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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE    
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE                                          

         A JUDE�ULUI SUCEAVA   
 
 
 
 

DECIZIA NR. 147 
din 18.08.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
S.C. …. S.R.L. …. , 

înregistrat�  la Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  Suceava 
sub  nr.  …./ 18.07.2006 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  sesizat�  
de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  …. / 17.07.2006,  
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  nr.  
….. / 18.07.2006,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C. … S.R.L., având domiciliul 
fiscal în localitatea …., jude�ul Suceava. 

 
Societatea ….. SRL contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere nr 

…/31.05.2006 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr …../31.05.2006, ce a stat la baza 
emiterii deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind  suma  de … lei, reprezentând: 
   

��….. lei – impozit pe profit; 
��   ….. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit;  
��……. lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
��   ….. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinetul de Avocatur� …., în baza 

împuternicirii avoca�iale nr…./2006, depus� în original la dosarul cauzei, prin care se 
face dovada c� S.C. …. S.R.L. … a convenit s� fie reprezentat� în aceast� spe�� de 
avocat ….. 
 

Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
26.09.2005. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
data de 26.09.2005, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
  

I.  S.C. ….. S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea …., jude�ul Suceava, 
prin contesta�ia  depus�  împotriva Deciziei de impunere nr …../31.05.2006 �i a 
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Raportului de inspec�ie fiscal� nr ……/31.05.2006, ce a stat la baza emiterii 
deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava,  aduce  
urm�toarele  argumente:  

 
Petenta sus�ine c� decizia de impunere nr …/31.05.2006 �i raportul de 

inspec�ie fiscal� nr …/31.05.2006, ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, sunt 
emise nelegal, deoarece, potrivit art. 102 alin 3 din Codul de procedur� fiscal�, 
inspec�ia fiscal� se efectueaz� o singur� dat� pentru fiecare impozit, tax�, contribu�ie, 
datorate bugetului general consolidat �i pentru fiecare perioad� supus� impozit�rii, iar 
în cauz�, pentru aceea�i perioad� 1.01.2003 – 31.12.2004, s-a emis decizia de 
impunere nr. …./30.06.2005, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
……/30.06.2005. 

Contestatoarea precizeaz� c� aceste acte administrative fiscale formeaz� 
obiectul unui litigiu în contencios fiscal, aflat pe rolul Tribunalului Suceava (dosar nr. 
…../2005), drept pentru care emiterea unei noi decizii în cursul solu�ion�rii 
procesului judiciar este nelegal�. 

 
Contestatoarea arat� c� de�ine certificat de investitor în zona defavorizat�, din 

data de 20.12.2000, în baza c�ruia beneficiaz� de scutirea la plata impozitului pe 
profit pe durata existen�ei zonei defavorizate.  

Prin contesta�ia depus�, petenta sus�ine c� beneficiaz� de scutirea de la plata 
impozitului pe profit prev�zut� de art. 6 lit. c din O.U.G. nr. 24/1998, deoarece 
îndepline�te cerin�ele art. 9 din Normele Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 
24/1998, aprobate prin H.G. nr. 728/2001, fiind societate comercial� cu capital 
majoritar privat, care are sediul social �i î�i desf��oar� activitatea în zona 
defavorizat�, având certificat de investitor în zona defavorizat� �i desf��urând 
activitate de transport. 

 
Contestatoarea sus�ine c� sunt deductibile fiscal cheltuielile cu dobânzile 

aferente anului 2004, deoarece în cauz� sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. 1 din 
Codul fiscal. 

 
Prin contesta�ia depus�, petenta solicit� �i suspendarea execut�rii actului 

administrativ fiscal pân� la solu�ionarea contesta�iei, în conformitate cu dispozi�iile 
art. 184 din Codul de procedur� fiscal�. 

 
II.  Prin  Decizia de impunere nr …../31.05.2006, Activitatea de Control 

Fiscal Suceava a stabilit c� SC …. SRL datoreaz� bugetului de stat suma de …. 
lei,  reprezentând: 

- …. lei – impozit pe profit; 
-    ….. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit;  
- … lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-           …. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit. 
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Verificarea s-a efectuat ca urmare a desfiin��rii deciziei de impunere nr. 
…./30.06.2005 emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, prin Decizia nr. 
../3.03.2006 a DG.F.P. Suceava. 

 
Inspec�ia fiscal� a avut ca obiectiv verificarea modului de constituire, 

eviden�iere �i v�rsare a impozitului pe profit c�tre bugetul de stat în perioada 
1.01.2003 – 31.12.2004.  

 
 În actul contestat, organul de control precizeaz� c� societatea de�ine Certificat 
de investitor nr. …/20.12.2000 în zona defavorizat� �i c� în perioada 1.01.2003 – 
31.12.2004 societatea a beneficiat de scutire la plata impozitului pe profit în 
conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonan�a de Urgen�� nr. 24/1998, republicat�, 
privind facilit��ile acordate pentru investi�iile nou-create de agen�ii economici care î�i 
desf��oar� activitatea în zona defavorizat�. De asemenea, se precizeaz� c� la data de 
31 decembrie 2003 societatea a înregistrat �i declarat un profit impozabil în sum� de 
…. lei. 
  

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� în anul 2003 
societatea a desf��urat activitate economic� �i în afara zonei defavorizate, respectiv 
comer� �i transport marf� la intern, astfel: 

          - lei - 
Perioada Venituri realizate în afara zonei 

defavorizate 
Venituri totale 

Trim I 2003   
Trim II 2003   
Trim III 2003   
Trim IV 2003   
 

În conformitate cu prevederile art 9, cap. 3 din Normele Metodologice pentru 
aplicarea O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobate prin 
H.G. nr. 728/2001, care precizeaz� c� pentru profitul ob�inut din aceste activit��i 
societatea nu beneficiaz� de scutire de la plata impozitului pe profit �i c� partea din 
profitul impozabil, aferent� activit��ilor desf��urate în afara zonei defavorizate, este 
cea care corespunde ponderii veniturilor ob�inute din aceste activit��i în volumul total 
al veniturilor, organul de control a procedat la calcularea impozitului pe profitul 
ob�inut în afara zonei defavorizate, astfel: 

              - lei - 
TRIM/AN Profit 

impozabil total 
Ponderea veniturilor 

ob�inute în afara zonei 
în volumul total al 

veniturilor 

Impozit pe 
profit în 

zona defav. 

Impozit pe 
profit în 

afara zonei 
defav 

Total 
impozit pe 

profit  

I/2003      
II/2003      
III/2003      
IV/2003      
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Organul de control a stabilit c� societatea ….. SRL datoreaz� bugetului de stat 
pe anul 2003 impozit pe profitul ob�inut în afara zonei defavorizate în sum� de 
….. lei.  

 
Pentru neplata în termen a impozitului pe profit aferent anului 2003, ob�inut în 

afara zonei defavorizate, organul de control a calculat dobânzi în sum� de … lei, 
major�ri de întârziere în sum� de …. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de … 
lei. 

 
Organul fiscal a constatat c� societatea a înregistrat în eviden�a contabil�, la 

data de 31.12.2004, un profit impozabil în sum� de …. lei.  
În conformitate cu prevederile art. 21 alin 4 lit. b din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, organul de control a considerat c� nu sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil cheltuielile în sum� de ….. lei, reprezentând penalit��i �i amenzi 
eviden�iate în conturile 6711, 658, 6581. 

Organul de control a analizat deductibilitatea cheltuielilor cu dobânzile 
efectuate în anul 2004 în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 �i 2 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz� c� cheltuielile cu dobânzile sunt 
integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic 
decât unu, iar în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu 
inclusiv, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar 
sunt deductibile pân� la nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% din celelalte 
venituri ale contribuabilului.  

La determinarea gradului de îndatorare a capitalului, organul de control a luat 
în calcul toate creditele �i împrumuturile cu termen de rambursare mai mare de un an 
de la data semn�rii contractelor, eviden�iate în contabilitate în contul 167 
„Împrumuturi pe termen lung”, �i nu a luat în calcul contul 5191, întrucât soldul 
acestui cont reprezint� linii de credit contractate de societate pe termen scurt, sub un 
an, de la … �i …, conform contractelor de credit nr. …/25.02.2004 �i …/28.04.2004. 

Organul de control a stabilit c� gradul de îndatorare a capitalului pe anul 2004 
este de ….. �i c� nu sunt deductibile fiscal cheltuielile cu dobânzile în sum� de ….. 
lei situate peste nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% din celelalte venituri 
ale contribuabilului. 

Organul de control a procedat la majorarea profitului impozabil aferent anului 
2004, cu cheltuielile nedeductibile în sum� de …. lei, stabilind c� profitul impozabil 
este de ….. lei. 
   

De asemenea, organul de control a constatat c�, în anul 2004, societatea a 
desf��urat activitate economic� �i în afara zonei defavorizate, astfel: 

          - lei - 
Perioada Venituri realizate în afara zonei 

defavorizate 
Venituri totale 

Trim I 2004   
Trim II 2004   
Trim III 2004   
Trim IV 2004   
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În conformitate cu prevederile art 9, cap. 3 din Normele Metodologice pentru 
aplicarea O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, aprobate prin 
H.G. nr. 728/2001, care precizeaz� c� pentru profitul ob�inut din aceste activit��i 
societatea nu beneficiaz� de scutire de la plata impozitului pe profit �i c� partea din 
profitul impozabil, aferent� activit��ilor desf��urate în afara zonei defavorizate, este 
cea care corespunde ponderii veniturilor ob�inute din aceste activit��i în volumul total 
al veniturilor, organul de control a procedat la calcularea impozitului pe profitul 
ob�inut în afara zonei defavorizate, astfel: 
           - lei -     
TRIM/AN Profit 

impozabil total 
Ponderea veniturilor 

ob�inute în afara zonei 
în volumul total al 

veniturilor 

Impozit pe 
profit în 

zona defav. 

Impozit pe 
profit în 

afara zonei 
defav 

Total 
impozit pe 

profit  

I/2004      
II/2004      
III/2004      
IV/2004      

 
Organul de control a stabilit c� societatea ….. SRL datoreaz� bugetului de stat 

pe anul 2004 impozit pe profitul ob�inut în afara zonei defavorizate în sum� de 
…. lei.  
 

Pentru neplata în termen a impozitului pe profit aferent anului 2004, ob�inut în 
afara zonei defavorizate, organul de control a calculat dobânzi de întârziere în sum� 
de … lei, major�ri de întârziere în sum� de …… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de …. lei. 

  
III.  Din  documentele  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. În ceea ce prive�te  suma  contestat�  de  …. lei,  reprezentând  impozit 
pe profit aferent anilor 2003 – 2004, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii stabilirii 
impozitului pe profitul ob�inut din activit��ile desf��urate în afara zonei 
defavorizate. 

  
 În fapt, societatea contestatoare a beneficiat în perioada 01.01.2003-
31.12.2004 de facilitatea de scutire de la plata impozitului pe profit, în conformitate 
cu prevederile art.6 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.24/1998 republicat�, 
privitor la facilit��ile acordate pentru investi�iile nou-create de agen�ii economici care 
î�i desf��oar� activitatea în zonele defavorizate, în baza certificatului de investitor în 
zona defavorizat�, nr. …./20.12.2000.   

   
Organul de control a constatat c�, în anul 2003, societatea a desf��urat 

activitate economic� �i în afara zonei defavorizate, respectiv comer� �i transport 
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marf� la intern, pentru care nu beneficiaz� de scutire la plata impozitului pe profit, 
realizând venituri în sum� de ….. lei din aceste activit��i. 

Ca urmare a celor constatate, organul de control a stabilit c� societatea …… 
SRL datoreaz� bugetului de stat pe anul 2003 un impozit pe profitul ob�inut în 
afara zonei defavorizate în sum� de …. lei.  

 
În urma verific�rii efectuate, organul de control a considerat c� nu sunt 

deductibile la calculul profitului impozabil aferent anului 2004 cheltuielile în 
sum� de …. lei, reprezentând penalit��i �i amenzi, �i cheltuielile cu dobânzile în 
sum� de …. lei. 

Organul de control a procedat la majorarea profitului impozabil înregistrat la 
data de 31.12.2004, în eviden�a contabil�, în sum� de …. lei, cu cheltuielile 
nedeductibile în sum� de …. lei, stabilind c� profitul impozabil este de …. lei. 
   

De asemenea, organul de control a constatat c�, în anul 2004, societatea a 
desf��urat activitate economic� �i în afara zonei defavorizate, respectiv comer� �i 
transport marf� la intern, pentru care nu beneficiaz� de scutire la plata impozitului pe 
profit, realizând venituri în sum� de …. lei din aceste activit��i. 

Organul de control a stabilit c� societatea …. SRL datoreaz� bugetului de stat 
pe anul 2004 un impozit pe profitul ob�inut în afara zonei defavorizate în sum� 
de ….. lei.  
  

În drept, în ceea ce prive�te facilitatea fiscal� de scutire de la plata 
impozitului pe profit sunt aplicabile, în anul 2003, prevederile art 35 alin 3 din 
Legea nr 414/2002 privind impozitul pe profit, care precizeaz�: 

„ART 35 
    (3) În cazul persoanelor juridice care au ob�inut înainte de data intr�rii în 
vigoare a prezentei legi certificatul permanent de investitor în zona defavorizat�, 
se va aplica în continuare scutirea de la plata impozitului pe profit pe toat� 
durata de existen�� a zonei defavorizate.” 
 
 În anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 38 alin 1 din Legea nr 571/2003 
privind Codul fiscal, care precizeaz�: 

„ART. 38 
        (1) În cazul persoanelor juridice care au ob�inut, înainte de 1 iulie 2003, 
certificatul permanent de investitor în zona defavorizat�, scutirea de impozit pe 
profitul aferent investi�iilor noi se aplic� în continuare pe perioada existen�ei 
zonei defavorizate.” 
  

Aceste prevederi legale se completeaz� cu art 6 lit. c din O.U.G. nr 24/1998 
privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, care precizeaz� c� „societ��ile 
comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române,…, care î�i au 
sediul �i î�i desf��oar� activitatea în zona defavorizat�, beneficiaz� pentru 
investi�iile nou-create de urm�toarele facilit��i: 

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata de existen�� a zonei 
defavorizate;”. 
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Prin urmare, persoanele juridice care au ob�inut, înainte de 1 iulie 2003, 

certificatul de investitor permanent în zona defavorizat�, beneficiaz� de scutire de la 
plata impozitului pe profitul aferent investi�iilor noi.  

 
În ceea ce prive�te condi�iile pe care trebuie s� le îndeplineasc� o societate 

pentru a beneficia de scutirea la plata impozitului pe profit sunt aplicabile prevederile 
art 9 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, aprobate prin H.G. nr 728/2001, care precizeaz�: 

„ART. 9 
     (1) Beneficiaz� de scutirea de la plata impozitului pe profit, prev�zut� la 
art. 6 lit. c) din ordonan��, pe baza certificatului de investitor în zon� 
defavorizat�, societ��ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane 
juridice române, care au sediul social �i î�i desf��oar� activitatea în zona 
defavorizat� declarat�, în domeniile de interes economic clasificate în anexa nr. 
1, �i care angajeaz� for�� de munc� în condi�iile prezentelor norme 
metodologice. 
     (2) Societ��ile comerciale men�ionate la alin. (1) nu beneficiaz� de scutire 
de la plata impozitului pe profit pentru profitul rezultat din efectuarea 
opera�iunilor de lichidare a investi�iei, conform legii, pentru profitul ob�inut din 
vânzarea de active corporale �i necorporale, câ�tigurile realizate din investi�ii 
financiare, profitul ob�inut din desf��urarea de activit��i în afara zonei 
defavorizate, precum �i pentru cel rezultat din desf��urarea de activit��i în alte 
domenii decât cele de interes pentru zonele defavorizate, declarate potrivit legii. 
     (3) Partea din profitul impozabil, aferent� fiec�rei opera�iuni/activit��i 
prev�zute la alineatul precedent, este cea care corespunde ponderii veniturilor 
ob�inute din aceste opera�iuni/activit��i în volumul total al veniturilor.” 
     

Din textul de lege citat mai sus rezult� c� pentru profitul ob�inut din 
desf��urarea de activit��i în afara zonei defavorizate, agen�ii economici nu 
beneficiaz� de scutire de la plata impozitului pe profit. Partea din profitul impozabil, 
aferent� activit��ilor desf��urate în afara zonei defavorizate, este cea care corespunde 
ponderii veniturilor ob�inute din aceste activit��i în volumul total al veniturilor. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea contestatoare 

a beneficiat în perioada 01.01.2003-31.12.2004 de facilitatea de scutire de la plata 
impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile art.6 din Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr.24/1998 privitor la facilit��ile acordate pentru investi�iile nou-create de 
agen�ii economici care î�i desf��oar� activitatea în zonele defavorizate, republicat�, în 
baza certificatului de investitor în zona defavorizat�, nr. …./20.12.2000.   

 
Din raportul de inspec�ie fiscal� atacat se re�ine c� organul de control a 

constatat c� societatea a desf��urat în anii 2003 �i 2004 activitate economic� �i în 
afara zonei defavorizate, respectiv comer� �i transport marf� la intern, pentru care nu 
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beneficiaz� de scutire la plata impozitului pe profit, realizând urm�toarele venituri 
din aceste activit��i: 

- în anul 2003 - venituri în sum� de … lei; 
- în anul 2004 - venituri în sum� de …. lei. 
 
De asemenea, din actul de control contestat rezult� c� organul de control nu a 

admis la deducere cheltuielile în sum� de …. lei, efectuate în anul 2004, reprezentând 
penalit��i �i amenzi eviden�iate în conturile 6711, 658, 6581. 

 
Potrivit prevederilor art. 21 alin 4 lit. b din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal: 
„ART. 21 

   (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
b) amenzile, confisc�rile, major�rile de întârziere �i penalit��ile de 

întârziere datorate c�tre autorit��ile române, potrivit prevederilor legale. 
Amenzile, penalit��ile sau major�rile datorate c�tre autorit��i str�ine ori în 
cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente în România 
�i/sau autorit��i str�ine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excep�ia major�rilor, al 
c�ror regim este reglementat prin conven�iile de evitare a dublei impuneri.” 

 
Prin urmare, organul de control în mod legal a stabilit c� nu sunt deductibile la 

calculul profitului impozabil cheltuielile în sum� de … lei, reprezentând amenzi �i 
penalit��i. 

 
În raportul de inspec�ie fiscal� contestat se precizeaz� c� organul de control a 

efectuat o analiz� a deductibilit��ii cheltuielilor cu dobânzile efectuate în anul 2004, 
în sum� total� de …. lei, în func�ie de gradul de îndatorare a capitalului. 

La determinarea gradului de îndatorare a capitalului, organul de control a luat 
în calcul toate creditele �i împrumuturile cu termen de rambursare mai mare de un an 
de la data semn�rii contractelor, eviden�iate în contabilitate în contul 167 
„Împrumuturi pe termen lung”, �i nu a luat în calcul contul 5191, întrucât soldul 
acestui cont reprezint� linii de credit contractate de societate pe termen scurt, sub un 
an, de la …. �i ……, conform contractelor de credit nr. …/25.02.2004 �i 
…./28.04.2004. 

Organul de control a stabilit c� gradul de îndatorare a capitalului pe anul 2004 
este de …. �i c� nu sunt deductibile fiscal cheltuielile cu dobânzile în sum� de ….. 
lei, situate peste nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% din celelalte venituri 
ale contribuabilului. 
 
 În ceea ce prive�te analiza deductibilit��ii cheltuielilor cu dobânzile în func�ie 
de nivelul gradului de îndatorare a capitalului sunt aplicabile prevederile art. 23 alin. 
1 �i 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 

„ART. 23 
    Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs valutar 



 9

     (1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care 
gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât unu. Gradul de îndatorare 
a capitalului se determin� ca raport între capitalul împrumutat cu termen de 
rambursare peste un an �i capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la 
începutul anului �i sfâr�itul perioadei pentru care se determin� impozitul pe 
profit. Prin capitalul împrumutat se în�elege totalul creditelor �i împrumuturilor 
cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. Începând 
cu data de 1 ianuarie 2006, cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile, în 
cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic decât trei. 
     (2) În cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este peste unu 
inclusiv, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs 
valutar sunt deductibile pân� la nivelul sumei veniturilor din dobânzi, plus 10% 
din celelalte venituri ale contribuabilului. Cheltuielile cu dobânzile �i cu 
pierderea net� din diferen�ele de curs valutar r�mase nedeductibile se 
reporteaz� în perioada urm�toare, în acelea�i condi�ii, pân� la deductibilitatea 
integral� a acestora.” 

 
Având în vedere c� nivelul gradului de îndatorare a capitalului în anul 2004 

este de …., deci peste 1, rezult� c� cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile pân� la 
nivelul sumei veniturilor din dobânzi de ….. lei, plus 10% din celelalte venituri ale 
contribuabilului, respectiv de …. lei. 

 
Prin urmare, organul de control în mod legal nu a admis la deducere 

cheltuielile cu dobânzile în sum� de …. lei, efectuate în anul 2004, situate peste 
nivelul sumei veniturilor din dobânzi de …. lei, plus 10% din celelalte venituri ale 
contribuabilului, respectiv de … lei. 
 

Ca urmare a celor constatate, organul de control a procedat la majorarea 
profitului impozabil aferent anului 2004, cu cheltuielile nedeductibile în sum� de .. 
lei, reprezentând amenzi, penalit��i �i dobânzi, stabilind c� profitul impozabil este de 
….. lei. 

   
În ceea ce prive�te calculul profitului impozabil, în anul 2004, sunt aplicabile 

prevederile art 19 alin 1 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 

   „ART. 19 
    (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.” 
 
 Din textele de lege citate se re�ine c� profitul impozabil se calculeaz� ca 
diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate pentru 
realizarea acestora �i se majoreaz� cu cheltuielile nedeductibile. 
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Fa�� de cele prezentate, rezult� c� organul de control în mod legal a stabilit c� 
profitul impozabil aferent anului 2004 este de ….. lei. 

 
A�a dup� cum am ar�tat mai sus, organul de control a constatat c� societatea a 

desf��urat în anii 2003 �i 2004 activitate economic� �i în afara zonei defavorizate, 
respectiv comer� �i transport marf� la intern, pentru care nu beneficiaz� de scutire la 
plata impozitului pe profit.  

În conformitate cu prevederile art 9 din Normele metodologice pentru aplicarea 
Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, aprobate prin H.G. nr 728/2001, 
citat mai sus, organul de control a procedat la determinarea profitului impozabil, 
aferent activit��ilor desf��urate în afara zonei defavorizate, prin aplicarea la profitul 
impozabil total, de ….. lei în anul 2003 �i de ……. lei în anul 2004, a ponderii 
veniturilor ob�inute din activit��ile din afara zonei defavorizate în volumul total al 
veniturilor. 

 
Astfel, organul de control a stabilit c� societatea ….. SRL datoreaz� bugetului 

de stat un impozit pe profitul ob�inut în afara zonei defavorizate în sum� de …. 
lei pe anul 2003 �i de …. lei pe anul 2004.  

 
Din cele prezentate, se re�ine c� societatea contestatoare nu beneficiaz� de 

scutire de la plata impozitului pe profitul ob�inut din activit��ile desf��urate în afara 
zonei defavorizate �i c� m�sura organului de control de a stabili un impozit pe profit 
de …. lei este legal�.  

 
În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� decizia de impunere nr 

…./31.05.2006 �i raportul de inspec�ie fiscal� nr …../31.05.2006, ce a stat la baza 
emiterii deciziei de impunere, sunt emise nelegal, deoarece, pentru aceea�i perioad� 
1.01.2003 – 31.12.2004 �i acela�i tip de impozit, organul fiscal a emis decizia de 
impunere nr. …../30.06.2005, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…./30.06.2005, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei  
din urm�toarele motive: 

- prin decizia nr. …./3.03.2006 a D.G.F.P. Suceava, prin care a fost 
solu�ionat� contesta�ia formulat� de societatea … SRL împotriva deciziei 
de impunere nr. … din 30.06.2005, întocmit�  de  Activitatea de Control 
Fiscal  Suceava,  s-a dispus desfiin�area actului atacat, pentru impozitul 
pe profit �i accesoriile aferente acestuia, în vederea reanaliz�rii cauzei 
strict pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii bugetare, �i emiterea 
unui nou act administrativ fiscal; 

- decizia nr. ……/3.03.2006 a D.G.F.P. Suceava a fost adus� la cuno�tin�a 
societ��ii … SRL la data de 15.03.2006, cu confirmarea de primire nr. … 
�i Cabinetului de avocatur� …. la data de 15.03.2006, cu confirmarea de 
primire nr. …. 

 
Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus �i analizând 

documentele anexate la dosarul cauzei, rezult� c� organul de control în mod legal a 
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procedat la stabilirea impozitului pe profit în sum� de … lei, drept pentru care 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor  la suma de …. lei, stabilit�  de  Activitatea de Control Fiscal 

Suceava prin decizia de impunere nr. …/31.05.2006, reprezentând dobânzi de 
…. lei, major�ri de întârziere de .. lei �i penalit��i de întârziere de … lei, aferente 
impozitului pe profit în sum� de …. lei, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� SC … SRL datoreaz� 
aceast� sum�, în condi�iile în care, obliga�ia bugetar�, pentru care s-au calculat 
accesorii, nu a fost achitat� la scaden��. 
 

În fapt, organul de control a calculat pentru neplata în termen a impozitului pe 
profit în sum� de ….. lei, accesorii în sum� total� de …. lei, reprezentând dobânzi de 
…. lei, major�ri de întârziere de … lei �i penalit��i de întârziere de …. lei. 
 

În  drept,  în ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i de 
întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de stat, 
sunt aplicabile, în anul 2003, prevederile art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 
privind colectarea crean�elor bugetare, republicat�, care stipuleaz�: 
 

„ART. 12 
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare debitorii 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […]” 
 

„ART. 13 
      (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
     (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii bugetare, stabilite de organele competente, 
dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia 
inclusiv.[…]” 
 

„ART. 14 
    (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor obliga�ii 
bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a amenzilor, se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau 
pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare celei în care acestea aveau termen de plat�. […]” 
 

Începând cu data de 1.01.2004 sunt aplicabile prevederile art 108, 109 �i 114 
din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� devenite art. 114, 115 �i 
120 prin republicarea la data de 24.06.2004, care stipuleaz�: 
 

„ART. 114 
    (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.[…]” 
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„ART. 115 

    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
    (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum 
urmeaz�: 
    a) pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, taxei sau 
contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia 
inclusiv;[…]” 
 

„ART. 120 
    Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de 
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� 
la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia 
de plat� a dobânzilor.[…]” 

 
Articolul 120 a fost modificat prin Legea  210 / 2005 privind aprobarea 

Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care intr� în vigoare de la 
data de 15.07.2005, astfel: 
 

„(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� 
de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora 
pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� 
obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
  

Articolele 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, au devenit 115, 116 �i 121 prin 
republicarea actului normativ la data de 26.09.2005, care a preluat în totalitate 
con�inutul vechilor articole. 

 
Prin Legea nr. 210 / 2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 

20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, se stipuleaz� c�, începând cu data de 1 ianuarie 
2006, no�iunile de dobânzi �i/sau penalit��i de întârziere se înlocuiesc cu no�iunea de 
major�ri de întârziere, art. 115 din Codul de procedur� fiscal�, devenit art. 116 prin 
republicarea la data de 26.09.2005, se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 115 
    Major�ri de întârziere 
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    (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. […] 
    (5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, 
�i poate fi modificat prin legile bugetare anuale." 
 
�i se abrog� art. 120 (cu privire la penalit��ile de întârziere) din Codul de procedur� 
fiscal�. 
 

Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la termenul 
scadent a impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control debitorii 
datoreaz� major�ri de întârziere.  

 
Întrucât debitorul nu a achitat la termenul scadent, impozitul pe profit în sum� 

de ….. lei, acesta datoreaz� major�ri de întârziere, începând cu ziua urm�toare 
termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate. 

 
Deci, major�rile de întârziere în sum� de … lei au fost stabilite în mod legal de 

c�tre organul de control. 
 

Având în vedere faptul c� nu se contest� modul de calcul al major�rilor �i c� 
pentru impozitul pe profit, care a generat major�rile de întârziere în sum� de …… lei, 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz�, potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”, a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru aceste 
capete de cerere. 
 

3. Referitor la solicitarea contestatoarei privind suspendarea execut�rii 
deciziei de impunere nr. ….. din 31.05.2006 pân� la solu�ionarea contesta�iei, 
facem men�iunea c� potrivit prevederilor art. 185 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, �i 
modificat� prin Legea nr. 158/2006 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, “Introducerea contesta�iei pe calea 
administrativ� de atac nu suspend� executarea actului administrativ fiscal.” 

Alin. (2) al art. 185 din actul normativ men�ionat mai sus precizeaz�: 
“Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a 
cere suspendarea actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile ulterioare, cu condi�ia depunerii unei 
garan�ii la nivelul sumei contestate.”  

 
Din aceste prevederi legale se re�ine faptul c� Direc�ia  General� a Finan�elor  

Publice a jude�ului Suceava nu are competen�a material� de a se învesti în 
solu�ionarea cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal, întrucât 
aceasta apar�ine instan�ei de contencios administrativ. 
 Îns�, �inând cont de faptul c� petenta a solicitat suspendarea execut�rii deciziei 
de impunere nr. ….. din 31.05.2006 pân� la solu�ionarea contesta�iei, iar contesta�ia 
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formulat� împotriva acestui act administrativ fiscal a fost solu�ionat� prin prezenta 
decizie, cererea de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal r�mâne 
f�r� obiect. 

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

prevederilor  art 35 din Legea nr 414/2002 privind impozitul pe profit, art 19, 21, 23 
�i 38 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, art 6 din O.U.G. nr 24/1998 privind 
regimul zonelor defavorizate, republicat�, art 9 din Normele metodologice pentru 
aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare   aprobate prin H.G. nr 728/2001, 
art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 privind colectarea crean�elor bugetare, 
republicat�, art 115, 116, 121 �i 185 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, coroborate cu art. 186 din O.G. nr 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 

DECIDE: 
 
- Respingerea contesta�iei formulate de S.C. ….. SRL Pojorâta împotriva 

Deciziei de impunere nr. …….. din 31.05.2006, întocmit�  de  Activitatea de 
Control Fiscal  Suceava, privind suma de … lei, reprezentând: 

- …. lei – impozit pe profit; 
-    ….. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit;  
- …. lei – dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ….. lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, 

ca neîntemeiat�. 
 

- În ceea ce prive�te cererea de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal men�ionat mai sus, pân� la solu�ionarea contesta�iei, aceasta 
a r�mas f�r� obiect, întrucât contesta�ia formulat� împotriva actului administrativ 
fiscal a fost solu�ionat� prin prezenta decizie. 

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

la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

      
  
 
  


