au stabilit organele
de inspecţie fiscală.

În ceea ce priveşte impozitul pe profit în sumă de S lei, declarat
eronat de societate, aceasta susţine că îndreptarea erorii trebuia făcută de
către organele de inspecţie fiscală, deoarece, ulterior, pentru perioadele
deja supuse inspecţiei fiscale nu mai există posibilitatea depunerii de
declaraţii rectificative.

II.Prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabile în cadrul inspecţiei fiscale
la persoane juridice nr.F-BT X, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală
nr.F-BT X, organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţeane
a Finanţelor Publice Botoşani au stabilit în sarcina petentei obligaţia de plată
a impozitului pe profit în sumă de S lei, pentru perioada 01.01.2014-
31.12.2017, din acesta petenta contestând impozitul pe profit în sumă de S
lei.

Impozitul pe profit contestat de societate în sumă de S lei se
compune din:

-suma de S lei, reprezentând impozit pe profit aferent veniturilor
din subvenţii pentru exploataţii agricole aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi
2017, achitate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în
anii 2015, 2016, 2017 şi 2018.

Astfel, petenta înregistrează în evidenţa contabilă, în luna
decembrie 2014, la venituri din subvenţii, plata avansului în sumă de Slei,
reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă anul 2014. Diferenţa de
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subvenţie pentru exploataţia agricolă aferentă anului 2014, în sumă de S lei,
a fost achitată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în luna
ianuarie 2015, fiind înregistrată la venituri din subvenţii de către societate în
lunile februarie şi mai 2015.

Aşadar, societatea a înregistrat veniturile din subvenţii aferente
anului fiscal 2014 la data plăţii lor, în anul 2015 şi nu în anul 2014, an căruia
îi erau aferente aceste subvenţii.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de S lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2014 şi au stabilit un impozit
pe profit suplimentar în sumă de S lei.

Pentru anul 2015, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2016, în lunile iulie şi august,
subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în cursul anului 2016, respectiv în lunile iunie şi iulie.

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2014, în sumă de S lei, înregistrate de
petentă în anul 2015.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2015, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de S lei nu sunt aferente anului
2015, ci anului 2014, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -S lei=S lei x 16%=S lei).

Pentru anul 2016, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2017, în lunile aprilie, mai şi iulie,
subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în cursul anului 2017, respectiv în lunile aprilie, mai şi iulie.

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2015, în sumă de Slei, înregistrate de
petentă în anul 2016.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2016, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de Slei nu sunt aferente anului
2016, ci anului 2015, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -Slei=S lei x 16%=S lei).

Pentru anul 2017, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2018, în luna iunie, subvenţii ce
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au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în
cursul anului 2018, respectiv în cursul anului 2017 (S lei) şi în cursul anului
2018 (Slei).

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2016, în sumă de Slei, înregistrate de
petentă în anul 2017.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2017, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de Slei nu sunt aferente anului
2017, ci anului 2016, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -Slei=S lei x 16%=S lei).

Impozitul pe profit în sumă totală de S lei (S lei +S lei + S lei + S
lei) a fost stabilit suplimentar de organele de inspecţie fiscală în conformitate
cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pct.12 din Hotărârea Guvernului
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
art.19 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pct.42, pct.235 şi pct.236 alin.(1) şi (2) din Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările
ulterioare, pct.53 alin.(1), (2) şi (3), pct. 398 alin.(1) şi (2), pct. 399 alin.(1)-(3)
şi pct. 402 alin.(3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările
şi completările ulterioare.

-impozitul pe profit în sumă de S lei este aferent anului fiscal
01.04.2017-31.12.2017 şi se compune din:
 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent valorii producţiei în curs la

finele anului 2017, în sumă de S lei aferentă anului agricol 2017-2018,
fiind constituită din cheltuielile aferente înfiinţării culturii de grâu şi
pregătirii terenului agricol (arat, discuit, însămânţat, împrăştiat,
îngrăşăminte). Conform Notei explicative dată de administratorul
societăţii la data de 02.06.2020, societatea a iniţiat cheltuieli cu
motorina în valoare de S lei, cheltuieli cu îngrăşămintele chimice în
valoare de S lei şi cheltuieli cu însămânţarea grâului în valoare de S lei,
acestea fiind aferente anului agricol 2017-2018. Organele de inspecţie
fiscală au stabilit că societatea avea obligaţia de a înregistra în
contabilitate producţia în curs, în valoare de S lei, în debitul contului 331
“Producţie în curs”, prin creditarea contului 711 “Venituri din variaţia
stocurilor”, rulajul creditor al contului 711 “Venituri din variaţia stocurilor”
având influenţă asupra rezultatului fiscal al perioadei fiscale aprilie-
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decembrie 2017, cheltuielile pentru înfiinţarea culturilor agricole nefiind
aferente anului 2017. Impozitul pe profit în sumă de S lei a fost stabilit
suplimentar de organele de inspecţie fiscală având în vedere prevederile
art.19 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, pct.5 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct.53
alin.(1), (2) şi (3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările şi completările ulterioare.
 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent cheltuielilor cu dobânzile,

amenzile, penalităţile datorate către autorităţile române, în sumă de S
lei, înregistrate în cursul anului 2017, în contul 6581 “Despăgubiri,
amenzi, penalităţi”. Organele de inspecţie fiscală au stabilit că nu
sunt deductibile fiscal aceste cheltuieli în baza prevederilor art.19
alin.(1) şi art.25 alin.(4) lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent bazei impozabile stabilită
suplimentar, în sumă de S lei, pentru perioada februarie -martie 2017,
ce nu a fost luată în considerare (în această perioadă societatea
datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor);

 S lei reprezintă impozit pe profit înregistrat în Registrul de evidenţă de
fiscală, dar nedeclarat la organul fiscal. Astfel, petenta înregistrează
în Registrul de evidenţă de fiscală impozit pe profit în sumă de S lei,
dar declară şi achită suma de S lei.

-impozitul pe profit în sumă de S lei nu a fost stabilit suplimentar
de organele de inspecţie fiscală prin decizia de impunere contestată,
această sumă reprezentând impozitul pe profit declarat de petentă în
anul 2017, de care organele de inspecţie fiscală au ţinut seama la
stabilirea impozitului pe profit aferent acestei perioade.

III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie fiscală,
motivele prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul
cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin
următoarele:

1. Cauza supusă soluţionării este dacă petenta datorează
impozitul pe profit în sumă de S lei, aferent perioadei fiscale
01.04.2017-31.12.2017, în condiţiile în care deşi s-a comportat ca
plătitoare de impozit pe profit pentru anul 2017, prin contestaţie
susţine că începând cu data de 01.02.2017 datorează impozit pe
veniturile microîntreprinderii deoarece la data de 31.12.2016 a realizat
o cifră de afaceri de S lei, mai mică decât echivalentul a 500.000 euro
cât prevede legislaţia fiscală pentru a fi plătitoare de impozit pe profit
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În fapt, pentru anul 2017, conform vectorului fiscal, societatea
este înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit. Astfel, petenta declară
prin declaraţia 100 “Declaraţie priind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
următoarele:

-trimestrul I 2017, declaraţia nr.X, impozit pe profit zero lei;
-trimestrul II 2017, declaraţia nr.X, impozit pe profit S lei;
-trimestrul III 2017, declaraţia nr.16S-2017/25.10.2017, impozit

pe profit zero lei;
-declaraţia 101 “Declaraţia privind impozitul pe profit” nr.X,

impozit pe profit în sumă de S lei.
Aşadar, pentru anul 2017, petenta declară un impozit pe profit în

sumă de S lei, pe care-l şi achită la bugetul de stat.
Organele de inspecţie fiscală au constatat următoarele:
-pentru perioada fiscală ianuarie 2017, societatea determină în

evidenţa contabilă o pierdere contabilă în sumă de S lei, pierderea fiscală
fiind în acelaşi cuantum, şi nu depune declaraţia 101 “Declaraţie privind
impozitul pe profit”pentru perioada fiscală ianuarie 2017;

-pentru perioada 01.02.2017-31.03.2017, societatea datorează
impozit pe veniturile microîntreprinderilor datorită faptului că în anul 2016
cifra de afaceri obţinută nu a depăşit plafonul pentru care aceasta era
încadrată la impunerea pe veniturile microîntreprinderilor;

-pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017, societatea determină
în evidenţa contabilă un profit contabil în sumă de S lei, profitul fiscal fiind în
sumă de S lei, calculează un impozit pe profit în sumă de S lei şi declară
prin declaraţia 101 “Declaraţia privind impozitul pe profit” impozitul pe profit
în sumă de S lei.

Pentru anul 2017, organele de inspecţie fiscală au stabilit un
impozit pe profit suplimentar în sumă de S lei, compus din:

 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent valorii producţiei în
curs la finele anului 2017, în sumă de S lei aferentă anului
agricol 2017-2018, fiind constituită din cheltuielile aferente
înfiinţării culturii de grâu şi pregătirii terenului agricol (arat,
discuit, însămânţat, împrăştiat, îngrăşăminte). Conform Notei
explicative dată de administratorul societăţii la data de
02.06.2020, societatea a iniţiat cheltuieli cu motorina în
valoare de S lei, cheltuieli cu îngrăşămintele chimice în
valoare deS lei şi cheltuieli cu însămânţarea grâului în valoare
de Slei, acestea fiind aferente anului agricol 2017-2018.
Organele de inspecţie fiscală au stabilit că societatea avea
obligaţia de a înregistra în contabilitate producţia în curs, în
valoare de S lei, în debitul contului 331 “Producţie în curs”,
prin creditarea contului 711 “Venituri din variaţia stocurilor”,
rulajul creditor al contului 711 “Venituri din variaţia stocurilor”
având influenţă asupra rezultatului fiscal al perioadei fiscale
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aprilie-decembrie 2017, cheltuielile pentru înfiinţarea culturilor
agricole nefiind aferente anului 2017. Impozitul pe profit în
sumă de S lei a fost stabilit suplimentar de organele de
inspecţie fiscală având în vedere prevederile art.19 alin.(1) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, pct.5 din Hotărârea Guvernului
nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, şi pct.53 alin.(1), (2) şi (3)
din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, cu modificările şi completările ulterioare.

 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent cheltuielilor cu
dobânzile, amenzile, penalităţile datorate către autorităţile
române, în sumă de S lei, înregistrate în cursul anului 2017, în
contul 6581 “Despăgubiri, amenzi, penalităţi”. Organele de
inspecţie fiscală au stabilit că nu sunt deductibile fiscal aceste
cheltuieli în baza prevederilor art.19 alin.(1) şi art.25 alin.(4)
lit.b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;

 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent bazei impozabile
stabilită suplimentar, în sumă de S lei, pentru perioada
februarie -martie 2017, ce nu a fost luată în considerare (în
această perioadă societatea datorează impozit pe veniturile
microîntreprinderilor);

 S lei reprezintă impozit pe profit înregistrat în Registrul de
evidenţă de fiscală, dar nedeclarat la organul fiscal. Astfel,
petenta înregistrează în Registrul de evidenţă de fiscală
impozit pe profit în sumă deS lei, dar declară şi achită suma
de S lei;

 S lei reprezintă impozitul pe profit aferent diferenţei dintre
veniturile din subvenţii aferente anului 2017, dar înregistrate
de petentă în anul 2018, şi veniturile din subvenţii aferente
anului 2016, dar înregistrate de petentă în anul 2017 (Slei -
Slei=S lei x 16%=S lei).

Având în vedere faptul că societatea nu contestă cheltuielile
nedeductibile fiscal stabilite de organele de inspecţie fiscală ci doar sistemul
de impozitare aplicat (impozit pe profit sau impozit pe veniturile
microîntreprinderii), precum şi faptul că la pct.2 din prezenta decizie se va
soluţiona contestaţia referitoare la impozitul pe profit aferent veniturilor din
subvenţii, prin acest capăt de cerere nu va fi soluţionată contestaţia
referitoare la impozitul pe profit în sumă de S lei, reprezentând impozitul pe
profit aferent diferenţei dintre veniturile din subvenţii aferente anului 2017,
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dar înregistrate de petentă în anul 2018, şi veniturile din subvenţii aferente
anului 2016, dar înregistrate de petentă în anul 2017 (Slei -Slei=S lei x
16%=S lei), contestaţia privind impozitul pe profit în sumă de S lei urmând a
fi soluţionată la pct.2 din această decizie.

Aşadar, prin acest punct va fi soluţionată contestaţia în ceea ce
priveşte impozitul pe profit în sumă de S lei (S lei impozit pe profit stabilit de
organele de inspecţie fiscală pentru anul 2017 -S lei).

În drept, speţei îi sunt aplicabile prevederile art.47, art.48 alin.(7)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, şi anume:

“ART.47-Definiţia microîntreprinderii
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o

persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din
desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6);

b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi
management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;

c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a
500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au
înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane,
altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în
registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

ART.48- Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii

(...)
(5^2) Prin excepţie de la prevederile art. 47,

microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel
puţin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu 1
ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este îndeplinită.
Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social
pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.
În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică
aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor
celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47. Ieşirea din sistemul
de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii se
comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului
de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către
microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se
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efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate
începând cu trimestrul respectiv.

(...)
(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare

de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc
condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la plata impozitului
reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a
comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de
impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la
data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile art.
41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind
impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada
1 - 31 ianuarie 2017. Rezultatul fiscal se ajustează corespunzător
acestei perioade fiscale.”

Din prevederile legale de mai sus rezultă că sunt obligate la
plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, începând cu 1 februarie
2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data
de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.47, urmând ca
acestea să comunice organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de
impunere până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Tot până la această
dată se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru
profitul impozabil obţinut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017.

De asemenea, din prevederile legale de mai sus rezultă că
microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puţin
45.000 lei pot opta să aplice prevederile referitoare la impozitul pe profit
începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este
îndeplinită, opţiunea fiind definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului
social pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.
Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca
urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale competente, iar calculul şi
plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să
aplice prevederile referitoare la impozitul pe profit se efectuează luând în
considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul
respectiv.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
-pentru anul 2017, conform vectorului fiscal, societatea este

înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit. Astfel, petenta declară prin
declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”
următoarele:

 trimestrul I 2017, declaraţia nr.X/24.04.2017, impozit pe profit
zero lei;

 trimestrul II 2017, declaraţia nr.X/25.07.2017, impozit pe profit
S lei;
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 trimestrul III 2017, declaraţia nr.16S-2017/25.10.2017, impozit
pe profit zero lei;

 declaraţia 101 “Declaraţia privind impozitul pe profit”
nr.X/26.03.2018, impozit pe profit în sumă de S lei.

Aşadar, pentru anul 2017, petenta declară un impozit pe profit în
sumă de S lei, pe care-l şi achită la bugetul de stat.

-cifra de afaceri înregistrată la data de 31.12.2016 este de X lei,
sub plafonul de 500.000 euro;
-capitalul social al societăţii este de X lei în anul 2017;
-societatea nu comunică organelor fiscale teritoriale modificarea

sistemului de impunere şi nici declaraţia privind impozitul pe profit datorat
pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017, aşa cum
prevede art.48 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.

Se reţine faptul că:
-la sfârşitul lunii decembrie 2016 petenta a avut o cifră de afaceri
de S lei, sub plafonul de 500.000 euro, şi un capital social de S
lei, peste 45.000 lei. Astfel, în luna ianuarie societatea rămâne
plătitoare de impozit pe profit, aşa cum legal au stabilit organele
de inspecţie fiscală;
-pentru că societatea a avut la data de 31.12.2016 o cifră de
afaceri de S lei, sub plafonul de 500.000 euro, aceasta devine
obligatoriu plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, începând cu data de 01.02.2017, cu
obligaţia de a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea
sistemului de impunere (această condiţie nefiind îndeplinită),
aşa cum legal au stabilit organele de inspecţie fiscală;
-având în vedere faptul că la data de 31.03.2017 petenta era
microîntreprindere, aşa cum au stabilit organele de inspecţie
fiscală, că avea un capital social de S lei (>45.000 lei) şi ţinând
seama de faptul că aceasta a depus pentru fiecare dintre
trimestrele I, II şi III declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile
de plată la bugetul de stat”, iar pentru tot anul 2017 declaraţia
101 “Declaraţie privind impozitul pe profit”, în mod legal organele
de inspecţie fiscală au considerat că societatea este plătitoare
de impozit pe profit pentru perioada 01.04.2017-31.12.2017.
Având în vedere cele de mai sus şi ţinând seama de faptul că

petenta contestă impozitul pe profit aferent perioadei 01.04.2017-
31.12.2017 doar prin prisma sistemului de impozitare (impozit pe profit sau
impozit pe veniturile microîntreprinderilor), dar şi de faptul că aceasta nu
aduce nicio motivaţie în susţinerea contestaţiei referitoare la cheltuielile
nedeductibile fiscal stabilite de organele de inspecţie fiscală pentru anul
2017, se vor aplica dispoziţiile art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
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coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală şi se va respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de
Societatea X S.R.L., jud. Botoşani pentru acest capăt de cerere.

2.Cauza supusă soluţionării este dacă petenta datorează
impozitul pe profit în sumă de S lei aferent ajutoarelor nerambursabile
acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură, în anii
2014, 2015, 2016 şi 2017, în condiţiile în care, potrivit prevederilor
legale, subvenţiile se recunosc drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii
urmează să le compenseze.

În fapt, organele de inspecţie fiscală au stabilit că petenta
datoorează impozitul pe profit în sumă de S lei, aferent veniturilor din
subvenţii pentru exploataţii agricole aferente anilor 2014, 2015, 2016 şi
2017, achitate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în
anii 2015, 2016, 2017 şi 2018.

Astfel, petenta înregistrează în evidenţa contabilă, în luna
decembrie 2014, la venituri din subvenţii, plata avansului în sumă de Slei,
reprezentând subvenţii pentru exploataţia agricolă anul 2014. Diferenţa de
subvenţie pentru exploataţia agricolă aferentă anului 2014, în sumă de S lei,
a fost achitată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în luna
ianuarie 2015, fiind înregistrată la venituri din subvenţii de către societate în
lunile februarie şi mai 2015.

Aşadar, societatea a înregistrat veniturile din subvenţii aferente
anului fiscal 2014 la data plăţii lor, în anul 2015 şi nu în anul 2014, an căruia
îi erau aferente aceste subvenţii.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de S lei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2014 şi au stabilit un impozit
pe profit suplimentar în sumă de S lei.

Pentru anul 2015, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2016, în lunile iulie şi august,
subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în cursul anului 2016, respectiv în lunile iunie şi iulie.

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2014, în sumă de S lei, înregistrate de
petentă în anul 2015.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2015, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de S lei nu sunt aferente anului
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2015, ci anului 2014, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -S lei=S lei x 16%=S lei).

Pentru anul 2016, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2017, în lunile aprilie, mai şi iulie,
subvenţii ce au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură în cursul anului 2017, respectiv în lunile aprilie, mai şi iulie.

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2015, în sumă de Slei, înregistrate de
petentă în anul 2016.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2016, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de Slei nu sunt aferente anului
2016, ci anului 2015, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -Slei=S lei x 16%=S lei).

Pentru anul 2017, organele de inspecţie fiscală au stabilit că
sunt venituri impozabile subvenţiile aferente acestui an, în sumă de Slei, dar
care au fost înregistrate de petentă în anul 2018, în luna iunie, subvenţii ce
au fost încasate de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în
cursul anului 2018, respectiv în cursul anului 2017 (S lei) şi în cursul anului
2018 (Slei).

Totodată, organele de inspecţie fiscală au scăzut din baza
impozabilă aferentă impozitului pe profit veniturile din subvenţii pentru
exploataţii agricole aferente anului 2016, în sumă de Slei, înregistrate de
petentă în anul 2017.

Având în vedere aceste aspecte, organele de inspecţie fiscală
au stabilit că suma de Slei, reprezentând subvenţii pentru exploataţia
agricolă, reprezintă venituri impozabile în anul 2017, că veniturile din
subvenţii pentru exploataţii agricole în sumă de Slei nu sunt aferente anului
2017, ci anului 2016, şi au stabilit un impozit pe profit suplimentar în sumă
de S lei (Slei -Slei=S lei x 16%=S lei).

Impozitul pe profit în sumă totală de S lei (S lei +S lei + S lei + S
lei) a fost stabilit suplimentar de organele de inspecţie fiscală în conformitate
cu prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pct.12 din Hotărârea Guvernului
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
pct.42, pct.235 şi pct.236 alin.(1) şi (2) din Ordinul ministrului finanţelor
publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, pct.53
alin.(1), (2) şi (3), pct. 398 alin.(1) şi (2), pct. 399 alin.(1)-(3) şi pct. 402
alin.(3) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru
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aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare.

În drept, art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că:

“(1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între
veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La
stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Potrivit pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

“12. Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la
stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate
potrivit reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se
scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile
conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.”

Începând cu data de 01.01.2016, speţei îi sunt aplicabile
prevederile art.19 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi copletările ulterioare, şi anume:

“Art.19-(1) Rezultatul fiscal se calculează ca diferenţă între
veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile
aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile şi deducerile
fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea
rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi
cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile
fiscale care se recuperează în conformitate cu prevederile art. 31.
Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal
negativ este pierdere fiscală.”,
precum şi cele ale pct.5.(1) din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

“5. (1) În aplicarea art. 19 alin. (1) din Codul fiscal, pentru
calculul rezultatului fiscal, veniturile şi cheltuielile sunt cele
înregistrate în contabilitate potrivit reglementărilor contabile date în
baza Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte sume care, din punct de
vedere fiscal, sunt elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.”

În conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus,
profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din
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orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un
an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă
cheltuielile nedeductibile.

Speţei îi sunt aplicabile şi prevederile Ordinului ministrului
finanţelor publice nr.3055/2009, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare,
şi anume:

“236.- (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică,
drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe
care aceste subvenţii urmează să le compenseze.

(2) În cazul în care într-o perioadă se încasează subvenţii
aferente unor cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile
primite nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente.”,
precum şi cele ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1802/2014
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi sitaţiile finanaciare consolidate, cu modificările şi
completările ulterioare, care la pct.398 alin.(1) şi pct.399 alin.(2) precizează
că:

“398. - (1) Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică,
drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe
care aceste subvenţii urmează să le compenseze.”

“399-(2) În cazul subvenţiilor a căror acordare este legată de
activitatea de producţie sau prestări de servicii, recunoaşterea
acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent cu
recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi
acoperită din aceste subvenţii.”

Conform prevederilor legale enunţate, subvenţiile se recunosc,
pe o baza sistematică drept venituri ale perioadelor corespunzătoare
cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.
De asemenea, în cazul în care au fost încasate subvenţii aferente unor
cheltuieli care nu au fost încă efectuate, subvenţiile primite nu reprezintă
venituri ale acelei perioade curente, iar în cazul subvenţiilor a căror
acordare este legată de activitatea de producţie sau prestări de servicii,
recunoaşterea acestora pe seama veniturilor se efectuează concomitent cu
recunoaşterea cheltuielilor a căror contravaloare urmează a fi acoperită din
aceste subvenţii.

Potrivit Funcţiunii conturilor cuprinse la Capitolul VII din Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
finanaciare consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, în contul
741 ”Venituri din subvenţii pentru exploatare” se reflectă valoarea
subvenţiilor pentru venituri, aferente perioadei, indiferent de momentul
încasării efective a sumelor.
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De asemenea, se prevede faptul că cu ajutorul contului
741 ”Venituri din subvenţii pentru exploatare” se ţine evidenţa subvenţiilor
cuvenite entităţii în schimbul respectării anumitor condiţii referitoare la
activitatea de exploatare a acesteia.

Analizând documentele existente la dosarul contestaţiei se
reţine faptul că petenta a înregistrat în conturile de venituri subnemţiile
încasate şi nu cele cuvenite.

Astfel, în fiecare din cei patru ani verificaţi, petenta a înregistrat
pe venituri subvenţiile încasate, diferenţa dintre subvenţiile cuvenite şi cele
încasate fiind înregistrată în anul următor, atunci când acestea au fost
efectiv încasate.

Nu se reţine în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţia
petentei precum că sumele primite în cadrul schemelor de sprijin financiar
trebuie reflectate ca venituri în exerciţiile în care au devenit creanţe prin
emiterea actului administrativ de acordare şi nici celelalte susţineri
referitoare la neîncălcarea principiului independenţei exerciţiului şi a
principiului contabilităţii de angajament deoarece, aşa cum s-a arătat mai
sus, acestea se înregistrează în conturile de venituri aferente perioadei,
indiferent de momentul încasării lor.

Având în vedere că potrivit prevederilor legale mai sus enunţate,
subvenţiile se recunosc pe o baza sistematică drept venituri ale perioadei
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să
le compenseze, respectând totodată scopul acordării acestor subvenţii, că
cu ajutorul contului 741 ”Venituri din subvenţii pentru exploatare” se ţine
evidenţa subvenţiilor cuvenite entităţii, de asemenea în schimbul respectării
anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia, rezultă
că în mod legal organele de inspecţie fiscală au stabilit că subvenţiile primite
de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură reprezintă venituri
impozabile la momentul când acestea sunt cuvenite, şi nu la momentul
încasării lor şi au stabilit impozitul pe profit suplimentar în sumă de S lei,
astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art.279 alin.(1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3741/2015 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia
formulată de Societatea X S.R.L. Botoşani pentru acest capăt de cerere.

3. În ceea ce priveşte impozitul pe profit în sumă de S lei,
cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi se poate pronunţa cu privire la acest capăt de
cerere în condiţiile în care această sumă nu a fost stabilită prin titlul de
creanţă contestat.

În fapt, prin Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabile în cadrul
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inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.F-BT X, emisă în baza Raportului
de inspecţie fiscală nr.F-BT X, organele de inspecţie fiscală din cadrul
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani au stabilit în sarcina
societăţii obligaţia de plată a impozitului pe profit în sumă de S lei, aferent
anului 2017.

Prin contestaţia formulată, petenta contestă şi impozitul pe profit
în sumă de S lei, considerat de aceasta ca fiind declarat eronat, susţinând
că îndreptarea erorii trebuia făcută de către organele de inspecţie fiscală,
deoarece, ulterior, pentru perioadele deja supuse inspecţiei fiscale nu mai
există posibilitatea depunerii de declaraţii rectificative.

În drept, conform prevederilor art.269 alin.(2) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare:

“(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi
măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în
actul administrativ fiscal atacat.”

Din documentele existente la dosarul cauzei se reţine că
impozitul pe profit în sumă de S lei nu a fost stabilit suplimentar de organele
de inspecţie fiscală prin decizia de impunere contestată, această sumă
reprezentând impozitul pe profit declarat de petentă în anul 2017, de care
organele de inspecţie fiscală au ţinut seama la stabilirea impozitului pe profit
aferent acestei perioade.

Având în vedere cele de mai sus, în conformitate cu prevederile
pct.11.1 lit.c) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr.3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care
prevede:

„11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
(...)
c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile

contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;”,
se va respinge ca fiind fără obiect contestaţia formulată de petentă pentru
impozitul pe profit în sumă de S lei.

Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale
invocate în conţinutul prezentei decizii, Directorul General al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

DECIDE:

1.Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de
Societatea X S.R.L., jud. Botoşani, împotriva Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare
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stabile în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.F-BT X, emisă în
baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-BT X, de către Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani-Inspecţie Fiscală, pentru impozitul
pe profit în sumă de Slei.

2. Respingerea ca fiind fără obiect a contestaţiei formulată de
Societatea X S.R.L., jud. Botoşani, împotriva Deciziei de impunere privind
obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare
stabile în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr.F-BT X, emisă în
baza Raportului de inspecţie fiscală nr.F-BT X, de către Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani-Inspecţie Fiscală, pentru impozitul
pe profit în sumă de S lei.

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul
Botoşani.

DI


