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

   DECIZIA NR. 69 
din 10.04.2006 

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

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  
jude�ului  Suceava  sub  nr. ......din 16.07.2002 �i  

reînregistrat� sub nr. ......din 14.03.2006 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  

fost  sesizat�  de  Garda Financiar� Suceava  prin  adresa  nr.  ....../ 13.03.2006,  
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  
nr. ......din 14.03.2006,  c� poate fi solu�ionat� pe fond contesta�ia formulat� de  
S.C. ...... S.R.L.  din localitatea Suceava, ......, jude�ul Suceava. 

Societatea  contest�  m�surile  stabilite  prin procesul - verbal  
......din 19.06.2002, întocmit de organele de control din cadrul G�rzii Financiare 
Suceava, privind  suma  de ...... lei, reprezentând: 
                   -  ......lei  impozit pe profit; 

                        -     ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                -      ...... lei penalit��i aferente impozitului pe profit. 

Prin Decizia nr. 97/16.08.2002, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava a decis suspendarea solu�ion�rii contesta�iei 
formulate de S.C. ...... S.R.L.  din localitatea Suceava pân� la pronun�area 
solu�iei definitive pe latura penal�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
179 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�ie. 

 
I. S.C. ...... S.R.L. prin contesta�ia formulat� �i complet�rile 

depuse ulterior precizeaz� c� nu a avut la dispozi�ie fi�ele de stoc deoarece 
gestionarul de la acea dat�, ......, le-a sustras. 

Contestatoarea sus�ine c� a depus plângere la poli�ie împotriva 
gestionarului ...... în vederea recuper�rii prejudiciului produs societ��ii. 

De asemenea, men�ioneaz� c� nu este de acord cu taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� întrucât calculele organelor de control se bazeaz� tot 
pe lipsa în gestiune a carburan�ilor, ceea ce nu corespunde realit��ii. 
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Prin adresa ......din 12.07.2002, înregistrat� la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ......din 12.07.2002, petenta 
precizeaz� c� se contest� impozitul pe profit în sum� de ......lei �i accesoriile 
aferente. 

 
 II. Prin procesul - verbal  ......din 19.06.2002, organele de 

control din cadrul G�rzii Financiare Suceava au constatat c� la data de 
10.11.2000 societatea avea eviden�iat ca stocuri de combustibil în ...... cantitatea 
de ...... l benzin� �i ...... l motorin�, iar în realitate în cele cinci rezervoare, din 
care patru de benzin� �i unul de motorin�, se aflau doar stocurile „moarte” de 
aproximativ 1000 l în fiecare rezervor. 

Prin actul de control se precizeaz� c� acest fapt este recunoscut �i 
de reprezentantul firmei prin nota explicativ�. 

Organele de control au stabilit c� societatea avea obliga�ia de a 
înregistra în eviden�a contabil� lipsa în gestiune, veniturile  �i taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent�. 

Comisarii G�rzii Financiare au stabilit prin estimare veniturile 
impozabile, astfel: 

...... l benzin� x 1,1870 lei (pre� de vânzare) =   ......lei 
                      ......l motorin� x 7,439 lei (pre� de vânzare) =  ......lei 
                        T O T A L                                                        =   ......lei 

Organele de control, luând în considerare c� adaosul practicat de 
societate este de  7,5 %, au stabilit un profit net de ...... lei. Având în vedere c� 
societatea înregistra o pierdere pe cumulat de ...... lei, au stabilit un profit de 
......lei, pentru care au calculat un impozit pe profit de ...... lei. 

 
De asemenea, prin procesul verbal contestat se men�ioneaz� c� la 

data de 25.04.2001, cu ocazia inventarierii par�iale a gestiunii „......”,  s-au 
constatat urm�toarele: 

- intr�ri conform fi�elor de stoc din sta�ie  -  ...... l benzin�; 
                                                                       -  ......l motorin�;  
- intr�ri conform eviden�ei contabile  -  ...... l benzin�; 
                                                               -  ......l motorin�; 
-   stoc faptic determinat   -  ......l benzin�; 
                                          -  ......l motorin�. 
 Astfel, comisarii G�rzii Financiare au stabilit c� societatea nu a 

înregistrat în eviden�a contabil� veniturile în sum� de ......lei, rezultate din 
comercializarea cantit��ii de ...... l benzin� �i ...... l motorin�. 

Organele de control, luând în considerare c� adaosul practicat de 
societate este de  7,5 %, au stabilit un profit de ......lei �i un impozit pe profit 
aferent de ...... lei. 
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Pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar, comisarii G�rzii Financiare au calculat pân� la data întocmirii 
procesului-verbal dobânzi de întârziere de ...... lei �i penalit��i 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: 

 
Referitor la impozitul pe profit în sum� de ......lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� societatea avea obliga�ia înregistr�rii 
veniturile aferente lipsurilor în gestiune, în condi�iile în care prejudiciul 
cauzat nu a fost recuperat. 

 
În  fapt, S.C. ...... S.R.L.  din localitatea Suceava nu a înregistrat 

în eviden�a contabil� veniturile din lipsa în gestiune din data de 10.11.2000 a 
cantit��ii de ...... l benzin� �i ......l motorin�, în sum� total� de ......lei, �i 
veniturile din lipsa în gestiune din data de 25.04.2001 a cantit��ii de ...... l 
benzin� �i ...... l motorin�, în sum� total� de ......lei. 

Organele de control, în urma verific�rii efectuate, au stabilit c� 
societatea datoreaz� un impozit pe profit in sum� de ...... lei pentru lipsa din 
gestiune din data de 10.11.2000 �i un impozit pe profit în sum� de ...... lei 
pentru veniturile din comercializarea combustibilului, stabilite cu ocazia 
inventarierii din data de 25.04.2001, pentru partea din veniturile neînregistrate 
în contabilitate, reprezentând adaosul comercial.  

La stabilirea profitului impozabil organele de control au luat în 
calcul adaosul comercial în cot� de 7,5 %, practicat de societate în acea perioad� 
pentru produsele respective. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 4 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 70/ 1994 privind impozitul pe profit, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, aplicabile pentru perioada verificat�, unde se 
precizeaz�: 

 
„(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. 

(2) În scopul determin�rii profitului impozabil se iau în 
calcul toate câ�tigurile din orice surs�, inclusiv cele realizate din investi�iile 
financiare.” 
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Referitor la aplicarea acestui articol, Instruc�iunile privind 

metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 402/2000, precizeaz�: 

 
„Veniturile reprezint� sumele sau valorile încasate ori de 

încasat �i includ: 
a) venituri din exploatare, respectiv venituri din vânzarea 

produselor, lucr�rilor executate �i serviciilor prestate, din produc�ia 
stocat�, din produc�ia de imobiliz�ri, din subven�ii de exploatare, precum �i 
alte venituri din exploatarea curent�; […] 

Înregistrarea veniturilor �i cheltuielilor în eviden�a contabil� 
se va efectua conform Regulamentului de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 
82/1991.” 
 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� la stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul toate câ�tigurile din orice surs�, inclusiv 
alte veniturile din exploatarea curent�, �i c� veniturile cuprind valorile încasate 
ori de încasat. 

De asemenea, se re�ine c� înregistrarea veniturilor se face conform 
Regulamentului de aplicare a Legii contabilit��ii. 

La art. 2 �i 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, 
aplicabil� la data verific�rii, se precizeaz�: 

„Art. 2 
Contabilitatea, ca instrument principal de cunoa�tere, gestiune 

�i control al patrimoniului �i al rezultatelor ob�inute, trebuie s� asigure: 
a) înregistrarea cronologic� �i sistematic�, prelucrarea, 

publicarea �i p�strarea informa�iilor cu privire la situa�ia patrimonial� �i 
rezultatele ob�inute atât pentru necesit��ile proprii ale persoanelor 
prev�zute la art. 1, cât �i în rela�iile acestora cu asocia�ii sau ac�ionarii, 
clien�ii, furnizorii, b�ncile, organele fiscale �i alte persoane juridice �i 
fizice;[…] 

Art. 6 
(1) Înregistr�rile în contabilitate se fac cronologic �i sistematic, 

potrivit planurilor de conturi �i normelor emise în condi�iile prevederilor 
art. 4.” 
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Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� înregistrarea în 
contabilitate a opera�iunilor se face în mod cronologic �i sistematic, fapt ce duce 
la concluzia c� societatea avea obliga�ia înregistr�rii veniturilor din vânzarea 
produselor la data efectu�rii livr�rii �i respectiv la data constat�rii lipsurilor în 
gestiune. 

În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� nu datoreaz� crean�ele 
fiscale pe motiv c� împotriva gestionarului s-a f�cut plângere la poli�ie în 
vederea recuper�rii prejudiciului, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� 
a contesta�iei, întrucât, a�a cum se prevede în textele de lege privind impozitul 
pe profit, mai sus citate, la determinarea profitului impozabil se iau în calcul 
toate câ�tigurile din orice surs�, veniturile cuprinzând atât valorile încasate 
cât �i cele de încasat, iar înregistr�rile în contabilitate se fac cronologic �i 
sistematic, potrivit planurilor de conturi �i normelor emise. 
 

La punctul 4 alin. (2) �i 17 din Regulamentul de aplicare a Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 704/1993, 
aplicabil pentru perioada verificat�, se precizeaz�: 
 

„4 […] 
Înregistrarea opera�iunilor patrimoniale în contabilitate se 

face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, 
dup� data de întocmire sau de intrare în unitate �i sistematic, în conturi 
sintetice �i analitice, cu ajutorul registrului-jurnal �i al c�r�ii mari, potrivit 
planurilor de conturi �i normelor emise în condi�iile prevederilor art. 4 din 
lege.[…] 
 

17. Potrivit art. 5 din lege, contabilitatea se conduce în partida 
dubla �i trebuie sa asigure: 

a) înregistrarea cronologic� �i sistematic� în contabilitate a 
tuturor opera�iunilor patrimoniale, în func�ie de natura lor, în mod 
simultan, în debitul unor conturi �i creditul altor conturi, denumite conturi 
corespondente;” 
 

Potrivit planului de conturi aplicabil pentru perioada verificat�, 
societatea avea obliga�ia înregistr�rii veniturilor aferente lipsurilor în gestiune în 
contul 758 "Alte venituri din exploatare". 

În ceea ce prive�te înregistrarea lipsurilor în gestiune în planul de 
conturi aplicabil pentru perioada verificat�, aprobat prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 704/1993, la func�iunea contului 461 "Debitori diver�i”, se prevede c� în 
debitul acestui cont se înregistreaz� „valoarea bunurilor �i a produc�iei în 
curs de execu�ie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate ter�ilor (758, 
4427)”. 
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În ceea ce prive�te contul 758 "Alte venituri din exploatare", în 
planul de conturi se prevede: „Cu ajutorul acestui cont se �ine evidenta 
veniturilor realizate din alte surse decât cele nominalizate în conturile 
distincte de venituri ale activit��ii de exploatare.” 

 
Din cele prezentate se re�ine c� societatea avea obliga�ia 

înregistr�rii tuturor veniturilor, inclusiv a celor aferente lipsurilor în gestiune, �i 
s� calculeze impozitul pe profit aferent, conform prevederilor legale men�ionate, 
indiferent dac� lipsa în gestiune a fost sau nu recuperat� de la persoanele 
vinovate. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se re�ine c�  
la data de 10.11.2000 la S.C. ...... S.R.L. s-a constatat lipsa în gestiune a 
cantit��ii de ...... l benzin� �i ......l motorin�, în sum� total� de ......lei, iar în data 
de 25.04.2001 lipsa în gestiune a cantit��ii de ...... l benzin� �i ...... l motorin� – 
fiind considerat� de organele de control vânzare neînregistrat�  la venituri - în 
sum� total� de ......lei. 

Prin actul contestat s-a stabilit c� societatea datoreaz� un impozit 
pe profit in sum� de ...... lei pentru lipsa din gestiune din data de 10.11.2000 �i 
un impozit pe profit în sum� de ...... lei pentru lipsa din gestiune din data de 
25.04.2001, pentru partea din veniturile neînregistrate în contabilitate, 
reprezentând adaosul comercial, de ......lei �i respectiv ......lei. 

Organele de control au luat în calcul la stabilirea profitului 
impozabil adaosul comercial practicat de societate în acea perioad� pentru 
produsele respective, în cot� de 7,5 %. 

A�a dup� cum rezult� din contesta�ia formulat� �i din nota 
explicativ� dat� de administratorul societ��ii, ......, societatea recunoa�te lipsa în 
gestiune a cantit��ilor de combustibil men�ionate. 

În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� nu este de acord cu 
obliga�iile fiscale stabilite de organele de control pe motiv c� s-a depus plângere 
la poli�ie împotriva gestionarului, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� 
a contesta�iei, întrucât organele fiscale nu au competen�a material� a se pronun�a 
asupra vinov��iei salaria�ilor societ��ii, organele de control având doar  
competen�� de natur� fiscal�, neputându-se pronun�a asupra r�spunderii 
materiale �i a litigiilor de natura r�spunderii gestionarilor, acestea putând fi 
solu�ionate în conformitate cu legisla�ia muncii. 

Fa�� de cele prezentate în prezenta decizie se trage concluzia c� 
societatea avea obliga�ia înregistr�rii tuturor veniturilor, astfel c� m�sura 
organelor de stabili în sarcina societ��ii impozitul pe profit în sum� de ......lei 
este legal�, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� pentru 
acest cap�t de cerere, ca neîntemeiat�. 
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2. Referitor la suma de ...... lei, reprezentând ...... lei dobânzi de 
întârziere �i ...... lei penalit��i, cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea 
contestatoare datoreaz� aceast� sum� bugetului de stat, în condi�iile în care 
pentru impozitul pe profit care a generat aceste accesorii contesta�ia a fost 
respins�.  

 
În  fapt, comisarii G�rzii Financiare Suceava, prin procesul - 

verbal  ......din 19.06.2002, au calculat pân� la data controlului dobânzi �i 
penalit��i de întârziere pentru neplata în termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar. 

 
În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile prevederile art. 13 �i 13^1 

din Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 

„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, 

debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare �i pân� la data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit 
prevederilor legale în vigoare. […] 

Art. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �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 termene de plat�.” 

 
Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 

impozitului pe profit, în sum� de ......lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al dobânzilor de întârziere, aceasta datoreaz� 
�i suma de ...... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    
ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� 
total� de ...... lei, aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar de 
organele de control, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru impozitul pe profit în sum� de ......lei, care a generat aceste accesorii, 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru 
dobânzile întârziere de ...... lei �i penalit��ile de ...... lei. 
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Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul prevederilor art. 4 din Ordonan�a Guvernului nr. 70/ 1994 privind 
impozitul pe profit, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Hot�rârea 
Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instruc�iunilor privind metodologia 
de calcul al impozitului pe profit, art. 2 �i 6 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
punctul 4 alin. (2) �i 17 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 
82/1991, aprobat prin Hot�rârea Guvernului nr. 704/1993, �i art. 13 �i 13^1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 186 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 

 
                          D E C I D E : 

 
- Respingerea contesta�iei formulate de S.C. ...... S.R.L.  din 

localitatea Suceava pentru suma  de ...... lei, reprezentând: 
                      -  ......lei  impozit pe profit; 

                           -     ...... lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit; 
                      -      ...... lei penalit��i aferente impozitului pe profit, 
ca neîntemeiat�. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în 
termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


