
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
SC X SRL 

cu sediul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud.Covasna, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009. 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea 

de Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de SC X SRL înregistrat� la 
organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în 
sum� total� de ?? lei, reprezenând: 

 - impozit pe profit în sum� de ?? lei 
- accesorii la impozitul pe profit în sum� de ?? lei. 
- TVA în sum� de ?? lei 
- accesorii la TVA în sum� de ?? lei 
 

 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL se cere anularea Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.--/2009 întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act 
administrativ fiscal încheiat de organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin 
care s-au stabilit obliga�ii fiscale în sum� total� de ?? lei, reprezenând: 

 - impozit pe profit în sum� de ?? lei 
- accesorii la impozitul pe profit în sum� de ?? lei. 
- TVA în sum� de ?? lei 
- accesorii la TVA în sum� de ?? lei 

În sus�inerea contesta�iei contestatoarea arat� c� organul fiscal nu avea 
dreptul de a estima �i a stabili din oficiu impozitul pe profit �i TVA conform pct.65.1 
din Hot�rârea nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, dreptul organului fiscal de a 
estima baza de impunere are loc numai în situa�ia când societatea nu depune 
declara�ii, refuz� s� colaboreze sau când nu exist� eviden�a contabil�. 
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II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat 
la SC X SRL în data de 09.06.2009 - 17.06.2009, au emis Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 
întocmit� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 prin care s-au stabilit 
obliga�ii fiscale în sum� total� de ?? lei. 

În urma verific�rii �i a constat�riilor, organele de control au solicitat informa�ii 
de la Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� Covasna în leg�tur� cu 
produc�ia de cartofi aferent� anului 2008 din care a rezultat o medie de produc�ie mai 
mare decât cea înregistrat� în contabilitatea firmei. În consecin�� conform art.67 din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, inspectorii au trecut la estimare bazei de impunere privind impozitul pe 
profit �i a TVA-lui aferent recoltei anului 2008 pentru a determinarea st�rii de fapt 
fiscale. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 

Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat la 
SC X SRL în data de 2009 - 2009, au emis Decizia de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în 
sum� total� de ?? lei. 
 În urma verific�rii �i a constat�riilor, organele de control au solicitat informa�ii 
de la Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare Rural� Covasna în leg�tur� cu 
produc�ia de cartofi aferent anului 2008 din care a rezultat c� media de produc�ie în 
zona Sf.Gheorghe -- era mai mare decât cele înregistrate în contabilitatea firmei. În 
consecin�� conform pct. 65.1 din Hot�rârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cit�m: 
 “Norme metodologice: 
    65.1. Estimarea bazelor de impunere va avea loc în situa�ii cum sunt: 
    a) contribuabilul nu depune declara�ii fiscale sau cele prezentate nu permit 
stabilirea corecta a bazei de impunere;” 

Având în vedre adresa nr.14557/26.05.2009 de la Direc�ia pentru Agricultur� 
�i Dezvoltare Rural� Covasna, conform c�reia media de produc�ie a cartofului este 
de 22 ton�/hectar în zona Sf.Gheorghe �i c� în contabilitatea contestatoarei era 
înregistrat� numai cantitatea de 10 ton�/hectar, inspectorii constatând c� produc�ia 
de cartofi înregistrat� în contabilitate este aproape numai jum�tate fa�� de media de 
produc�ie a cartofului comunicat� de c�te Direc�ia pentru Agricultur� �i Dezvoltare 
Rural� Covasna, au procedat corect când au trecut la estimare bazei de impunere 
privind impozitul pe profit �i a TVA-lui aferent recoltei anului 2008 pentru 
determinarea st�rii de fapt fiscale. 

Ajust�rile efectuate de c�tre organul de inspec�ie fiscal� se bazeaz� pe date �i 
informa�ii de la contribuabili cu activit��i similare �i constat�ri proprii ale organelor de 
inspec�ie fiscal�. Pre�urile utilizate de c�tre inspectori la calculele efectuate au fost 
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pre�uri practicate de c�tre contestatoare, respectiv ?? lei/kg pentru calitatea 
inferioar� a cartofului �i un pre� de ?? lei/kg pentru restul produc�iei de cartofi, 
metoda determin�rii fiind cea a pre�ului mediu ponderat, utilizându-se informa�iile din 
facturile emise de contestatoare, în condi�iile în care pre�ul mediu pentru anul 2008 
era de ?? lei/kg. Fa�� de cele men�ionate mai sus se constat� c� echipa de inspec�ie 
fiscal� a aplicat întocmai pre�urile negociate de contestatoare, nicidecum alte pre�uri. 

Referitor la publica�ia care apare pe internet �i anexat� de c�tre contestatoare 
se re�ine c� era vorba de date stabilite dup� o recoltare în propor�ie de 52% a anului 
2008, �i acest articol este o surs� de informa�ii �i nicidecum mijloc de prob� în sesul 
determin�rii situa�iei de fapt fiscale a contestatoarei. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 

art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de SC X SRL cu sediul în --, str.--, nr.--, bl.--, 
sc.--, ap.--, jud.Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în 
sum� total� de ?? lei, ca neîntemeiat�. 

 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


