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 DECIZIA nr.  120  / 19.12.2017  

privind soluţionarea contestaţiei depusă de 
SC X SRL  

înregistrată la Serviciul  Soluţionare Contestaţii 
din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili 

sub nr. SSC 1588/16.11.2017 
 
 
 
 
 
         Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul Direcţiei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili a fost sesizat de Serviciul Soluţionare 
Contestaţii din cadrul D.G.R.F.P X, asupra contestaţiei formulate de SC    X 
SRL, cu sediul social în sat X X, comuna X, nr. X, Biroul X, judeţul X, având 
CUI X, înregistrată la ORC X sub nr. X, prin reprezentantul legal dnul X, în 
calitate de administrator.  
 
 Societatea X solicit ă anularea par ţială a Deciziei de impunere 
privind obliga ţiile fiscale principale aferente diferen ţelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspec ţiei fiscale la persoane juridice nr. 
X/07.09.2017, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. X/07.09.2017 
de către Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul AJFP X, în ceea ce 
prive şte suma de X lei , reprezentând impozit pe profit . 

 
 

         Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 270 alin. (1) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere că Decizia de impunere privind 
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obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare 
stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. X/07.09.2017 a 
fost comunicată societăţii în data de 11.09.2017, iar contestaţia a fost  
înregistrată la registratura A.J.F.P X la data de 18.10.2017, conform 
ştampilei registraturii aplicată pe contestaţie, aflată în original la dosarul 
cauzei.  

 
 
Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268, 

art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  
societatea X SRL la data depunerii contestaţiei figurând la poziţia nr. X din 
„Lista marilor contribuabili care sunt administrati de D.G.A.M.C. începând cu 
data de 1 ianuarie 2017 conform criteriilor de selectie prevazute de OPANAF 
nr. 3609 din 15 decembrie 2016”, Serviciul Soluţionare Contestaţii din cadrul 
Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este legal investit 
să soluţioneze contestaţia formulată de SC X SRL. 
 
 
          I. Prin contesta ţia formulat ă împotriva Deciziei  de impunere nr. 
X/07.09.2017 emisă de organele fiscale din cadrul A.J.F.P X, în privin ţa 
sumei de X lei , reprezentând impozit pe profit  suplimentar,  societatea X 
SRL sus ţine urm ătoarele: 
 
 
 Suma care face obiectul contestaţiei o reprezintă obligaţia fiscală în 
sumă de X lei – impozit pe profit stabilit suplimentar în sarcina societăţii prin 
Decizia de impunere nr. X/07.09.2017 emisă ca urmare a inspecţiei fiscale 
efectuate de către organele de inspecţie fiscală aparţinând AJFP X, ce a 
vizat, în privinţa impozitului pe profit,  perioada 01.01.2011-31.12.2016. 
 Societatea susţine că a depus la organul fiscal teritorial următoarele 
declaraţii fiscale, cod 101, privind impozitul pe profit: 

- Declaraţia 101 privind impozitul pe profit aferentă anului 2016, folosind 
un formular greşit în care era menţionat ca perioadă de raportare anul 
2017, prin care a declarat la rândul 48 o diferenţă de impozit pe profit 
datorat în sumă de X lei, înregistrată sub nr. INTERNET – X-2017 din 
data de 24.03.2017, sumă înregistrată în fişa sintetică cu scadenta 
25.03.2018; 

- Declaraţia 101 privind impozitul pe profit aferentă anului 2016, folosind 
formularul corect în care era menţionat ca perioadă de raportare anul 
2016, prin care a declarat, la rândul 48, o diferenţă de impozit pe profit 
datorat în sumă de X lei, înregistrată sub nr. INTERNET – X-2017 din 



 3 

data de 28.03.2017, sumă înregistrată în fişa sintetică cu scadenţa 
25.03.2017; 

- Declaraţia 101 privind impozitul pe profit rectificativă pentru declaraţia 
depusă greşit pentru anul 2017, prin care a declarat la rândul 49 o 
diferenţă de impozit pe profit de recuperat în sumă de X lei, 
înregistrată sub nr. INTERNET X-2017 din data de 17.05.2017, sumă 
înregistrată în fişa sintetică cu scadenţa 26.03.2018. 

 
Suma de X lei datorată pentru trimestrul IV al anului 2016 a fost 

achitată de către societate în datele de 21.03.2017, 24.03.2017 si 
27.03.2017.  

În urma depunerii declaraţiilor şi plăţii sumei de X lei, a rămas în fişa 
sintetică pe plătitor suma de X lei ca fiind achitată în plus. 

Ulterior transmiterii de către organele de control a raportului de 
inspecţie fiscală, societatea a fost notificată de faptul că declaraţia 101 
privind impozitul pe profit pentru care contestatara a folosit formularul în care 
era menţionat ca perioadă de raportare anul 2017, atât cea iniţială, cât şi 
cea rectificativă, nu poate fi luată în considerare pentru anul 2016, deoarece 
data scadentă este 25.03.2018, astfel că suma de X lei este aferentă anului 
2017 şi nu priveste perioada verificată. 

Prin depunerea, în data de 13.10.2017, a Declaraţiei rectificative 101 
privind impozitul pe profit cu perioada de raportare anul 2017, suma de X lei 
ce figura în fişa sintetică ca impozit pe profit achitat în plus, va fi stinsă prin 
corectarea acestei declaraţii la data scadenţei acesteia.  

Prin urmare, rezultă că, prin depunerea Declaraţiei 101 privind 
impozitul pe profit înregistrată sub nr. INTERNET – X-2017 din data de 
28.03.2017 şi prin plata în datele de 21.03.2017, 24.03.2017 şi 27.03.2017 a 
sumei înregistrate în fişa sintetică cu scadenţa 21.03.2017, societatea a 
declarat şi achitat corect obligaţiile fiscale ale anului 2016 şi, în consecinţă, 
suma de X, stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală de plată în 
sarcina SC X SRL, este neîntemeiată şi obligă societatea la achitarea încă o 
dată a sumei respective.  

În consecinţă, SC X SRL solicită exonerarea de la plata sumei de X lei, 
reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar de către organele de 
inspecţie fiscală, respectiv anularea Deciziei de impunere nr. X/07.09.2017. 
 
 
 II. Prin Decizia de impunere privind obliga ţiile fiscale principale 
aferente diferen ţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul insp ecţiei 
fiscale la persoane juridice nr. X/07.09.2017,  emisă în baza Raportului de 
inspecţie fiscală nr. X/07.09.2017 de către Activitatea de inspecţie fiscală din 
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cadrul AJFP X, organele de control au calculat în sarcina contestatarei 
obligaţii fiscale suplimentare în sumă totală de X lei, compusă din:  
- suma de X lei, reprezentând impozit pe profit;   
- suma de X lei, reprezentand TVA. 
 
 Decizia de impunere nr. X/07.09.2017 şi Raportul de inspecţie fiscală 
nr. X/07.09.2017 au fost emise urmare a inspecţiei fiscale parţiale la care a 
fost supusă societatea contestatoare în perioada 11.07.2017-04.09.2017, 
prin care au fost verificate impozitul pe profit pentru perioada 01.01.2011-
31.12.2016 şi taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 01.12.2011-
30.04.2017. 
 
 Din totalul sumei de X lei - impozit pe profit stabilit suplimentar de plată 
în sarcina societăţii X SRL prin Decizia de impunere nr. X/07.09.2017, suma 
de X lei, care a fost contestată de societate, reprezintă o diferenţă 
suplimentară de impozit pe profit faţă de impozitul pe profit înregistrat de 
societate în evidenţa contabilă, cel înregistrat în balanţele de verificare şi cel 
declarat de societate,  diferenţă ce a rezultat din  declararea eronată prin 
declaraţiile 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2016. 
 În stabilirea obligaţiei suplimentare de plată în sumă de X lei, contestată 
de societate, organele de inspecţie fiscală au avut în vedere prevederile art. 
102, alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  
 

III. Luând în considerare constat ările organului fiscal, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la d osarul cauzei, 
precum şi actele normative în vigoare în perioada verificat ă, se re ţin 
urm ătoarele : 

 

  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă impozitul pe profit în sum ă 
de X lei aferent anului 2016 stabilit prin actul ad ministrativ fiscal 
contestat este legal datorat, în condi ţiile în care, din documentele 
existente la dosarul cauzei, rezult ă o alt ă situa ţie de fapt decât cea 
constatat ă la momentul emiterii deciziei contestate, întrucât  societatea 
a depus în mod corect Declara ţia 101 privind impozitul pe profit pentru 
anul 2016 la data de 28.03.2017. 

 
În fapt , societatea a depus la organul fiscal teritorial declaraţiile 101 

privind impozitul pe profit aferent anului 2016, astfel: 



 5 

           - Declaraţia anuală privind impozitul pe profit, cod 101, în care s-a 
menţionat eronat ca an de raportare anul 2017, prin care societatea a 
declarat la rândul 48 o diferenţă de impozit pe profit datorat în sumă de X lei, 
înregistrată sub nr. INTERNET – X-2017 din data de 24.03.2017, suma 
înregistrată în fişa sintetică cu scaden ţa 25.03.2018; 

- Declaratia anuală privind impozitul pe profit, cod 101, aferentă anului 
2016, prin care a declarat, la rândul 48, o diferenţă de impozit pe profit 
datorat în sumă de X lei, înregistrată sub nr. INTERNET-X-2017 din data de 
28.03.2017, suma înregistrată în fişa sintetică cu scaden ţa 25.03.2017; 
           - Declaraţia 101 privind impozitul pe profit prin care s-a rectificat   
declaraţia 101 în care s-a menţionat eronat ca an de raportare anul 2017, 
prin care societatea, la rândul 49, a declarat o diferenţă de impozit pe profit 
de recuperat în sumă de X lei, înregistrată sub nr. INTERNET -X-2017 din 
data de 17.05.2017, sumă înregistrată în fişa sintetică cu scadenţa 
26.03.2018. 

    Suma de X lei reprezentând impozit pe profit aferent anului 2016 a fost 
achitată de societate în datele de 21.03.2017, 24.03.2017 şi 27.03.2017. 

În perioada 11.07.2017-04.09.2017, societatea X SRL a făcut obiectul 
unei inspecţii fiscale ce a avut drept scop verificarea impozitului pe profit , 
pentru perioada 01.01.2011-31.12.2016, precum şi a taxei pe valoarea 
adaugată, pentru perioada 01.12.2011-30.04.2017. 

La finalizarea inspecţiei, organele fiscale au emis Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. 
X/07.09.2017, în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. X/07.09.2017. În 
cuprinsul acestora, organele de control au stabilit suplimentar de plată în 
sarcina societăţii suma de X lei, rezultată din declararea eronată, prin 
declaraţiile 101 privind impozitul pe profit pentru anul 2016. 

Ulterior comunicării deciziei de impunere şi raportului de inspecţie 
fiscală către societate, organele de control au fost informate asupra faptului 
că atât declaraţia anuală a impozitului pe profit, cod 101, depusă eronat de 
societate în data de 24.03.2017, cât si cea rectificativă depusă în data de 
17.05.2017, nu sunt aferente anului fiscal 2016, ci anului fiscal 2017, 
scadenţa obligaţiilor fiscale cuprinse în acestea fiind la data de 25.03.2018. 

Societatea X SRL a mai depus încă o declaraţie rectificativă, cod 101, 
privind impozitul pe profit cu perioada de raportare anul 2017, înregistrată 
sub nr. INTERNET X din data de 13.10.2017, astfel încât suma de X lei ce 
apărea ca impozit pe profit achitat în plus în fişa sintetică la data inspecţiei 
să fie stinsă prin corectarea acestei declaraţii la data scadentă a acesteia, 
respectiv la 25.03.2018. 
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În drept ,  art.  93 alin. (2), art. 94 alin. (1), art. 101 alin. (1) şi (3), art. 
105 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precizează următoarele: 

 
“Art. 93   Sfera şi actele de stabilire a crean ţelor fiscale  
(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel: 

          a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 
alin. (2); 

 
     Art. 94  Stabilirea crean ţelor fiscale sub rezerva verific ării 
ulterioare  
     (1) Cuantumul creanţelor fiscale se stabileşte sub rezerva verificării 
ulterioare, cu excepţia cazului în care stabilirea a avut loc ca urmare a unei 
inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale. 

 
    Art. 101*)  Obliga ţia depunerii declara ţiei fiscale  
     (1) Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit 
Codului fiscal sau altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea. 

(3) Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazurile în 
care: 
     a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale; 
   b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform 
reglementărilor legale; 
     c) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume 
de plată, dar există obligaţia declarativă, conform legii; 
   d) veniturile sunt obţinute în România de contribuabili nerezidenţi şi 
care potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri nu sunt impozabile în 
România. 
 

Art. 105*) Corectarea declara ţiei fiscale 
          (1)Declaraţia de impunere poate fi corectată de către 
contribuabil/plătitor, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului de a 
stabili creanţe fiscale. 

(2)Declaraţia informativă poate fi corectată de către contribuabil/plătitor 
indiferent de perioada la care se referă. 
         (3)Declaraţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi corectate prin 
depunerea unei declaraţii rectificative.” 
 
 Din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi 
modificările ulterioare se reţin prevederile art. 42 alin. (1) referitoare la 
obligaţia depunerii de către contribuabili a declaraţiei de impozit pe profit: 
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“Art. 42 - Depunerea declarației de impozit pe profit 

(1) Contribuabilii au obligația să depună o declarație anuală de impozit 
pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepția 
contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b), alin. (16) și (17), care 
depun declarația anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în 
cadrul acestor alineate.” 

Potrivit textelor de lege anterior menţionate, cuantumul creanţelor 
fiscale se stabileşte, sub rezerva verificării ulterioare, prin declaraţie de 
impunere depusă de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal sau 
altor legi speciale, la termenele stabilite de acestea. Obligaţia depunerii 
declaraţiei fiscale se menţine şi în cazurile în care a fost efectuată plata 
obligaţiei fiscale, obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform 
reglementărilor legale, precum şi în cazul în care pentru obligaţia fiscală nu 
rezultă, în perioada de raportare, sume de plată, dar există obligaţia 
declarativă, conform legii sau în cazul în care veniturile sunt obţinute în 
România de contribuabili nerezidenţi şi care potrivit convenţiilor de evitare a 
dublei impuneri nu sunt impozabile în România. 

Totodată, prevederile legale citate stabilesc obligaţia contribuabililor de 
a depune declaraţia anuală şi de a plăti impozitul pe profit  aferent până la 
data de 25 martie inclusiv a anului următor. În interiorul termenului de 
prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale, declaraţiile fiscale pot fi 
corectate de către contribuabili prin depunerea unor declaraţii rectificative. 

Din documentele existente la dosarul cauzei, organul de soluţionare 
reţine că societatea X SRL a depus, în data de 24.03.2017, Declaraţia 101 
privind impozitul pe profit în care a menţionat anul de raportare 2017 şi a 
înregistrat la rândul 48 o diferenţă de impozit pe profit datorat în sumă de X 
lei, scadent la data de 25.03.2018.   

Ulterior, pentru a îndrepta eroarea materială din declaraţia depusă în 
24.03.2017, societatea a depus, în data de 17.05.2017, o Declaraţie 101 
rectificativă, tot pentru anul de raportare 2017, în care a menţionat, la rândul 
49, impozit pe profit de recuperat în sumă de X lei, sumă care, de 
asemenea, a fost înregistrată în fişa sintetică cu scadenţa în luna martie 
2018. 

Societatea menţionează în contestaţie faptul că a fost contactată şi 
informată asupra faptului că cele doua declaraţii nu pot fi luate în 



 8 

considerare pentru anul 2016, întrucât scadenţa obligaţiilor fiscale înscrise în 
acestea este în luna 03.2018 şi, în vederea reglării situaţiei din fişa sintetică, 
contestatara a mai depus, în data de 13.10.2017, încă o declaraţie 101 
rectificativă  privind impozitul pe profit cu perioada de raportare anul 2017, 
înregistrată sub nr. INTERNET X, prin care a completat valoarea 0 atât  la 
rândul 48 – “Diferenţa de impozit pe profit datorat”, cât şi la rândul 49 – 
„Diferenţa de impozit pe profit de recuperat”. 

Urmare depunerii declaraţiilor rectificative pentru anul 2017, suma de 
X lei, care la data controlului apărea în fişa sintetică ca fiind impozit pe profit 
achitat în plus,  a fost corectată, fiind eliminată din fişa fiscală a 
contribuabilului.  

În ceea ce priveşte Declaraţia privind impozitul pe profit aferent anului 
2016, cod 101, organul de soluţionare reţine că aceasta a fost depusă de 
societate în data 28.03.2017, aceasta fiind singura declaraţie 101 depusă de 
societate aferentă impozitului pe profit pentru anul 2016 , celelalte 
declaraţii depuse de societate, respectiv cea iniţială din 24.03.2017, cât şi 
cea rectificativă din 17.05.2017, vizând obligaţii fiscale aferente anului 2017., 
care nu au legatură cu fondul cauzei. Astfel, argumentul organelor de 
inspecţie fiscală din Decizia de impunere nr. X/07.09.2017 şi din Raportul de 
inspecţie fiscală nr. X/07.09.2017 potrivit căruia diferenţa suplimentară în 
sumă de X lei a fost “determinată de declararea eronată prin declaraţiile 101 
privind impozitul pe profit pentru anul 2016” nu poate fi reţinut în 
soluţionarea favorabilă a contestaţiei. 

De asemenea, se reţine că în emiterea Deciziei de impunere nr. 
X/07.09.2017 prin care s-a stabilit obligaţia suplimentară de plată în sumă de 
X lei, organele de inspecţie fiscală nu au ţinut cont de faptul că, deşi 
societatea a depus eronat Declaraţia 101 pentru anul 2016, înscriind anul 
fiscal 2017 în loc de 2016, de două ori ( o dată în data de 24.03.2017 şi a 
doua oară  în data de 17.05.2017), totuşi aceasta a declarat corect suma de 
X lei reprezentând impozit pe profit de plată aferent anului 2016, prin 
depunerea, în data de 28.03.2017, a Declaraţiei 101 privind impozitul pe 
profit înregistrată sub nr. INTERNET-X-2017. 

Astfel, în ceea ce priveşte impozitul pe profit aferent anului 2016 în 
sumă de X lei declarat de către societate la rândul 48 din Declaraţia 101 
depusă în data de 28.03.2017 şi înregistrată sub nr. INTERNET- X, cu 
scadenţa în data de 25.03.2017, organul de soluţionare reţine că acesta a 
fost corect declarat şi achitat de societate în întregime în datele de 
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21.03.2017, 24.03.2017 şi 27.03.2017, fapt confirmat şi prin adresa nr. 
X/11.12.2017 emisă de organele fiscale din cadrul DGAMC- Serviciul 
Evidenţă Analitica pe Plătitori, Restituiri, Compensări nr. 1, fără ca organele 
de inspecţie fiscală să fi constatat acest fapt. 

Totodată, prin adresa mai sus menţionată, a fost detaliat şi modul în 
care societatea X SRL a declarat şi achitat impozitul pe profit aferent anului 
2016. Astfel: 

- pentru trimestrul 1, societatea a declarat impozit pe profit în sumă de X 
lei, achitat prin ordin de plată în data de 25.04.2017; 

- pentru trimestrul 2, societatea a declarat impozit pe profit în sumă de X 
lei, achitat cu ordine de plată în data de 19.07.2017 (X lei), respectiv în 
data de 25.07.2017 (X lei); 

- pentru trimestrul 3, societatea a declarat impozit pe profit în sumă de X 
lei, achitat cu ordinul de plată din data de 24.10.2017; 

În data de 28.03.2017, contestatara a depus Declaraţia 101 anuală în 
care a menţionat impozit pe profit rămas de plată pentru anul 2016 în sumă 
de X lei, achitat cu ordinele de plată din X (X lei), 24.03.2017 (X lei) şi din 
27.03.2017 (X lei). 

Ulterior, la data de 28.06.2017, societatea a depus declaraţie 
rectificativă aferentă declaraţiei anuale 2016, diminuând impozitul pe profit 
declarat iniţial cu suma de X lei.  

Astfel, se reţine că societatea şi-a îndeplinit obligaţiile declarative 
aferente anului 2016, declarând un impozit pe profit anual în cuantum de X 
lei, sumă pe care a achitat-o în întregime. 

 Având în vedere argumentele anterior precizate, se constată că 
societatea şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale aferente anului 2016 în ceea ce 
priveşte impozitul pe profit, astfel că acesteia nu i se poate imputa plata 
debitului în sum ă de X lei   stabilit prin  Decizia de impunere nr. 
X/07.09.2017.  

Prin urmare, organele de inspecţie fiscală în mod eronat au stabilit şi 
au preluat în Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale 
aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei 
fiscale la persoane juridice nr. X/07.09.2017 impozitul pe profit suplimentar 
aferent anului 2016 în sumă de X lei. 
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Având în vedere cele reţinute anterior, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum şi actele normative invocate, se vor aplica 
prevederile art. 279 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  potrivit cărora: 
 “(1) Prin decizie contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, 
ori respinsă.” 
           (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală 
sau parţială a actului atacat”,  
 

şi, în consecinţă, se va admite contestaţia formulată de societatea X 
SRL şi se va anula parţial Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul 
inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. X/07.09.2017 pentru suma de X lei 
reprezentând impozit pe profit. 
 
 
 Pentru considerentele reţinute în prezenta decizie şi în temeiul 
prevederilor legale invocate, se: 
 
 

DECIDE 
  
 
 Admiterea contesta ţiei  şi anularea par ţială a Deciziei de impunere  
privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de 
impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice nr. 
X/07.09.2017  emisă de  Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul A.J.F.P X, 
pentru suma de X lei , reprezentând impozit pe profit. 
 
 

Director General 
           X 
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