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                                      DECIZIA NR. 17 
                           din 22.02.2008 

                 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
           S.C. .....S.R.L. din municipiul Suceava 

     înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
           a jude�ului Suceava sub nr. ….. din 15.01.2008 
 
 

          Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. …../14.01.2008, înregistrat�  la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr.  …../15.01.2008, 
cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. .....S.R.L., cu sediul în localitatea 
Suceava, str. ....., jude�ul Suceava. 
 

          S.C. .....S.R.L. contest� Decizia de impunere nr. ...../04.12.2007, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, privind suma de .....lei, reprezentând: 
         -   .....lei - impozit pe profit; 
         -   .....lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - .....lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
        Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  207 din  Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
        Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
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         I.  S.C. .....S.R.L. din localitatea Suceava, contest� m�surile stabilite prin 
Decizia de impunere nr. ..... din 04.12.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin 
care s-a stabilit un debit suplimentar în sum� total� de .....lei, reprezentând 
impozit pe profit, major�ri aferente impozitului pe profit �i major�ri aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
          Petenta contest� impozitul pe profit în sum� de .....lei stabilit suplimentar de 
c�tre organele de control, pe motiv c� este o dubl� impunere, având în vedere c� 
societatea având lips� de m�rfuri, a efectuat înregistr�ri contabile eronate �i a 
efectuat regularizarea diferen�elor prin casa de marcat de la sediul depozitului 
central al societ��ii. 
          Contestatoarea precizeaz� c� la data de 30.09.2007, societatea înregistra o 
pierdere fiscal� de .....lei, situa�ie în care nu avea cum s� datoreze impozit pe profit 
�i major�ri aferente. 
          Referitor la suma de .....lei, reprezentând major�ri aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, petenta solicit� exonerarea de la plata acestei sume având în vedere c� a 
achitat debitul în sum� de .....lei, reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� 
suplimentar de c�tre organele de control. 
 
          II. Prin Decizia de impunere nr. ..... din 04.12.2007, organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, au stabilit în sarcina S.C. .....S.R.L. din 
localitatea Suceava, un impozit pe profit  suplimentar în sum� de ..... lei, 
major�ri aferente în sum� de ..... lei �i major�ri aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de ..... lei. 
                 
         REFERITOR LA IMPOZITUL PE PROFIT 
        Organele de control au constatat c� în perioada  august 2005- decembrie 2005, 
societatea a efectuat diverse înregistr�ri contabile  (de exemplu 455.1 = 371.1 �i 
403 = 371.1) f�r� a avea la baz� documente justificative, având drept consecin�� 
diminuarea stocului de marf� cu suma total� de .....lei, f�r� a se efectua desc�rcarea 
din gestiune a m�rfurilor respective. 
        Având în vedere c� societatea nu  a înregistrat venituri din aceste opera�iuni 
decât în luna octombrie 2007, când s-a lichidat stocul de marf�, opera�iunile 
efectuate prin notele contabile men�ionate mai sus sunt asimilate cu cheltuieli în 
favoarea ac�ionarilor �i lips� în gestiune. 
        Organele de control au calculat valoarea realizabil� net�  �inând cont de 
adaosul mediu practicat de societate în cursul anului 2005, stabilind o cot� medie 
de adaos comercial de 8% calculat� conform H.G. nr. 704/1993 privind 
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 82/1991 republicat�, cap. II, pct. 69 alin. 5 �i 
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în baza datelor înregistrate de societate în balan�ele de verificare aferente perioadei 
august 2005 – decembrie 2005. 
          Ca urmare a celor constatate, organele de control au recalculat profitul 
impozabil �i impozitul pe profit aferent trimestrului III �i IV 2005, rezultând un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei, în baza prevederilor art. 21 alin. 4 
lit. c �i e din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i pct. 43 lit. b din H.G. nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 
         Pentru neachitarea la termen a impozitului pe profit în sum� de .....lei, s-au 
calculat obliga�ii fiscale accesorii în sum� de .....lei, pentru perioada 26.10.2005 – 
29.11.2007, conform prevederilor art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
           
         REFERITOR LA TAXA PE VALOAREA AD�UGAT� 
        1. Organele de control au stabilit c� pentru  perioada  august 2005 - decembrie 
2005, societatea datoreaz� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, iar pentru 
neachitarea la termen a acesteia s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de 
.....lei, calculat� pân� la data de 29.11.2007. 
         2. Organele de control au constatat c�, în luna iulie 2005, TVA colectat� 
eviden�iat� în jurnalul de vânz�ri nu corespunde cu cea din  decontul de TVA suma 
din jurnal fiind mai mare cu .....lei, ca urmare a prelu�rii eronate a datelor din 
eviden�a primar� în decontul de TVA al lunii iulie 2005.  
         Pentru diferen�a rezultat� de plat� organele de control au calculat obliga�ii 
fiscale accesorii în sum� total� de .....lei. 
         3. În ceea ce prive�te TVA deductibil� �i colectat�, înregistrat� în jurnalele de 
cump�r�ri �i de vânz�ri �i în balan�ele de verificare, comparativ cu cele din 
deconturile de TVA depuse la organul fiscal,  s-au constatat cazuri în care 
societatea a declarat în deconturile întocmite lunar, TVA de plat� mai mic decât cel 
eviden�iat în contabilitate, situa�ii reglementate în lunile ulterioare. Pentru 
diferen�ele rezultate de plat�, organele de control au stabilit în sarcina societ��ii 
major�ri de întârziere în sum� de .....lei, calculate pân� la data de 29.11.2007. 
         Major�rile de întârziere au fost calculate conform art. 120 alin. 1 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
         III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 

          1. Referitor la suma de .....lei, reprezentând impozit pe profit 
suplimentar, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea datoreaz� aceast� 
sum�, în condi�iile în care societatea a diminuat ilegal stocul de marf� prin 
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efectuarea unor înregistr�ri contabile f�r� a avea la baz� documente 
justificative. 

 

          În fapt, în perioada august 2005 – decembrie 2005, societatea a efectuat 
diverse înregistr�ri contabile, respectiv 455.1 = 371.1 �i 403 = 371.1, f�r� a avea la 
baz� documente justificative, diminuînd astfel stocul de marf� cu suma total� de 
.....lei. 
         Având în vedere prevederile pct. 49 Cap. 5 din O.M.F.P. nr. 94/2001 �i faptul 
c� societatea nu a înregistrat venituri din vânzarea m�rfurilor decât în  octombrie 
2007, când a fost lichidat stocul de marf�, organele de control au stabilit c� 
opera�iunile în cauz� reprezint� cheltuieli în favoarea ac�ionarilor �i lips� în 
gestiune, motiv pentru care au recalculat impozitul pe profit stabilindu-se un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei. 
         Organele de control au calculat  valoarea realizabil� net� �inând cont de 
adaosul mediu practicat de societate în cursul anului 2005, stabilindu-se o cot� 
medie de adaos comercial de 8%, calculat� conform H.G. nr. 704/1993 �i având în 
vedere datele înregistrate de c�tre societate în balan�ele de verificare aferente 
perioadei august 2005 – decembrie 2005. 
 

        În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

� Art. 21 alin. 4 lit. c �i e din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 
precizeaz�: 
 

         ART. 21 
        ,,(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
       […] 
        c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lips� din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru 
care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent�, dac� aceasta este datorat� potrivit prevederilor titlului VI; 
       […] 
       e) cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, altele decât 
cele generate de pl��i pentru bunurile livrate sau serviciile prestate 
contribuabilului, la pre�ul de pia�� pentru aceste bunuri sau servicii;” 
 

� Pct. 43 din H.G. nr. 44/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se men�ioneaz�: 

 

      ,,Norme metodologice: 
       43. Sunt considerate cheltuieli f�cute în favoarea participan�ilor 
urm�toarele: 
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       a) cheltuielile cu amortizarea, între�inerea �i repararea mijloacelor de 
transport utilizate de c�tre participan�i, în favoarea acestora; 
       b) bunurile, m�rfurile �i serviciile acordate participan�ilor, precum �i 
lucr�rile executate în favoarea acestora; 
       c) cheltuielile cu chiria �i între�inerea spa�iilor puse la dispozi�ie acestora; 
      d) alte cheltuieli în favoarea acestora.” 
 
         Din textele de lege citate mai sus rezult� c� sunt nedeductibile cheltuielile 
privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips� din 
gestiune, precum �i cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, dac� 
acestea nu sunt generate de pl��i pentru bunurile livrate sau serviciile prestate 
contribuabilului. 
        Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, în 
categoria cheltuielilor f�cute în favoarea participan�ilor sunt incluse �i bunurile,  
m�rfurile �i serviciile acordate participan�ilor, precum �i lucr�rile executate în 
favoarea acestora. 
              
         Conform art. 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991 ,,(1) Orice opera�iune 
economico-financiar� efectuat� se consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-
un document care st� la baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel 
calitatea de document justificativ. 
         
        Din textul de lege citat mai sus rezult� c� pentru a putea fi înregistrat� în 
contabilitate, orice opera�iune economico - financiar� trebuie s� aib� la baz� un 
document justificativ. 
         Din documentele existente la documentele existente la dosarul cauzei rezult� 
c� societatea a efectuat diverse înregistr�ri contabile, respectiv 455.1 = 371.1 �i 403 
= 371.1, f�r� a avea la baz� documente justificative. 
 
         Conform pct. 4.58. din O.M.F.P. nr. 306/2002 pentru aprobarea 
Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene ,,În 
cadrul stocurilor se cuprind: - m�rfurile, respectiv bunurile pe care unitatea le 
cump�r� în vederea revânz�rii sau produsele predate spre vânzare 
magazinelor proprii;” 
 
        Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, prin înregistr�rile 
contabile men�ionate, societatea a diminuat stocul de m�rfuri cu suma de .....lei, 
f�r� a înregistra venituri din vânzarea acestora �i f�r� a efectua desc�rcarea 
gestiunii. 
         Din cele prezentate rezult� c� suma de .....lei reprezint� cheltuieli în interesul 
ac�ionarilor �i lips� în gestiune care, conform prevederilor legale men�ionate mai 
sus, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. 
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         De altfel, prin contesta�ia formulat�, petenta precizeaz� c� a avut lips� în 
gestiune �i c� a efectuat înregistr�ri contabile eronate �i nu aduce argumente �i 
dovezi în sus�inerea contesta�iei, care s� schimbe constat�rile organelor de control. 
         
          Pentru considerentele prezentate mai sus �i având în vedere prevederile 
legale incidente spe�ei, rezult� c� în mod legal organele de control au stabilit un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei, motiv pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente. 
 
        2.  Referitor  la  suma  de  .....lei, reprezentând   major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit �i taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Suceava – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin Decizia de impunere nr. ...../04.12.2007, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� S.C. .....S.R.L. datoreaz� aceste major�ri în condi�iile 
în care societatea datoreaz� debitul pentru care s-au calculat accesorii. 
 
        În  fapt, organul fiscal a calculat pentru neplata la termen a impozitului pe 
profit �i a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite suplimentar prin actul de control, 
major�ri în sum� de .....lei, pentru perioada 26.09.2005 – 29.11.2007. 
 

       În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile: 
 
� art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, 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. […]” 
         
         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 �i taxe, stabilite de organele competente, 
dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei 
impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii 
acesteia inclusiv;[…]” 
      ART. 120 
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      „(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 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�, 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.>> 
 
        Începând cu data de 01.01.2006 sunt aplicabile prevederile art. 3 din 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�, care prevede: 
    
       ART. 3 
       ,,Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedur� 
fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
       "ART. 115 
       Major�ri de întârziere 
      (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
        […] 
       (5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
        Major�rile de întârziere în sum� de .....lei, aferente impozitului pe profit �i 
taxei pe valoarea ad�ugat�, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
        Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura impozitului 
pe profit în sum� de .....lei �i a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, iar prin 
contesta�ie nu se prezint� alte argumente privind modul de calcul al major�rilor de 
întârziere, aceasta datoreaz� �i suma de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, 
conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 
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        Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, pentru 
impozitul pe profit stabilit suplimentar contesta�ia a fost respins�, iar debitul 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� a fost achitat, urmeaz� a se respinge 
contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere aferente acestora. 
 
 
         Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în temeiul 
prevederilor art. 21 alin. 4 lit. c �i e din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
pct. 43 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 114, 115 �i 120 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art. 6 alin. 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, coroborate cu art. 216 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se: 

 
 
                          D E C I D E : 
 
 

         - respingerea contesta�iei formulate de S.C. ..... S.R.L., împotriva Deciziei 
de impunere nr. ...../04.12.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii Suceava - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, privind suma de 
..... lei, reprezentând: 
         -  .....lei - impozit pe profit; 
         -  .....lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ..... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
         ca neîntemeiat�. 
 
        Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  de  6 
luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 


