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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 
 

   DECIZIA NR. 149 
din 30.08.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
….,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. … din 10.07.2006 

 
 

 
  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. …/10.07.2006, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
…/10.07.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de ….., din localitatea …, 
jude�ul Suceava. 
 

… contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere nr. … din 
22.06.2006, modificat� la data de 16.08.2006, în sensul corect�rii erorii materiale 
cu privire la suma impozitului pe profit, emis� în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. … din 22.06.2006, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de … lei, reprezentând: 

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

                      
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. 

 
Prin adresa nr. …/10.08.2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava sub nr. …/10.08.2006, … contest�  m�surile stabilite 
prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. …/29.06.2006, 
întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, privind 
suma de … lei. 

Prin adresa nr. …/21.08.2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava sub nr. …/30.08.2006, … solicit� majorarea sumei de 
restituit înscris� în Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. 
…/29.06.2006 prin corectarea cu rata infla�iei �i ad�ugarea dobânzii de cont 
curent a B.C.R., de la data de 29.06.2006 pân� la data restituirii efective.  
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Potrivit art. 179 alin 1 lit a din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, „Contesta�iile formulate 
împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate 
deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria 
vamal� … care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 lei 
(RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul 
direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal”. La alin 2 al 
aceluia�i articol se precizeaz�:  „Contesta�iile formulate împotriva altor acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

 
Prin urmare, organele de solu�ionare constituite la nivelul direc�iilor 

generale au competen�a material� de a se pronun�a asupra deciziilor de impunere 
�i a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere care au ca 
obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale 
acestora. 

 
Potrivit art. 85 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, „Decizia de impunere 
trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la art. 43. Decizia de impunere 
trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele prev�zute la art. 43 alin. (2), �i 
categoria de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� datorat� bugetului 
general consolidat, baza de impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru 
fiecare perioad� impozabil�.” 

 
Actele administrative care au calitatea de act administrativ fiscal asimilat 

deciziei de impunere sunt precizate la art. 86 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, 
unde se men�ioneaz�: 

„Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte 
administrative fiscale: 
    a) deciziile privind ramburs�ri de tax� pe valoarea ad�ugat� �i deciziile 
privind restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului 
general consolidat; 
    b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
    c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
    d) procesele-verbale prev�zute la art. 138 alin. (6) �i art. 165 alin. (2).” 

 
Din textele de lege rezult� c� prin deciziile de impunere se 

individualizeaz� crean�e fiscale.  
 
Prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. …/29.06.2006, 

organele de specialitate din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava au efectuat compensarea taxei pe valoarea ad�ugat� 
aprobat� la rambursare, cu obliga�iile fiscale scadente �i neachitate de petent� 
c�tre bugetul de stat, în sum� de … lei, �i nu au stabilit crean�e bugetare. 
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În concluzie, actul administrativ fiscal enun�at anterior nu are caracterul 

unor decizii de impunere �i nici  nu reprezint� un act administrativ fiscal asimilat 
deciziei de impunere, a�a cum sunt precizate la art. 86 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, ci un act administrativ fiscal prin care se sting drepturile �i 
obliga�iile fiscale. 

 
Din cele prezentate mai sus rezult� c� Nota privind compensarea 

obliga�iilor fiscale nr. …/29.06.2006 reprezint� alt act administrativ fiscal. 
Potrivit alin. (2) al art. 179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, competen�a de 
solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
apar�ine organului fiscal emitent, respectiv Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava. 

 
Fa�� de cele prezentate mai sus, se trage concluzia c� organele de 

solu�ionare constituite la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava nu au competen�a material� în solu�ionarea contesta�iei 
formulate de … împotriva Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. 
…/29.06.2006, privind suma de … lei, drept pentru care se va transmite dosarul 
spre solu�ionare Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Suceava, în 
calitate de organ emitent. 

 

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 
formulat� de … împotriva Deciziei de impunere nr. … din 22.06.2006, 
corectat� la data de 16.08.2006, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. … din 22.06.2006, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, 
privind suma de … lei, reprezentând: 

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

 
I. … contest� Decizia de impunere nr. …/22.06.2006, corectat� la data 

de 16.08.2006, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …/22.06.2006, privind obliga�iile fiscale în 
sum� total� de … lei, reprezentând impozit pe profit �i accesorii ale acestuia.  

 
Petenta sus�ine c� impozitul pe profit suplimentar a rezultat din aplicarea 

cotei de impozitare la sumele încasate de asocia�ie de la membrii vân�tori cu titlu 
de cotiza�ii suplimentare pentru vânatul mare. 

Contestatoarea precizeaz� c� potrivit unei practici stabilite la nivel 
na�ional, vân�torii asocia�iilor din sistemul …. pl�tesc o cotiza�ie anual� care le 
asigur� posibilitatea de a recolta vânatul mic în limita num�rului de exemplare 
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aprobat de ministerul de resort. De asemenea, vân�torii pl�tesc, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 103/1996 republicat� �i a Statutului asocia�iei, o cotiza�ie 
suplimentar� pentru vânatul mare, care urm�re�te echilibrarea cheltuielilor cu 
efectuarea muncii de ocrotire a întregii grupe de vânat.  

Petenta arat� c� aplicarea cotiza�iilor suplimentare pentru vânatul mare este 
reglementat� de art. 4 din Ordinul M.A.A.P. nr. 193/2001 �i c� potrivit acestor 
reglement�ri legale cotiza�ia suplimentar� care se practic� pentru membrii 
asocia�iei cu care s-au stabilit rela�ii de reciprocitate se diferen�iaz� în mod 
categoric �i imperativ de tariful care se pl�te�te de un vân�tor utilizator de 
servicii, în sensul punerii la dispozi�ie a vânatului gestionat de membrii asocia�iei. 

Contestatoarea sus�ine c�, potrivit art. 15 alin. 2 din Codul fiscal, cotiza�iile 
membrilor organiza�iilor non - profit nu se impoziteaz� �i solicit� anularea 
debitelor suplimentare stabilite prin decizia de impunere nr. …./22.06.2006. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr. …./22.06.2006, corectat� la data de 

16.08.2006, emis� de Activitatea de control fiscal Suceava în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. …./22.06.2006, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma 
de … lei, reprezentând: 

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

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

eviden�iere �i virare a impozitului pe profit datorat c�tre bugetul consolidat al 
statului în perioada 1.01.2002 – 31.12.2005.  

 
În raportul de inspec�ie fiscal� contestat se precizeaz� c� … este o 

organiza�ie non – profit, cu personalitate juridic�, care î�i desf��oar� activitatea în 
baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic �i a protec�iei 
vânatului, republicat� �i a O.G. nr. 26/2000 privind asocia�iile �i funda�iile. 

Obiectul principal de activitate declarat de asocia�ie este organizarea de 
activit��i de vân�toare �i pescuit sportiv �i gestionarea fondului cinegetic, cod 
CAEN …. 

 
În urma verific�rii efectuate, organele de control au constatat c� asocia�ia 

înregistreaz� urm�toarele tipuri de venituri: 
- din cotiza�ii fixe anuale ale membrilor vân�tori �i pescari �i taxe de 

înscriere, care sunt venituri scutite de la plata impozitului pe profit; 
- venituri din comercializare produse (arme, cartu�e, carne vânat); 
- tarife încasate pentru ac�iuni de vân�toare realizate în România cu 

vân�tori str�ini; 
- cotiza�ii suplimentare încasate de la membri pentru împu�carea de 

animale mari. 
În ceea ce prive�te calculul rezultatului contabil aferent activit��ii 

economice, respectiv activit��ii non – profit, organele de control au constatat c� 
asocia�ia a considerat în mod eronat c� veniturile din cotiza�ii suplimentare 
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achitate de membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale mari nu sunt 
venituri din activit��i economice, c� veniturile scutite sunt în sum� de 15.000 
euro pe întreaga perioad� verificat�, f�r� a respecta prevederea legal� potrivit 
c�reia sunt scutite de la plata impozitului pe profit veniturile în limita valorii 
minime dintre 10% din veniturile neimpozabile �i 10.000 euro  în anii 2002 �i 
2003, respectiv 15.000 euro în anii 2004 �i 2005, �i a stabilit, f�r� a �ine o 
eviden�� separat� a cheltuielilor pe cele dou� categorii de activit��i �i f�r� 
corespondent în realitate, c� 80% din cheltuieli sunt aferente activit��ilor 
economice �i 20% sunt aferente activit��ilor non – profit. 

Ca urmare a celor constatate, organele de control au procedat la 
determinarea veniturilor totale, conform balan�elor de verificare întocmite de 
asocia�ie, a veniturilor din activit��i economice, incluzând în acestea �i cotiza�iile 
suplimentare achitate de membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale 
mari, �i a veniturilor scutite din cadrul activit��ilor economice. 

Organele de control au considerat c� nu sunt deductibile fiscal cheltuielile 
în sum� de … lei, drept pentru care au calculat profitul fiscal corespunz�tor 
întregii activit��i a asocia�iei prin majorarea profitului contabil determinat de 
asocia�ie cu suma cheltuielilor nedeductibile fiscal. 

De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au recalculat profitul impozabil 
din activit��i economice, prin aplicarea ponderii veniturilor impozabile în total 
venituri ale asocia�iei la profitul fiscal corespunz�tor întregii activit��i, astfel: 

      - lei - 
anul Profit 

cont. 
Chelt 
neded 
fiscal 

Profit 
fiscal 
total 
activit. 

2002    
2003    
2004    
2005    

               - lei - 
Din care: Tot. 

ven. 
Ven. 
neec. 

Ven. 
ec. 

10% 
ven. 
neec. 

10000/ 
15000 
euro 

Ven. ne-
impoz 

Ven. 
Impoz. 

% Profit 
impoz 
act. 
ec. 

Imp. 
profit 
de plat� 

Imp 
cu-
mulat 

           
           
           
           

La profitul impozabil astfel determinat, organele de control au aplicat cota 
de impozit de 25% pentru anii fiscali 2002, 2003, 2004 �i cota de 16% pentru 
anul 2005, calculând urm�toarele debite suplimentare în sum� total� de … lei, 
reprezentând impozit pe profit, astfel: 

- … lei  - exerci�iul financiar 2002; 
- …. lei – exerci�iul financiar 2003; 
- … lei  - exerci�iul financiar 2004; 
- … lei – exerci�iul financiar 2005. 
Prin decizia de impunere nr. …/22.06.2006, comunicat� contribuabilului la 

data de 23.06.2006 �i contestat� de acesta, s-a stabilit o obliga�ie fiscal� 
suplimentar� în sum� de … lei, reprezentând impozit pe profit. 
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Prin adresele nr. …/10.08.2006 �i nr. …./16.08.2006, Activitatea de 
Control Fiscal precizeaz� c� decizia de impunere nr. …/22.06.2006 a fost 
modificat� conform art. 47 �i 48 din O.G. nr. 92/2003 privind corectarea erorilor 
materiale, impozitul pe profit stabilit suplimentar corectat fiind în sum� de 
… lei, �i c� decizia de impunere astfel corectat� a fost transmis� contribuabilului 
cu adresa nr…/16.08.2006. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe profit stabilit suplimentar, 
organele de control au calculat pân� la data de 13.06.2006, dobânzi de întârziere 
în sum� de … lei �i pân� la data de 31.12.2005, penalit��i de întârziere în 
sum� de … lei.  
 

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  contestat�  de  … lei, reprezentând impozit pe 
profit, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra legalit��ii determin�rii bazei de impunere 
aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control, în 
condi�iile în care analiza st�rii de fapt fiscale s-a f�cut numai pe baza elementelor 
din balan�ele de verificare, f�r� a se avea în vedere documentele care au stat la 
baza opera�iunilor înregistrate în contabilitate, iar în raportul de inspec�ie fiscal� 
�i decizia de impunere contestate nu se precizeaz� natura cheltuielilor neadmise 
la deducere �i cuantumul veniturilor din cotiza�ii suplimentare achitate de 
membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale mari. 
 

În fapt, organele de control au constatat c� la calculul rezultatului contabil 
aferent activit��ii economice, respectiv activit��ii non – profit, asocia�ia a 
considerat în mod eronat c� veniturile din cotiza�ii suplimentare, achitate de 
membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale mari, nu sunt venituri din 
activit��i economice, c� veniturile scutite sunt în sum� de 15.000 euro pe întreaga 
perioad� verificat�, f�r� a respecta prevederea legal� potrivit c�reia sunt scutite 
de la plata impozitului pe profit veniturile în limita valorii minime dintre 10% din 
veniturile neimpozabile �i 10.000 euro  în anii 2002 �i 2003, respectiv 15.000 
euro în anii 2004 �i 2005, �i a stabilit, f�r� a �ine o eviden�� separat� a 
cheltuielilor pe cele dou� categorii de activit��i �i f�r� corespondent în realitate, 
c� 80% din cheltuieli sunt aferente activit��ilor economice �i 20% sunt aferente 
activit��ilor non – profit. 

De asemenea, organele de control au constatat c�, în perioada verificat�, nu 
sunt deductibile fiscal cheltuielile în sum� de … lei, drept pentru care au calculat 
profitul fiscal corespunz�tor întregii activit��i a asocia�iei prin majorarea 
profitului contabil determinat de asocia�ie cu suma cheltuielilor nedeductibile 
fiscal. 

Ca urmare a celor constatate, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
recalcularea veniturilor impozabile �i la determinarea profitului impozabil din 



 7 

activit��i economice, prin aplicarea ponderii veniturilor impozabile în total 
venituri ale asocia�iei la profitul fiscal corespunz�tor întregii activit��i, astfel: 
 

      -lei - 
anul Profit impoz 

act. ec. 
2002  
2003  
2004  
2005  

 
La profitul impozabil astfel determinat, organele de control au aplicat cota 

de impozit de 25% pentru anii fiscali 2002, 2003, 2004 �i cota de 16% pentru 
anul 2005, calculând urm�toarele debite suplimentare în sum� total� de … lei, 
reprezentând impozit pe profit, astfel: 

- … lei  - exerci�iul financiar 2002; 
- … lei – exerci�iul financiar 2003; 
- … lei  - exerci�iul financiar 2004; 
- …. lei – exerci�iul financiar 2005. 
 
Prin decizia de impunere nr. …/22.06.2006, comunicat� contribuabilului la 

data de 23.06.2006 �i contestat� de acesta, s-a stabilit o obliga�ie fiscal� 
suplimentar� în sum� de … lei, reprezentând impozit pe profit. 

Prin adresele nr. …/10.08.2006 �i nr. …/16.08.2006, Activitatea de Control 
Fiscal precizeaz� c� decizia de impunere nr. …./22.06.2006 a fost modificat� 
conform art. 47 �i 48 din O.G. nr. 92/2003 privind corectarea erorilor materiale, 
impozitul pe profit stabilit suplimentar corectat fiind în sum� de … lei, �i c� 
decizia de impunere astfel corectat� a fost transmis� contribuabilului cu adresa 
nr. …/16.08.2006. Organele fiscale au depus la dosarul cauzei dovada c� decizia 
corectat� a fost comunicat� contribuabilului, respectiv confirmarea de primire nr. 
…./18.08.2006. 

 
Prin cererea formulat� ini�ial, petenta contest� suma de … lei, reprezentând 

impozit pe profit.  
Prin adresa nr. …./21.08.2006, înregistrat� la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …./30.08.2006, …., în termen 
legal, �i-a majorat preten�iile cu privire la suma contestat�, impozitul pe profit 
contestat fiind în sum� de … lei. 
 

În drept, în ceea ce prive�te determinarea profitului impozabil aferent 
activit��ilor economice cu scopul ob�inerii de profit, desf��urate de 
persoanele juridice f�r� scop lucrativ, sunt aplicabile în perioada, 1.01.2002 – 
30.06.2002, prevederile art. 1, 2 �i 4 din O.G. nr. 70 /1994 privind impozitul pe 
profit, republicat�, care precizeaz�: 
 

„ART. 1 
(1) Sunt obliga�i la plata impozitului pe profit, în condi�iile prezentei 

ordonan�e, �i denumi�i în continuare contribuabili: 
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    a) persoanele juridice române, pentru profitul impozabil ob�inut din orice 
surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate;[…] 

(3) Veniturile �i cheltuielile persoanelor juridice f�r� scop lucrativ ce 
se iau în calcul la determinarea profitului impozabil sunt numai cele 
aferente activit��ilor economice desf��urate cu scopul ob�inerii de profit. 
    Veniturile ob�inute din activit��i f�r� scop lucrativ, care nu sunt 
impozabile, includ: cotiza�iile membrilor, contribu�iile b�ne�ti sau în natur� 
ale membrilor �i simpatizan�ilor, taxele de înregistrare stabilite potrivit 
legisla�iei în vigoare, […]” 
 

„ART. 2 
    (1) Cota de impozit pe profit este de 25%, cu excep�iile prev�zute de 
prezenta ordonan��. […]” 
  

„ART. 4 
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

ob�inute din livrarea bunurilor mobile, serviciilor prestate �i lucr�rilor 
executate, din vânzarea bunurilor imobile, inclusiv din câ�tiguri din orice 
surs�, �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, 
din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile 
nedeductibile. […]” 
 
coroborate cu prevederile Instruc�iunilor privind metodologia de calcul al 
impozitului pe profit aprobate prin H.G. nr. 402 / 2000 date în aplicarea art. 1 
alin. 3 din O.G. nr. 70 /1994 privind impozitul pe profit, care stipuleaz�: 
 

„În scopul aplic�rii acestor prevederi veniturile �i cheltuielile aferente 
activit��ilor desf��urate în scopul ob�inerii de profit se vor eviden�ia din 
punct de vedere contabil conform planului de conturi pentru persoanele 
juridice f�r� scop lucrativ, iar calculul impozitului pe profitul rezultat se va 
efectua conform metodologiei prev�zute la art. 4.” 

 
În perioada 1.07.2002 – 31.12.2003 sunt aplicabile prevederile art. 1, 2 �i 7 

din Legea nr. 414 / 2002 privind impozitul pe profit, modificat� prin O.G. nr. 36 / 
2003 privind corelarea unor dispozi�ii din legisla�ia financiar-fiscal�, care 
precizeaz�: 
 

„ART. 1 
(1) Sunt obligate la plata impozitului pe profit, în condi�iile prezentei 

legi, �i denumite în continuare contribuabili: 
    a) persoanele juridice române, pentru profitul impozabil ob�inut din 

orice surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate; […] 
(3) Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial sunt exceptate de 

la plata impozitului pe profit pentru urm�toarele categorii de venituri: 
    a) cotiza�iile membrilor; 
    b) contribu�iile b�ne�ti sau în natur� ale membrilor �i simpatizan�ilor; 
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    c) taxele de înregistrare, stabilite potrivit legisla�iei în vigoare; […] 
 (4) Persoanele juridice f�r� scop patrimonial, pentru veniturile 

realizate din activit��i economice pân� la nivelul echivalentului în lei de 
10.000 euro, realizate într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din 
veniturile totale neimpozabile prev�zute la alin. (3), sunt exceptate de la 
plata impozitului pe profit. 
      (5) Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial pl�tesc impozit 
pe profitul corespunz�tor veniturilor economice care exced limita prev�zut� 
la alin. (4). Profitul impozabil se impoziteaz� cu cota prev�zut� la art. 2 alin. 
(1).” 
   

„ART. 2 
    (1) Cota de impozit pe profit este de 25%, cu excep�iile prev�zute de 

prezenta lege. […]” 
 

„ART. 7 
    (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. […]” 
 

coroborate cu prevederile pct. 1.14 �i 1.15 din Instruc�iunile privind 
metodologia de calcul al impozitului pe profit aprobate prin H.G. nr. 859/2002, 
modificat� prin H.G. nr. 22/2003, care stipuleaz�:  
 

„1.14. Persoanele juridice române f�r� scop patrimonial sunt: 
organiza�iile sindicale �i organiza�iile patronale înfiin�ate în baza unor legi 
speciale, asocia�iile �i funda�iile înfiin�ate în baza Ordonan�ei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asocia�ii �i funda�ii, precum �i alte asemenea organiza�ii 
înfiin�ate în baza unor legi speciale. 

 
1.15. În scopul aplic�rii acestor prevederi veniturile �i cheltuielile 

aferente activit��ilor desf��urate în scopul ob�inerii de profit se eviden�iaz� 
din punct de vedere contabil conform reglement�rilor contabile, iar calculul 
impozitului pe profitul rezultat se efectueaz� conform metodologiei 
prev�zute la cap. II din lege.” 
 

În perioada 1.01.2004 – 31.12.2005 sunt aplicabile prevederile art. 13, 14, 
15, 17 �i 19 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 

„ART. 13 
    Contribuabili 
    Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, 
urm�toarele persoane, denumite în continuare contribuabili: 
    a) persoanele juridice române;[…]” 
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ART. 14 
    Sfera de cuprindere a impozitului 
    Impozitul pe profit se aplic� dup� cum urmeaz�: 
    a) în cazul persoanelor juridice române, asupra profitului impozabil 
ob�inut din orice surs�, atât din România, cât �i din str�in�tate; […] 
 

ART. 15 
  […](2) Organiza�iile nonprofit, organiza�iile sindicale �i organiza�iile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urm�toarele 
tipuri de venituri: 
    a) cotiza�iile �i taxele de înscriere ale membrilor; 
    b) contribu�iile b�ne�ti sau în natur� ale membrilor �i simpatizan�ilor; 
    c) taxele de înregistrare stabilite potrivit legisla�iei în vigoare; […] 
        (3) Organiza�iile nonprofit, organiza�iile sindicale �i organiza�iile 
patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit �i pentru veniturile 
din activit��i economice realizate pân� la nivelul echivalentului în lei a 
15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale 
scutite de la plata impozitului pe profit, prev�zut� la alin. (2). Organiza�iile 
prev�zute în prezentul alineat datoreaz� impozit pe profit pentru partea din 
profitul impozabil ce corespunde veniturilor, altele decât cele prev�zute la 
alin. (2) sau în prezentul alineat, impozit calculat prin aplicarea cotei 
prev�zute la art. 17 alin. (1) sau art. 18, dup� caz.” 
 

„ART. 17 
    Cotele de impozitare 
    (1) Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil 
este de 25%, cu excep�iile prev�zute la alin. (2), la art. 33 �i 38. […]” 
* începând cu data de 1.01.2005, art. 17 a foat modificat prin O.U.G. nr. 138 / 
2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
astfel: 

„ART. 17 
    Cotele de impozitare 
    Cota de impozit pe profit care se aplic� asupra profitului impozabil este 
de 16%, cu excep�iile prev�zute la art. 38. […]” 
 

„ART. 19 
    Reguli generale 
    (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. […]” 
        
coroborate cu prevederile pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal probate prin H.G. nr. 44 / 2004, date în aplicare 
art. 15 din Codul fiscal, care stipuleaz�:  
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„8.Organiza�iile nonprofit care ob�in venituri, altele decât cele 
men�ionate la art. 15 alin. (2) din Codul fiscal, �i dep��esc limita prev�zut� la 
alin. (3) pl�tesc impozit pentru profitul corespunz�tor acestora. 
Determinarea profitului impozabil se face în conformitate cu prevederile de 
la cap. II, titlul II din Codul fiscal. În acest sens se vor avea în vedere 
urm�toarele: 
     a) stabilirea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (2) din 
Codul fiscal; 
     b) determinarea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (3) 
din Codul fiscal, prin parcurgerea urm�torilor pa�i: 
    - calculul echivalentului în lei a 15.000 euro prin utilizarea cursului mediu 
de schimb valutar EUR/ROL comunicat de Banca Na�ional� a României 
pentru anul fiscal respectiv; 
    - calculul valorii procentului de 10% din veniturile prev�zute la lit. a); 
    - stabilirea veniturilor neimpozabile prev�zute la art. 15 alin. (3) din 
Codul fiscal ca fiind valoarea cea mai mic� dintre sumele stabilite conform 
preciz�rilor anterioare; 
     c) stabilirea veniturilor neimpozabile prin adunarea sumelor de la lit. 
a) �i b); 
     d) determinarea veniturilor impozabile prin sc�derea din totalul 
veniturilor a celor de la lit. c); 
     e) calculul profitului impozabil corespunz�tor veniturilor impozabile 
de la lit. d), avându-se în vedere urm�toarele: 
     (i) stabilirea cheltuielilor efectuate în scopul realiz�rii veniturilor 
impozabile de la lit. d). Este necesar� utilizarea de c�tre contribuabil a unor 
chei corespunz�toare de repartizare a cheltuielilor comune; 
     (ii) stabilirea valorii deductibile a cheltuielilor determinate conform 
regulilor de la pct. (i), luându-se în considerare prevederile art. 21 din Codul 
fiscal; 
     (iii) stabilirea profitului impozabil ca diferen�� între veniturile 
impozabile de la lit. d) �i cheltuielile deductibile stabilite la pct. (ii); 
     f) calculul impozitului pe profit prin aplicarea cotei prev�zute la art. 
17 alin. (1) sau la art. 18 din Codul fiscal, dup� caz, asupra profitului 
impozabil stabilit la lit. e).” 
    

Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� persoanele juridice f�r� scop 
lucrativ (organiza�ii nonprofit) datoreaz� impozit pe profitul aferent activit��ilor 
economice. În vederea determin�rii profitului impozabil, persoanele juridice f�r� 
scop lucrativ au obliga�ia s� eviden�ieze distinct în contabilitate veniturile �i 
cheltuielile corespunz�toare activit��ilor economice. Este necesar� utilizarea de 
c�tre contribuabil a unor chei corespunz�toare de repartizare a cheltuielilor 
comune.  

Nu sunt impozabile veniturile ob�inute din activit��i f�r� scop lucrativ, care 
includ �i cotiza�iile membrilor. 
 În perioada 1.01.2002 – 31.12.2004 profitul impozabil se impoziteaz� cu o 
cot� de 25%, iar în perioada 1.01.2005 – 31.12.2005, cu o cot� de 16%. 
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Începând cu data de 1.07.2002, persoanele juridice f�r� scop patrimonial 
sunt exceptate de la plata impozitului pe profit pentru veniturile realizate din 
activit��i economice pân� la nivelul echivalentului în lei de 10.000 euro (15.000 
euro începând cu data de 1.01.2004), realizate într-un an fiscal, dar nu mai mult 
de 10% din veniturile totale neimpozabile. 

De asemenea, profitul impozabil se majoreaz� cu cheltuielile nedeductibile 
fiscal. 

 
Prevederile legale citate mai sus se completeaz� cu pct. 95 �i 97 din 

O.M.F.P. nr. 1591/1998 privind aprobarea Planului de conturi pentru persoanele 
juridice f�r� scop lucrativ �i a normelor metodologice de utilizare a acestuia, 
aplicabile în perioada 2002 – 2003, care precizeaz�: 

 
  „95. În cadrul categoriilor de cheltuieli dup� natura lor, prev�zute la 
pct. 94, conturile de cheltuieli respective se dezvolt� obligatoriu în analitice 
distincte pe feluri de activit��i, respectiv activit��i f�r� scop lucrativ, 
activit��i cu destina�ie special�, potrivit legii �i activit��i economice, iar în 
continuare se pot dezvolta în analitic în func�ie de anumite reglement�ri sau 
potrivit nevoilor proprii. 
  97. Potrivit legii, contabilitatea veniturilor persoanei juridice f�r� scop 
lucrativ se �ine distinct pe feluri de activit��i, respectiv activit��i f�r� scop 
lucrativ, activit��i cu destina�ie special�, activit��i economice, iar în cadrul 
acestora pe feluri de venituri, dup� natura lor, […]” 
  

�i ale pct. 5.3 �i 5.7 din O.M.F.P. nr. 1829 din 22 decembrie 2003 privind 
aprobarea Reglement�rilor contabile pentru persoanele juridice f�r� scop 
patrimonial, aplicabile în perioada 2004 – 2005, care stipuleaz�: 
 

„5.3.Contabilitatea veniturilor persoanei juridice f�r� scop 
patrimonial se �ine distinct pe feluri de activit��i, respectiv activit��i f�r� 
scop patrimonial, activit��i cu destina�ie special�, activit��i economice, iar în 
cadrul acestora pe categorii de venituri, dup� natura lor[…] 

  5.7. În cadrul categoriilor de cheltuieli dup� natura lor, conturile de 
cheltuieli respective se dezvolt� obligatoriu în analitice distincte pe feluri de 
activit��i, respectiv activit��i f�r� scop patrimonial, activit��i cu destina�ie 
special�, potrivit legii, �i activit��i economice, iar în continuare se pot 
dezvolta în analitic în func�ie de anumite reglement�ri sau potrivit nevoilor 
proprii.” 
 

Referitor la definirea no�iunii de organiza�ie nonprofit sunt aplicabile 
prevederile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 103 / 1996 a fondului cinegetic �i a 
protec�iei vânatului, republicat�, care precizeaz�: 
 

„ART. 5 
    (1) Organiza�iile vân�tore�ti, constituite pe principiul liberei asocieri a 
vân�torilor, sunt organiza�ii nonprofit, au personalitate juridic�, patrimoniu 
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distinct �i sunt afiliate, în scopul reprezent�rii la nivel na�ional �i 
interna�ional, la Asocia�ia General� a Vân�torilor �i Pescarilor Sportivi din 
România.” 
 
 Prin urmare, contestatoarea, …, este o organiza�ie nonprofit. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� organele de 
control au constatat c� la calculul rezultatului contabil aferent activit��ii 
economice, respectiv activit��ii non – profit, asocia�ia a considerat în mod eronat 
c� veniturile din cotiza�ii suplimentare, achitate de membrii asocia�iei în vederea 
împu�c�rii de animale mari, nu sunt venituri din activit��i economice, c� 
veniturile scutite sunt în sum� de 15.000 euro pe întreaga perioad� verificat�, f�r� 
a respecta prevederea legal� potrivit c�reia sunt scutite de la plata impozitului pe 
profit veniturile în limita valorii minime dintre 10% din veniturile neimpozabile 
�i 10.000 euro  în anii 2002 �i 2003, respectiv 15.000 euro în anii 2004 �i 2005, �i 
a stabilit, f�r� a �ine o eviden�� separat� a cheltuielilor pe cele dou� categorii de 
activit��i �i f�r� corespondent în realitate, c� 80% din cheltuieli sunt aferente 
activit��ilor economice �i 20% sunt aferente activit��ilor non – profit. 

 
Ca urmare a celor constatate, organele de control au procedat la 

determinarea veniturilor totale, conform balan�elor de verificare întocmite de 
asocia�ie, a veniturilor din activit��i economice, incluzând în acestea �i cotiza�iile 
suplimentare achitate de membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale 
mari, �i a veniturilor scutite din cadrul activit��ilor economice, astfel: 
 

                   - lei - 
Din care:  

anul 
Tot. ven. 

Ven. neec. Ven. ec. 

10% ven. 
neec. 

10000/ 
15000 
euro 

Ven. ne-
impoz 

Ven. Impoz. 

2002        
2003        
2004        
2005        

 
În actul de control contestat nu se precizeaz� care este suma 

cotiza�iilor suplimentare, achitate de membrii asocia�iei în vederea 
împu�c�rii de animale mari, cu care a fost majorat cuantumul veniturilor 
economice eviden�iate de asocia�ie. 
 

Prin cererea formulat�, petenta sus�ine c� nu se impoziteaz� cotiza�iile 
suplimentare, achitate de membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale 
mari, deoarece pe de o parte acestea intr� în categoria cotiza�iilor membrilor, care 
sunt scutite de la plata impozitului pe profit potrivit Codului fiscal, iar pe de alt� 
parte prin aplicarea cotiza�iilor suplimentare se urm�re�te echilibrarea 
cheltuielilor cu efectuarea muncii de ocrotire a întregii grupe de vânat.  
 

Regimul cotiza�iilor suplimentare, percepute de la membrii asocia�iei în 
vederea împu�c�rii de animale mari este reglementat prin Ordinul Ministerului 
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Agriculturii, Alimenta�iei �i P�durilor nr. 193 / 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practic� de 
gestionarii fondurilor de vân�toare pentru ac�iuni de vân�toare cu vân�tori 
români, care la art. 1 precizeaz�: 
 

„ART. 1 
    Se aprob� Regulamentul privind modul de stabilire a tarifelor care se 
practic� de gestionarii fondurilor de vân�toare pentru ac�iuni de vân�toare 
cu vân�tori români, prev�zut în anexa care face parte integrant� din 
prezentul ordin.” 
   

În Regulamentul privind modul de stabilire a tarifelor care se practic� de 
gestionarii fondurilor de vân�toare pentru ac�iuni de vân�toare cu vân�tori români 
se stipuleaz� urm�toarele: 
 

„ART. 1 
    (1) Fiecare gestionar de fond de vân�toare care autorizeaz� ac�iuni de 
vân�toare cu vân�tori români va stabili, prin decizie a conduc�torului 
executiv, tarifele proprii care se practic� pentru ac�iunile de vân�toare cu 
vân�tori români. 
    (2) În cazul organiza�iilor vân�tore�ti deciziile vor fi emise avându-se în 
vedere hot�rârile luate de organul colectiv de conducere abilitat prin 
statutul propriu.” 
     

„ART. 2 
    (1) Prin vân�tor român se în�elege cet��eanul român cu domiciliul în 
România, posesor de permis de vân�toare eliberat în România, membru al 
unei organiza�ii vân�tore�ti care gestioneaz� unul sau mai multe fonduri de 
vân�toare. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplic� �i reziden�ilor care au dobândit permis 
de vân�toare în condi�iile prev�zute la art. 26 din Legea nr. 103/1996, cu 
modific�rile ulterioare.” 
     

„ART. 3 
    Tarifele stabilite de fiecare gestionar conform prevederilor art. 1 nu 
trebuie s� fie mai mici decât tarifele minime stabilite prin Ordinul 
ministrului agriculturii, alimenta�iei �i p�durilor nr. 164/2001 pentru 
aprobarea nivelului tarifelor minime care se percep de la vân�tori români 
pentru ac�iuni de vân�toare în România.” 
     

„ART. 4 
    (1) Deciziile emise în conformitate cu prevederile art. 1, în cazul 
organiza�iilor vân�tore�ti, vor cuprinde �i cotiza�iile suplimentare, percepute 
separat, numai pentru vân�torii membri ai organiza�iei respective sau ai 
organiza�iilor cu care aceasta are raporturi de reciprocitate. 
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    (2) Nivelul cotiza�iilor suplimentare se stabile�te de organul competent de 
conducere al organiza�iei vân�tore�ti.” 
     

„ART. 5 
    Tarifele minime stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, 
alimenta�iei �i p�durilor nr. 164/2001 nu includ cota T.V.A.” 

 
„ART. 6 

    Achitarea tarifului sau a cotiza�iei suplimentare, dup� caz, stabilit� de 
fiecare gestionar de fonduri de vân�toare, d� dreptul vân�torului s� vâneze 
exemplarul/exemplarele pentru care i s-a eliberat autoriza�ia de vân�toare �i 
s� î�i însu�easc�, în cazul vânatului purt�tor de trofee conven�ionale, trofeele 
prev�zute în anexa la prezentul regulament.” 
   

„ART. 20 
    (1) Tarifele de împu�care sunt aplicabile în cazul în care ac�iunea de 
vân�toare este organizat� la solicitarea vân�torului. 
    (2) În cazul ac�iunilor de vân�toare organizate la ini�iativa 
împuternicitului gestionarului fondului de vân�toare pentru realizarea 
cotelor de recolt�, tarifele de împu�care nu se aplic�. 
    (3) În situa�iile prev�zute la alin. (2) împu�carea vânatului nu d� 
vân�torului drepturile prev�zute la art. 7 din prezentul regulament �i la lit. 
G din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimenta�iei �i p�durilor nr. 
164/2001.” 
 

Din prevederile legale citate mai sus se re�ine c� cotiza�iile suplimentare, 
percepute de la membrii asocia�iei în vederea împu�c�rii de animale mari, sunt în 
fapt tarife de împu�care aplicabile în cazul în care ac�iunea de vân�toare este 
organizat� la solicitarea vân�torului �i care dau dreptul vân�torului s� vâneze 
exemplarul/exemplarele pentru care i s-a eliberat autoriza�ia de vân�toare �i s� î�i 
însu�easc�  vânatul.  

Cotiza�iile suplimentare nu se aplic� în cazul ac�iunilor de vân�toare 
organizate la ini�iativa împuternicitului gestionarului fondului de vân�toare 
pentru realizarea cotelor de recolt�, deci în cazul ac�iunilor de ocrotire a grupei de 
vânat mare.  

 
Prin urmare, cotiza�iile suplimentare, achitate de membrii asocia�iei în 

vederea împu�c�rii de animale mari, sunt venituri impozabile. 
 
De asemenea, organele de control au considerat c� nu sunt deductibile 

fiscal cheltuielile în sum� de … lei, drept pentru care au calculat profitul fiscal 
corespunz�tor întregii activit��i a asocia�iei prin majorarea profitului contabil 
determinat de asocia�ie cu suma cheltuielilor nedeductibile fiscal. 

În actul de control contestat nu se precizeaz� motivele de fapt �i de 
drept pentru care nu au fost admise la deducere cheltuielile în sum� de … lei 
�i nici documentele ce au fost avute în vedere la analiza acestora. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� organele de 

inspec�ie fiscal� au recalculat profitul impozabil din activit��i economice, prin 
aplicarea ponderii veniturilor impozabile în total venituri ale asocia�iei la profitul 
fiscal corespunz�tor întregii activit��i, astfel: 

 
      -lei - 

anul Profit impoz 
act. ec. 

2002  
2003  
2004  
2005  

 
La profitul impozabil astfel determinat, organele de control au aplicat cota 

de impozit de 25% pentru anii fiscali 2002, 2003, 2004 �i cota de 16% pentru 
anul 2005, calculând urm�toarele debite suplimentare în sum� total� de … lei, 
reprezentând impozit pe profit, astfel: 

- … lei  - exerci�iul financiar 2002; 
- … lei – exerci�iul financiar 2003; 
- … lei  - exerci�iul financiar 2004; 
- … lei – exerci�iul financiar 2005. 
În actul de control contestat nu se precizeaz� care este cuantumul 

profitului impozabil determinat de asocia�ie �i dac� asocia�ia a calculat �i 
declarat impozit pentru acest profit. 

 
Prin decizia de impunere nr. …/22.06.2006, comunicat� contribuabilului la 

data de 23.06.2006 �i contestat� de acesta, s-a stabilit o obliga�ie fiscal� 
suplimentar� în sum� de … lei, reprezentând impozit pe profit. 

Prin adresele nr. …/10.08.2006 �i nr. …/16.08.2006, Activitatea de Control 
Fiscal precizeaz� c� decizia de impunere nr. …/22.06.2006 a fost modificat� 
conform art. 47 �i 48 din O.G. nr. 92/2003 privind corectarea erorilor materiale, 
impozitul pe profit stabilit suplimentar corectat fiind în sum� de … lei, �i c� 
decizia de impunere corectat� a fost transmis� contribuabilului cu adresa nr. 
…./16.08.2006. 

 
În ceea ce prive�te dreptul organelor fiscale de a îndrepta erorile 

materiale sunt aplicabile prevederile art 48 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, care precizeaz�: 

„ART. 48 
     Îndreptarea erorilor materiale 
     Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul actului 
administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul 
administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii.” 
 

�i ale pct. 47.3 �i 47.4 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
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„47.3. Dup� efectuarea îndrept�rii erorii materiale, organul fiscal are 
obliga�ia de a comunica contribuabilului sau oric�rei alte persoane 
interesate, de îndat�, opera�iunea efectuat�. 

  47.4. În cazul în care îndreptarea erorii materiale nu se poate efectua 
direct pe actul administrativ fiscal, se emite un nou act administrativ fiscal 
care, de asemenea, va fi comunicat contribuabilului.” 

 
Organele fiscale au depus la dosarul cauzei dovada c� decizia corectat� a 

fost comunicat� contribuabilului, respectiv confirmarea de primire nr. 
…./18.08.2006. 

 
Potrivit art. 45 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat� la data de 26.09.2005, „actul administrativ fiscal produce efecte din 
momentul în care este comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� 
men�ionat� în actul administrativ comunicat, potrivit legii”. 

 
Prin cererea formulat� ini�ial, petenta contest� suma de … lei, reprezentând 

impozit pe profit.  
Prin adresa nr. …/21.08.2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava sub nr. …/30.08.2006, …, în termen legal, �i-a 
majorat preten�iile cu privire la suma contestat�, impozitul pe profit contestat 
fiind în sum� de … lei. 

În ceea ce prive�te verificarea de c�tre organele fiscale a modului de 
determinare, eviden�iere �i plat� a impozitului pe profit, sunt aplicabile 
prevederile art 92 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, care stipuleaz�: 
 

„ART. 92 
    (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii 
îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor 
legisla�iei fiscale �i contabile, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�, 
precum �i a accesoriilor aferente acestora. 
    (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând 
din activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind 
legalitatea �i conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea 
îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi 
relevante pentru aplicarea legii fiscale; […]” 

 
ale art 103 alin 1, din acela�i act normativ, care precizeaz�: 
 

„ART. 103 
    (1) Inspec�ia fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt 
�i raporturile juridice care sunt relevante pentru impunere.” 
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�i ale pct 102.1 din H.G. nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
 

„102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de 
impunere, organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele 
justificative �i eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie 
mijloace de prob� �i sunt relevante pentru stabilirea drepturilor �i 
obliga�iilor fiscale.” 
 

Prevederile legale citate mai sus se completeaz� cu pct. 5 din O.M.F.P. nr. 
1378/2005 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�", care stipuleaz�: 
 

„5. Informa�iile din con�inutul formularului "Decizie de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�" se vor 
completa dup� cum urmeaz�:[…] 

c) rubrica "Motivele de fapt": se va prezenta detaliat �i în clar modul 
în care contribuabilul a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� 
fiscal� o opera�iune patrimonial�, cu precizarea consecin�ei fiscale; 
     d) rubrica "Temeiul de drept": se va prezenta detaliat �i în clar 
încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului 
sau a altor elemente prev�zute de lege.[…]” 

 
Din textele de lege citate mai sus rezult� faptul c� inspec�ia fiscal� trebuie 

s� aib� în vedere toate documentele justificative �i eviden�ele financiar-contabile 
�i fiscale relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale �i c� în 
decizia de impunere se prezint� detaliat �i în clar modul în care contribuabilul a 
tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� opera�iunile patrimoniale, 
ce au avut drept consecin�� stabilirea de obliga�ii fiscale suplimentare �i 
încadrarea legal� a faptelor constatate. 

 
Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei se re�ine faptul c� 

organele de control au efectuat inspec�ia pe baza balan�elor de verificare 
întocmite de asocia�ie, neavându-se în vedere documentele de înregistrare în 
eviden�a contabil� �i c� în actul de control contestat nu se precizeaz� care este 
suma cotiza�iilor suplimentare, achitate de membrii asocia�iei în vederea 
împu�c�rii de animale mari, cu care a fost majorat cuantumul veniturilor 
economice eviden�iate de asocia�ie, motivele de fapt �i de drept pentru care nu au 
fost admise la deducere cheltuielile în sum� de … lei, care este cuantumul 
profitului impozabil determinat de asocia�ie �i dac� asocia�ia a calculat �i declarat 
impozit pentru acest profit. 

 
Fa�� de cele prezentate mai sus, organul de solu�ionare nu se poate 

pronun�a asupra corectitudinii �i legalit��ii stabilirii obliga�iei fiscale 
suplimentare, drept pentru care urmeaz� s� se desfiin�eze decizia de impunere 
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nr. …/22.06.2006, corectat� la data de 16.08.2006, pentru impozitul pe profit 
în sum� de … lei, urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea cauzei, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
Desfiin�area are la baz� prevederile art. 186 alin (3) din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, 
unde se stipuleaz�: 

„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

 
La reverificarea crean�ei fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului  atacat se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se 
precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”, 
 
�i prevederile pct. 12.7 �i 12.8 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. 

  12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând 
fi contestat potrivit legii.” 
 

2. Referitor  la suma de … lei, stabilit�  de  Activitatea de Control 
Fiscal Suceava prin decizia de impunere nr. …/22.06.2006, corectat� la data 
de 16.08.2006, reprezentând dobânzi �i major�ri de … lei �i penalit��i de 
întârziere de … lei, aferente impozitului pe profit, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� … 
datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care, pe de o parte, obliga�ia bugetar�, 
pentru care s-au calculat accesorii, nu a fost achitat� la scaden��, iar pe de alt� 
parte, prin prezenta decizie a fost desfiin�at actul atacat pentru suma de … lei, 
reprezentând impozit pe profit. 
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În fapt, prin raportul de inspec�ie fiscal� contestat, 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 �i major�ri 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.[…]” 
 

„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. 
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    (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 
    (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." 
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�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 �i penalit��i de întârziere.  

 
Întrucât debitorul nu a achitat la termenul scadent impozitul pe profit 

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

Fa�� de cele precizate mai sus �i de faptul c� prin prezenta decizie a fost 
desfiin�at actul atacat pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de 
… lei, care a generat dobânzile �i penalit��ile de întârziere, ppee    ccaallee    ddee    
ccoonnsseecciinn����  ��ii  aavvâânndd    îînn    vveeddeerree    pprriinncciippiiuull    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    
pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  ssee  vvaa  desfiin�a decizia de 
impunere nr. …/22.06.2006, corectat� la data de 16.08.2006, emis� de Activitatea 
de Control Fiscal Suceava, pentru suma total� de … lei, reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alt� echip� s� procedeze, în termen de 30 de zile de la 
comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea dobânzilor �i penalit��ilor de 
întârziere, strict pentru aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere cele precizate în decizie �i prevederile legale 
aplicabile în spe��. 
 

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 1, 2 �i 4 din O.G. nr. 70 /1994 privind impozitul pe profit, 
republicat�, Instruc�iunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit 
aprobate prin H.G. nr. 402 / 2000 date în aplicarea art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 70 
/1994 privind impozitul pe profit, art. 1, 2 �i 7 din Legea nr. 414 / 2002 privind 
impozitul pe profit, modificat� prin O.G. nr. 36 / 2003 privind corelarea unor 
dispozi�ii din legisla�ia financiar-fiscal�, pct. 1.14 �i 1.15 din Instruc�iunile 
privind metodologia de calcul al impozitului pe profit aprobate prin H.G. nr. 
859/2002, modificat� prin H.G. nr. 22/2003, art 13, 14, 15, 17 �i 19 din Legea nr 
571/2003 privind Codul fiscal, pct. 8 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal probate prin H.G. nr. 44 / 2004, date în 
aplicare art. 15 din Codul fiscal, pct. 95 �i 97 din O.M.F.P. nr. 1591/1998 privind 
aprobarea Planului de conturi pentru persoanele juridice f�r� scop lucrativ �i a 
normelor metodologice de utilizare a acestuia, pct. 5.3 �i 5.7 din O.M.F.P. nr. 
1829 din 22 decembrie 2003 privind aprobarea Reglement�rilor contabile pentru 
persoanele juridice f�r� scop patrimonial, art. 5 alin. 1 din Legea nr. 103 / 1996 a 
fondului cinegetic �i a protec�iei vânatului, republicat�, Ordinul Ministerului 
Agriculturii, Alimenta�iei �i P�durilor nr. 193 / 2001 pentru aprobarea 
Regulamentului privind modul de stabilire a tarifelor care se practic� de 
gestionarii fondurilor de vân�toare pentru ac�iuni de vân�toare cu vân�tori 
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români, art. 45, 48, 85, 86, 92, 103 �i 179 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, pct. 47.3, 47.4 �i 102.1 din H.G. nr. 1050/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pct. 5 din O.M.F.P. nr. 1378/2005 
pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�", art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 
privind colectarea crean�elor bugetare, republicat�, 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, �i art. 115, 116 �i 121 prin republicarea 
aceluia�i act normativ la data de 26.09.2005, pct. 102.5 din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr 1, coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 

DECIDE : 
 

- Desfiin�area deciziei de impunere nr. … din 22.06.2006, corectat� la 
data de 16.08.2006, emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind 
suma de … lei, reprezentând … lei – impozit pe profit, … lei – dobânzi �i 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit �i … lei – penalit��i de 
întârziere aferente impozitului pe profit, în vederea reanaliz�rii cauzei strict 
pentru aceea�i perioad� �i acelea�i obliga�ii bugetare, conform celor re�inute în 
cuprinsul prezentei decizii �i a prevederilor legale aplicabile în spe��. 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a întocmit actul 
contestat �i desfiin�at prin prezenta decizie. 
 

- Transmiterea contesta�iei formulate de …, împotriva Notei privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr. …/29.06.2006, pentru suma de … lei, spre 
solu�ionare Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului Suceava, în calitate 
de organ emitent. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
  


