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 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. ../17.06.2009 înregistrat� la direc�ie sub nr. 
../18.06.2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L . 

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�  la data de 15.05.2009 si are ca obiect suma de .. 
lei, reprezentând: 
- .. lei – impozit pe profit 
- .. lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- .. lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
- .. lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
- .. lei – impozit pe dividende; 
- .. lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende. 

Între suma total� men�ionat� de societate ca fiind contestat� reprezentând 
impozit pe profit, respectiv AA lei, �i impozitul pe profit contestat prezentat 
detaliat de petent� în contesta�ie �i preluat întocmai în preambulul prezentei 
decizii la punctul I, exist� o diferen�� de BB lei, în sensul c� impozitul contestat 
este mai mic cu aceast� sum� dintr-o eroare de adi�ie a societ��ii contestatoare.  

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si (2), 
art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este 
competenta sa solutioneze contestatia formulata de S.C. X S.R.L.  

 
I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere nr. 

../15.05.2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ../14.05.2009 emise de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� , ar�tând urm�toarele: 
 Referitor la impozitul pe profit, contest� impozitul stabilit suplimentar în 
sum� total� de .. lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de .. lei, 
motivând astfel: 
- .. lei – impozit pe profit aferent cheltuielilor cu serviciile turistice cu destina�ia 
Israel, efectuate de societate �i înregistrate ca �i cheltuieli de protocol în sum� 
de .. lei. Cheltuielile nu au fost efectuate în favoarea administratorului, ci au 
plecat în excursie salaria�i �i colaboratori ai societ��ii; 
- .. lei - impozit pe profit aferent cheltuielilor cu amortizarea cl�dirii unde se afl� 
sediul societ��ii în sum� de .. lei. Cl�direa a fost considerat� eronat de organele 
de inspec�ie fiscal� ca fiind cl�dire administrativ� �i încadrat� în clasa 1.6.4 
„Cl�diri administrative”, întrucât este o cl�dire modest� la care s-au efectuat 
lucr�ri de igienizare �i între�inere, în care se afl� sediul societ��ii �i se desf��oar� 
activitatea societ��ii (sunt depozitate o serie de materiale), societatea încadrând-
o la clasa 1.5.14 „Alte construc�ii pentru afaceri, comer�, depozitare nereg�site în 
cadrul subgrupei 1.5.” 
- .. lei – impozit pe profit aferent cheltuielilor cu amortizarea în sum� de .. lei, 
aferente unor bunuri achizi�ionate pentru societate; 
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- .. lei – impozit pe profit calculat pentru rezerva legal� constituit� în sum� de .. 
lei; 
- .. lei – impozit pe profit aferent prest�rilor de servicii amenajare curte 
interioar� a societ��ii în valoare de .. lei; 
- .. lei – impozit pe profit calculat pentru cheltuieli efectuate în folosul societ��ii 
în sum� de .. lei (termopane, beton, vopsea, burlane, montare burlane, servicii 
diverse �i servicii medicale); 
- .. lei – impozit pe profit calculat pentru cheltuieli de transport efectuate de SC 
W SRL �i înregistrate de societate pe baz� de facturi în sum� de .. lei. 
 Referitor la taxa pe valoarea adaugata, petenta contest� taxa stabilita 
suplimentar în sum� total� de .. lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de 
.. lei, motivând astfel: 
- .. lei – taxa pe valoarea adaugata aferenta unor bunuri achizitionate in 
beneficiul societatii (termopane, beton, burlane, vopsea, montare termopane si 
servicii diverse); 
- .. lei – taxa pe valoarea adaugata dedusa de pe documente emise de SC W 
SRL , respectiv facturi fiscale. 
 Referitor la impozitul pe dividende, petenta contest� impozitul stabilit 
suplimentar în sum� total� de .. lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de 
.. lei, motivând astfel: 
- .. lei – impozit pe dividende calculat pentru sume inregistrate de societate in 
evidenta contabila in conturi de cheltuieli nedeductibile fiscal;  
-         ... lei – impozit calculat pentru servicii turistice; 
-           .. lei – impozit calculat pentru rezerve legale constituite. 
 În consecin��, S.C. X S.R.L. solicit� „diminuarea diferen�elor stabilite în 
urma controlului fiscal efectuat la societate”. 
 
 II. Activitatea de Inspec�ie Fiscal�  a emis pentru S.C. X S.R.L.  în data de 
15.05.2009, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, potrivit careia: 
 Referitor la impozitul pe profit, la punctul 2.1.1 „Obligatii fiscale 
suplimentare de plat�” se mentioneaza urm�toarele: 
- perioada verificata: 01.01.2006 – 31.12.2008; 
- .. lei – impozit pe profit; 
- .. lei – majorari de intarziere aferente. 
 La punctul 2.1.2 „Motivul de fapt” se men�ioneaz�:  
- Impozit pe profit stabilit suplimentar în suma de .. lei, din care: 
- .. lei – cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de venituri 

(materiale de constructii, prestari de servicii), carora le corespunde un impozit 
in suma de .. lei; 

- .. lei – cheltuiala nedeductibila reprezentand contravaloarea unor servicii 
turistice cu destina�ia Israel si a unor servicii medicale efectuate in favoarea 
actionarului unic, careia îi corespunde un impozit în sum� de .. lei; 

- .. lei – cheltuieli nedeductibile aferente calcularii eronate a amortiz�rii unui 
mijloc fix prin încadrarea acestuia (cl�dire administrativ� – clasa 1.6.4) la o 
durata normal� de func�ionare mai mica decât cea corect�. Societatea a luat 
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în calcul o durata normal� de utilizare de 21 de ani, fa�� de cea corecta de 40 
– 60 ani. La inspec�ie s-a procedat la recalcularea amortiz�rii prin aplicarea 
regimului de amortizare liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix. S-a 
stabilit un impozit pe profit suplimentar în sum� de .. lei; 

- .. lei – cheltuiala nedeductibila reprezentand contravaloarea prestarilor de 
servicii pentru care nu sunt încheiate contracte, careia ii corespunde un 
impozit pe profit in suma de .. lei; 

- .. lei – cheltuiala aferent� achizi�iilor de bunuri de la un contribuabil inactiv, 
careia îi corespunde un impozit pe profit în suma de .. lei; 

- .. lei – rezerva legala nedeductibila neeviden�iat� în nota explicativ� 3 
„Repartizarea profitului” anex� la situa�ia financiar� la 31.12.2007, situatii 
aprobate de administrator, depuse la organul fiscal teritorial �i publicate, 
c�reia îi corespunde un impozit în sum� de .. lei; 

- .. lei – mijloc fix achizi�ionat (platform� macara) a carui valoare se 
recupereaz� e�alonat prin amortizare pe o perioada de la 20 la 30 ani, eronat 
înregistrat� de societate pe costuri, cu un impozit aferent în sum� de .. lei. 

 La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt înscrise urm�toarele acte 
normative: 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal: 
-        – art. 21 alin.(4) lit. e) – cheltuieli facute in favoarea asociatilor; 

        - art. 21 alin.(1) – cheltuieli ce nu sunt aferente veniturilor; 
        - art. 21 alin.(4) – cheltuielile inregistrate in contabilitate care nu au la 
baza un document justificativ sunt nedeductibile; 

-    H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea �i duratele 
     normale de func�ionare a mijloacelor fixe; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala – art. 120 alin (1) – 

majorari de intarziere pentru diferenta suplimentara stabilita la inspectie. 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, la punctul 2.1.1 „Obligatii fiscale 
suplimentare de plat�” se mentioneaza urm�toarele: 
- perioada verificata: 01.01.2006 – 31.12.2008; 
- … lei – tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
- … lei – majorari de intarziere aferente. 
 La punctul 2.1.2 „Motivul de fapt” se men�ioneaz�:  
- .. lei – T.V.A. dedus� eronat de societate, aferent� bunurilor �i serviciilor 

achizi�ionate care nu sunt în beneficiul societ��ii; 
- .. lei – T.V.A. deductibil� înregistrat� de societate de pe documente emise de 

un contribuabil inactiv (referat declarare inactiv nr. ../23.05.2006 publicat în 
Monitorul Oficial nr. …/10.07.2006); 

- majorari de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a taxei pe 
valoarea adaugata stabilita suplimentar. 

 La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt înscrise urm�toarele acte 
normative: 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 145 alin.(8) lit. a), art. 146 

alin.(1) lit. a) – deducere eronat�; 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 11 alin.(1^2) – tranzactii 

efectuate de contribuabili inactivi; 
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- Ordin nr. 575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i declararea contribuabililor 
inactivi – art. 3 alin.(1) si (2) – deducerea taxei de pe documente emise de 
contribuabili inactivi; 

- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala – art. 120 – majorari de 
intarziere. 

 Referitor la impozitul pe veniturile din dividende distribuite 
persoanelor fizice, la la punctul 2.1.1 „Obligatii fiscale suplimentara de plat�” se 
mentioneaza urm�toarele: 
- perioada verificata: 01.01.2006 – 31.12.2008; 
- … lei – impozit pe dividende stabilit suplimentar; 
-   .. lei – majorari de intarziere aferente. 
 La punctul 2.1.2 „Motivul de fapt” se men�ioneaz�:  
 La 31.12.2007 societatea a realizat un profit net de .. lei. În nota explicativa 
3 „Repatizarea profitului”, anexa la situatia financiara la 31.12.2007, societatea 
propune repartizarea profitului net de .. lei la dividende. În evidenta contabila 
societatea a evidentiat repartizarea profitului realizat la 31.12.2007 conform notei 
contabile nr. 5, astfel: 

- .. lei în creditul contului 457 „Dividende de repartizat”; 
- .. lei în creditul contului 106.01 „Rezerve legale”. 

 Dividendele repartizate nu au fost distribuite pana la 31.12.2008. 
 Situatia financiara la 31.12.2007 însotita de notele explicative si raportul 
administratorului a fost depusa la organul fiscal si inregistrata sub nr. 
../14.02.2008. Repartizarea profitului se inregistreaza in contabilitate pe 
destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Eviden�ierea in 
contabilitate a destina�iilor profitului contabil se efectueaza dupa intrunirea 
adunarii generale a asociatilor care a aprobat repartizarea profitului, prin 
inregistrarea sumelor ca dividende cuvenite asociatilor, rezerve si alte destinatii, 
potrivit legii. In notele explicative trebuie sa se prezinte separat propunerea de 
repartizare a profitului net, potrivit Legii contabilitatii.  
 Având în vedere faptul c� situa�iile financiare au fost aprobate de adunarea 
generala a asocia�ilor, au fost depuse la institu�iile prevazute de lege �i au fost 
publicate, la inspec�ia fiscal� s-a stabilit impozit pe dividende stabilit suplimentar, 
din care: 
- … lei – impozit aferent unor sume pl�tite la diver�i furnizori pentru livr�ri de 
bunuri, prest�ri de servicii în favoarea asociatului unic al societ��ii, respectiv 
domnul AG (mobilier, servicii turistice �i alte bunuri) conform facturilor eviden�iate 
în contabilitate în contul 658.1 „Cheltuieli cu amenzi si penalitati”, luate în calcul 
la determinarea profitului impozabil, în contul 623.1 „Cheltuieli de protocol” �i 
contul 645.8 „Alte cheltuieli cu asigurarile si protectia social�”. Potrivit 
prevederilor legale daca suma platita de o persoana juridica pentru bunurile si 
serviciile furnizate in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice este 
efectuata in scopul personal al acestuia, atunci suma respectiva este tratata ca 
dividend; 
-       lei – impozit determinat la control la o baza impozabila de .. lei, 
reprezentând profit net realizat la 31.12.2007 �i repartizat potrivit NC nr. .. la 
rezerve legale contrar celor înscrise în Nota 3 la bilan�; 
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- majorari de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitului pe 
dividende stabilit suplimentar. 
 La punctul 2.1.3 „Temeiul de drept” sunt înscrise urm�toarele acte 
normative: 
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – art. 7 lit. d) pct. 12 – definirea 

dividendelor; 
- Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu 
directivele europene – alin. (3) si (4), pct. 222 – momentul inregistrarii in 
contabilitate a repartiz�rii profitului realizat la sfarsitul exercitiului financiar; 
- Ordin nr. 1752/2005 – pct. 258 – notele explicative la bilant; 
- Ordin nr. 1752/2005 – pct. 267 – 268 – aprobarea si publicarea situatiilor 

financiare; 
- Ordin nr. 1752/2005 – pct. 271 – publicarea propunerii de distribuire a 

profitului; 
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata – art. 29, 30 si 35 – referitor la 

situatiile financiare; 
- O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala – art. 120 – majorari de 

intarziere. 
 
  Decizia de impunere nr. ../15.05.2009 are ca anex� Raportul de 
inspectie fiscala nr. …/14.05.2009 în care la capitolul II „Date despre 
contribuabil” se men�ioneaz� ca obiectul principal de activitate al S.C. X S.R.L. îl 
constituie comertul cu am�nuntul în magazine nespecializate cu vânzare 
predominant� de produse alimentare, cod CAEN 4719, societatea fiind 
administrat� de domnul AG care are �i calitatea de asociat unic. 
  La capitolul III „Constat�ri fiscale” se precizeaz�, printre altele, 
urm�toarele: 
 1.3. Referitor la impozitul pe profit – Baza de impozitare, in urma verificarii 
documentelor puse la dispozitie de societate organele de inspectie fiscala au 
reintregit masa impozabila cu urmatoarele sume: 
 Pentru anul 2006: 
- .. lei – cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizarii de venituri 
(materiale de construc�ii – beton, burlane, vopsea); 
- .. lei – cheltuieli nedeductibile aferente calcularii eronate a amortiz�rii unui 
mijloc fix (cladire administrativa); 
- .. lei – cheltuiala nedeductibila reprezentând contravaloarea unor servicii 
turistice cu destina�ia Israel efectuate in favoarea administratorului. 
 Pentru anul 2007: 
-.. lei - cheltuieli care nu sunt efectuate în scopul realizarii de venituri (geamuri 
termopan, montare geamuri termopan); 
- .. lei – cheltuieli nedeductibile cu amortizarea unor bunuri achizi�ionate care nu 
sunt aferente veniturilor, încalcându-se prevederile art. 21 alin.(1) din Codul 
fiscal; 
- .. lei - cheltuieli nedeductibile aferente calcularii eronate a amortiz�rii unui mijloc 
fix (cladire administrativa); 



 6 

-.. lei - cheltuieli nedeductibile reprezentând contravaloarea unor servicii turistice 
cu destina�ia Israel �i a unor servicii medicale efectuate in favoarea asociatului;  
-.. lei – cheltuial� nedeductibil� reprezentând contravaloarea prest�rior de servicii 
pentru care nu sunt încheiate contracte, încalcându-se prevederile art. 21 alin.(4) 
lit. m) din Codul fiscal; 
- .. lei - cheltuiala nedeductibil� aferent� achizi�iilor de bunuri de la un 
contribuabil inactiv (SC W SRL ); 
- .. lei - rezerva legala nedeductibila neeviden�iat� în nota explicativ� 3 
„Repartizarea profitului” anex� la situa�ia financiar� la 31.12.2007, situatii 
aprobate de administrator, depuse la organul fiscal teritorial �i publicate. 
 Pentru anul 2008: 
- .. lei - mijloc fix achizi�ionat (platform� macara) a carui valoare se recupereaz� 
e�alonat prin amortizare pe o perioada de la 20 la 30 ani; 
- .. lei - cheltuieli nedeductibile aferente calcularii eronate a amortiz�rii unui mijloc 
fix (cladire administrativa); 
- .. lei - cheltuieli nedeductibile cu amortizarea unor bunuri achizi�ionate care nu 
sunt aferente veniturilor, încalcându-se prevederile art. 21 alin.(1) din Codul 
fiscal. 
  Situa�ia detaliat� a cheltuielilor neadmise la deducere la calculul profitului 
impozabil este redat� detaliat în anexa 4 la raportul de inspec�ie fiscal�. 
 Pentru diferen�a suplimentar� stabilit� la control s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de .. lei în baza art. 120 din O.G. nr.92/2003, republicat� 
(anexa nr. 3 la raport). 
 2.2. b) Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�, la inspec�ia 
fiscal� nu s-a acordat drept de deducere pentru suma de .. lei, compus� din 
suma de .. lei reprezentând tax� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate care 
nu sunt în beneficiul societ��ii �i .. lei reprezentând tax� înregistrat� de societate 
de pe documente emise de un contribuabil inactiv, respectiv SC W SRL  (referat 
declarare inactiv nr. ../23.05.2006 publicat în Monitorul Oficial nr. ../10.07.2006). 
 Situa�ia detaliat� a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru care nu s-a acordat 
dreptul de deducere este redat� în anexa nr. 4 la raport, iar în anexa 5 este 
prezentat� situa�ia major�rilor de întârziere, potrivit c�reia s-au calculat major�ri 
aferente diferen�ei stabilite în sum� de .. lei. 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� – punctul 2.2. a) – se 
men�ioneaz� c� aceasta a fost calculat� la veniturile realizate din vânzarea de 
m�rfuri cu ridicata (�evi). 
 3.3. Referitor la impozitul pe dividende, în urma verific�rilor efectuate s-
au constatat urm�toarele:  
 La inspec�ia fiscal� s-a stabilit impozit pe dividende stabilit suplimentar, din 
care: 
- .. lei – impozit aferent unor sume pl�tite, în perioada mai 2007 – decembrie 
2008, la diver�i furnizori pentru livr�ri de bunuri, prest�ri de servicii în favoarea 
asociatului unic al societ��ii, respectiv domnul AG. Situa�ia acestor facturi este 
prezentat� în anexa nr. 6 la raport. 
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-     .. lei – impozit determinat la control la o baza impozabila de .. lei, 
reprezentând profit net realizat la 31.12.2007 �i repartizat potrivit NC nr. .. la 
rezerve legale contrar celor înscrise în Nota 3 la bilan�: 
 Pentru diferen�a suplimentar� stabilit� la control s-au calculat major�ri de 
întârziere în sum� de … lei în baza art. 120 din O.G. nr.92/2003, republicat� 
(anexa nr. 7 la raport). 
  
          III. Luând in considerare motivele prezentate de contestatoare, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare, 
se re�in urmatoarele: 

1. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� este legal� m�sura organelor 
de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�  de a stabili 
suplimentar în sarcina S.C. X S.R.L.  un impozit pe profit în sum� de .. lei �i 
major�ri de întârziere aferente în sum� de .. lei. 

În fapt 
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
 SC X SRL a înregistrat ca si cheltuieli deductibile fiscal suma de .. lei 
reprezentând contravaloarea unor materiale de construc�ii (geamuri termopan, 
beton, burlane, vopsea) �i a unor servicii (montare geamuri termopan). 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� aceste cheltuieli nu sunt 
deductibile fiscal, întrucât nu sunt efectuate în scopul realizarii de venituri. 
 Cu adresa nr. ../07.07.2009 Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare, printre altele, sa transmit� în sus�inerea contesta�iei 
documente prin care s� probeze simpla afirma�ie c� bunurile �i serviciile 
respective au fost achizi�ionate/prestate în beneficiul societ��ii. Cu adresa nr. 
../10.07.2009, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. ../15.07.2009, petenta r�spunde 
par�ial solicit�rilor, pentru acest cap�t de cerere netransmi�ând niciun document 
�i nef�când nicio precizare. 
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
 SC X SRL a înregistrat ca si cheltuieli deductibile fiscal suma de .. lei 
reprezentând contravaloarea unor servicii turistice cu destina�ia Israel (.. lei) si a 
unor servicii medicale (.. lei).  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� aceste cheltuieli nu sunt 
deductibile fiscal, întrucât au fost efectuate în favoarea asociatului, stabilind o 
diferen�� de impozit pe profit în sum� de.. lei. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
serviciile turistice în Israel nu au fost efectuate în favoarea asociatului ci au mers 
în excursie salaria�i �i colaboratori ai societ��ii, iar serviciile medicale au fost 
prestate în folosul societ��ii. 
 Cu adresa nr. ../07.07.2009 Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare, printre altele, sa transmit� în sus�inera contesta�iei 
documente prin care s� probeze simpla afirma�ie c� au mers în excursie salaria�i 
�i colaboratori ai societ��ii. Cu adresa nr. ../10.07.2009, înregistrat� la D.G.F.P.  
sub nr. ../15.07.2009, petenta r�spunde par�ial solicit�rilor, pentru acest cap�t de 
cerere netransmi�ând niciun document �i nef�când nicio alt� precizare. 
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 Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de .. lei reprezint� 
cheltuieli nedeductibile fiscal ca urmare a calcularii eronate a amortiz�rii unui 
mijloc fix (cl�dire) prin încadrarea acestuia, de c�tre societate, la o durata 
normal� de func�ionare mai mica decât cea corect�. La inspec�ie s-a stabilit c� 
milocul fix în cauz� se încadreaz� în clasa 1.6.4 - cl�dire administrativ�. 
Societatea a luat în calcul o durata normal� de utilizare de 21 de ani, fa�� de cea 
corecta de 40 – 60 ani. La inspec�ie s-a procedat la recalcularea amortiz�rii 
stabilindu-se un impozit pe profit suplimentar în sum� de .. lei. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
aceasta a fost considerat� eronat de organele de inspec�ie fiscal� ca fiind cl�dire 
administrativ� �i încadrat� în clasa 1.6.4 „Cl�diri administrative”, întrucât este o 
cl�dire modest� la care s-au efectuat lucr�ri de igienizare �i între�inere, în care 
se afl� sediul societ��ii �i se desf��oar� activitatea societ��ii (sunt depozitate o 
serie de materiale), societatea încadrând-o la clasa 1.5.14 „Alte construc�ii pentru 
afaceri, comer�, depozitare nereg�site în cadrul subgrupei 1.5.” 
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Organele de inspec�ie fiscal�, în anexa nr. 4 a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. …/14.05.2009, au stabilit c� suma de … lei reprezint� cheltuieli 
nedeductibile fiscal cu amortizarea unor bunuri achizi�ionate care nu sunt 
aferente veniturilor, încalcându-se prevederile art. 21 alin.(1) din Codul fiscal, 
f�r� a se men�iona care sunt aceste bunuri, când au fost achizi�ionate �i în baza 
c�ror documente. 
 În Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 cheltuielile în sum� de …. lei au 
fost cumulate cu cheltuielile în sum� de …. lei, fiind prezentate doar explica�iile 
referitoare la aceste din urm� cheltuieli – calcul eronat al amortiz�rii prin 
încadrarea mijlocului fix (cl�dire administrativ�) la o alt� clas�. 
 Petenta contest� impozitul în sum� de … lei precizând doar ca bunurile au 
fost achizi�ionate pentru societate. 
 Cu adresa nr. …./07.07.2009 Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare, printre altele, sa transmit� documentele de achizi�ie a 
mijloacelor fixe în cauz�, în copie, precum �i documente în sus�inerea motiva�iei. 
Cu adresa nr. ../10.07.2009, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. …/15.07.2009, 
petenta r�spunde par�ial solicit�rilor, pentru acest cap�t de cerere netransmi�ând 
niciun document �i nef�când nicio alt� precizare. 
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 SC X SRL a înregistrat ca si cheltuieli deductibile fiscal suma de .. lei 
reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în baza facturii nr. …/02.07.2007 
emis� de SC Y SRL, în care la rubrica „Denumirea serviciilor” se precizeaz� 
„prestare servicii conform contract nr. …/25.05.2007”.  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� aceste cheltuieli nu sunt 
deductibile fiscal, întrucât pentru aceste servicii societatea nu are încheiate 
contracte cu prestatorul de servicii.  
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
serviciile au fost prestate în beneficiul societ��ii. 
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 Urmare solicit�rii Biroului solu�ionare contesta�ii, efectuat� cu adresa nr. 
…/07.07.2009, petenta a transmis în copie „Comanda de reclam� în catalogul Y” 
nr. …./25.05.2007 încheiat� între prestatorul SC Y SRL �i beneficiarul SC X SRL, 
comanda având ca obiect servicii de publicitate în domeniul materialelor de 
constructii, produse tubulare, în valoare total� de … euro, documet care poart� 
�tampila si semnatura p�r�ilor.  
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 SC X SRL a înregistrat în perioada septembrie 2007 – decembrie 2007 
cheltuieli deductibile fiscal în sum� total� de … lei în baza unor facturi fiscale 
emise de SC W SRL .  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� nu sunt deductibile fiscal 
cheltuielile înregistrate în baza facturilor emise de SC W SRL , întrucât acest 
contribuabil a fost declarat inactiv prin referatul nr. …/23.05.2006 publicat în 
Monitorul Oficial nr. …10.07.2006, stabilind în sarcina petentei o diferen�� de 
impozit pe profit sum� de .. lei. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
aceste cheltuieli au fost înregistrate baza facturilor fiscale emise de SC W SRL .  
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
 Societatea a depus la data de 14.02.2008 la organul fiscal situa�ia 
financiara la 31.12.2007 înso�ita de notele explicative. Potrivit notei explicative 3 
„Repartizarea profitului” profitul net de repartizat în sum� total� de .. lei a fost 
repartizat integral la dividende. Prin nota contabila nr. ../31.12.2007 societatea 
înregistreaz� repartizarea profitului astfel: 

- .. lei în creditul contului 457 „Dividende de repartizat”; 
- .. lei în creditul contului 106.01 „Rezerve legale”. 

 Organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe profit în sum� de 929 
lei, întucat profitul net în sum� de … lei a fost repartizat în contabilitate la rezerve 
legale contrar celor înscrise în Nota explicativ� 3 la bilant, astfel diminuându-se 
nelegal profitul impozabil cu suma de … lei. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
aceste suma de … lei reprezint� rezerv� legal�.  
 Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de … lei reprezint� 
cheltuial� nedeductibil� fiscal, întrucât acest� sum� constituie contravaloarea 
unui mijloc fix achizi�ionat (platform� macara) cu factura nr. ../22.12.2008 a carui 
valoare se recupereaz� e�alonat prin amortizare pe o perioada de la 20 la 30 
ani.  
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
acest� sum� reprezint� de fapt contravaloarea unor „servicii amenajare curte 
interioar� a societ��ii”. 
 Cu adresa nr. ../07.07.2009 Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare, printre altele, sa transmit� în copie factura nr. 
…/22.12.2008 emis� de SC Z SRL  �i documente în sus�inerea afirma�iei c� 
suma de … lei reprezint� contravaloarea unor „servicii amenajare curte interioar� 
a societ��ii”. Cu adresa nr. …/10.07.2009, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. 
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../15.07.2009, petenta transmite în copie factura solicitat� �i un deviz al obiectului 
semnat �i �tampilat de SC Z SRL, dar f�r� datele beneficiarului. 
 
 În drept, 
 Referitor la deductibilitatea cheltuielilor  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, reglementeaz� urm�toarele: 
 Art. 21 alin. (1) „Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.” 
 Art. 21 alin. (2) „Sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri �i: 
(…) 
 d) cheltuielile de reclam� �i publicitate efectuate în scopul populariz�rii 
firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum �i costurile 
asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. 
Se includ în categoria cheltuielilor de reclam� �i publicitate �i bunurile care se 
acord� în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea 
produselor �i demonstra�ii la punctele de vânzare, precum �i alte bunuri �i servicii 
acordate cu scopul stimul�rii vânz�rilor; 
(…).” 
 Art. 21 alin. (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
 (…) 
 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; 
 f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un document 
justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau 
intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit normelor; 
 (…) 
 m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte 
prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii 
acestora în scopul activit��ilor desf��urate �i pentru care nu sunt încheiate 
contracte; 
 (…).” 
 Referitor la tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 11 alin.  (1^2) stipuleaz�: „De asemenea, nu sunt 
luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil 
declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� prin ordin. 
Lista contribuabililor declara�i inactivi va fi publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, �i va fi adus� la cuno�tin�� public�, în conformitate cu 
cerin�ele prev�zute prin ordin.” 
 Ordinul 575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i declararea 
contribuabililor inactivi, la art. 3 prevede: 
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 „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a 
utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim 
special. 
 (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu 
înc�lcarea interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de 
vedere fiscal.” 
 Referitor la repartizarea profitului net  
 Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, prevede în capitolul 2: 
 Punctul 3 – (…) 
 (2) Persoanele juridice (…) întocmesc situa�ii financiare anuale simplificate 
care cuprind: 
    - bilan� prescurtat, 
    - cont de profit �i pierdere, 
    - note explicative la situa�iile financiare anuale simplificate. (…)” 
 Punctul 222. – „(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabile�te 
cumulat de la începutul exerci�iului financiar. 
 (2) Rezultatul definitiv al exerci�iului financiar se stabile�te la închiderea 
acestuia �i reprezint� soldul final al contului de profit �i pierdere. 
 (3) Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe destina�ii, 
dup� aprobarea situa�iilor financiare anuale. Repartizarea profitului se 
efectueaz� în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerci�iului 
financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreaz� prin articolul 
contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil r�mas 
dup� aceast� repartizare se preia la începutul exerci�iului financiar urm�tor celui 
pentru care se întocmesc situa�iile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul 
reportat", de unde urmeaz� a fi repartizat pe celelalte destina�ii legale. 
Eviden�ierea în contabilitate a destina�iilor profitului contabil se efectueaz� dup� 
adunarea general� a ac�ionarilor sau asocia�ilor care a aprobat repartizarea 
profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite ac�ionarilor 
sau asocia�ilor, rezerve �i alte destina�ii, potrivit legii. Entit��ile nu pot reveni 
asupra înregistr�rilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.(…)” 
 Punctul 223 „Notele explicative trebuie: 
 (…) 
 b) s� ofere informa�ii suplimentare care nu sunt prezentate în bilan�, contul 
de profit �i pierdere �i, dup� caz, în situa�ia modific�rilor capitalurilor proprii 
�i/sau situa�ia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru în�elegerea 
oric�rora dintre acestea.” 
 Punctul 258 „În notele explicative trebuie s� se prezinte separat 
propunerea de repartizare a profitului net pe destina�ii, astfel: 
 a) sumele repartizate la rezerve; 
 b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii 
preceden�i; 
 c) dividende; 
 d) alte repartiz�ri.” 
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 Punctele 267 – 268 „Situa�iile financiare anuale, înso�ite de raportul 
administratorilor pentru exerci�iul financiar în cauz�, sunt supuse aprob�rii 
adun�rii generale a ac�ionarilor sau asocia�ilor, potrivit legisla�iei în vigoare. 
 Situa�iile financiare anuale, aprobate în mod corespunz�tor, �i raportul 
administratorilor, împreun� cu raportul de audit sau raportul de verificare, dup� 
caz, se public� în conformitate cu legisla�ia în vigoare.” 
 Punctul 271 – „(1) Împreun� cu situa�iile financiare anuale trebuie publicat� 
propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
 (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezint� în 
notele explicative.” 
 Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, reglementeaz� 
urm�toarele: 
 Articolul 29 
 „(1) Situa�iile financiare anuale vor fi înso�ite de raportul administratorilor, 
raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup� caz, �i de propunerea de 
distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.” 
 Articolul 35 
 „(1) Persoanele juridice care organizeaz� contabilitatea în partid� dubl� 
trebuie s� publice, potrivit prevederilor legale, situa�iile financiare anuale. Fac 
obiectul public�rii situa�iile financiare anuale, raportul administratorilor �i raportul 
de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup� caz. (…)” 
 Referitor la impozitul pe dividende, Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 67 alin. (1) prevede: ”Veniturile sub form� de 
dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a de�inerii de titluri de participare la 
fondurile închise de investi�ii, se impun cu o cot� de 16% din suma acestora. 
Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de dividende 
revine persoanelor juridice, odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau 
asocia�i. Termenul de virare a impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care 
nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au 
aprobat situa�iile financiare anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la 
data de 31 decembrie a anului respectiv.” 
 Referitor la clasificarea mijloacelor fixe  
 H.G. Nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea 
�i duratele normale de func�ionare a mijloacelor fixe, prevede urm�toarele: 
 Pentru clasa 1.5.14. „Alte construc�ii pentru afaceri, comer�, depozitare 
nereg�site în cadrul subgrupei 1.5.” durata normal� de func�ionare este 16 - 24 
ani, iar pentru clasa 1.6.4. „Cl�diri administrative” durata normal� de func�ionare 
este 40 - 60 ani.  

Referitor la rolul activ si dreptul de apreciere al organului fiscal, O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevede urmatoarele: 
 Art.6 
 ,,Exercitarea dreptului de apreciere 
 Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia 
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admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauz�.” 
 Art.7 alin.(2) 
 ,,Rolul activ 

Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.” 

Referitor la sarcina probei, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede 
urmatoarele: 
 Art. 64 
          ,,For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
 Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 
 Art. 65 
          ,,Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
 (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii.” 
 Referitor la major�rile de întârziere  
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, stipuleaz� la art. 120 alin. (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.” 

Referitor la solutionarea contestatiei, art. 213 alin. (1) din Codul de 
procedura fiscala, republicat, precizeaza: 

“În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt 
�i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 
 Referitor la solu�ii asupra contesta�iei 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 Art. 216 alin. (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.” 
  
 Fa�� de motivele de fapt �i de drept, re�inem urm�toarele: 
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• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Potrivit actelor normative stipulate în drept, la determinarea profitului 
impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile. Contribuabilul are sarcina de a dovedi 
prin documente justicative faptul c� el este beneficiarul bunurilor si serviciilor 
achizi�ionate/prestate.  
 În cazul de fa�� SC X SRL a înregistrat în eviden�� achizi�ion�ri de 
materiale de constructii (beton, burlane, vopsea, geamuri termopan) si prest�ri 
de servicii de montare geamuri termopan, f�r� a prezenta organelor de inspec�ie 
fiscal� documente prin care s� probeze c� aceste bunuri �i servicii au fost 
utilizate în folosul societ��ii.  
 De�i, urmare contesta�iei formulate, Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare sa transmit� în sus�inere documente prin care s� 
dovedeasc� simpla afirma�ie c� bunurile respective au fost achizi�ionate în 
beneficiul societ��ii, petenta nu depune la dosarul cauzei niciun document �i nu 
mai face nicio precizare privind acest cap�t de cerere. 
 Având în vedere cele prezentate, întrucât societatea contestatoare nu 
aduce în sus�inerea contesta�iei argumente �i documente din care s� rezulte o 
alt� situa�ie decât cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, re�inem c� 
m�sura acestora de neadmitere la deducere a cheltuielilor în sum� de .. lei este 
legal�, cu consecin�a stabilirii unui impozit pe profit în sum� de .. lei. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
 Conform prevederilor legale invocate în drept, la determinarea profitului 
impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile, cheltuielile f�cute în favoarea asocia�ilor 
fiind nedeductibile fiscal. Contribuabilul are sarcina de a dovedi prin documente 
justificative faptul c� el este beneficiarul serviciilor prestate. 
 SC X SRL a înregistrat ca si cheltuieli deductibile fiscal suma de .. lei 
reprezentând contravaloarea unor servicii turistice cu destina�ia Israel (.. lei) si a 
unor servicii medicale (…lei), f�r� a prezenta organelor de inspec�ie fiscal� 
documente prin care s� demonstreze c� aceste servicii au fost efectuate în 
folosul societ��ii.  
 De�i, urmare contesta�iei formulate, Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare sa transmit� în sus�inere documente prin care s� 
dovedeasc� simpla afirma�ie c� au mers în excursie salaria�i �i colaboratori ai 
societ��i, petenta nu depune la dosarul cauzei niciun document �i nu mai face 
nicio precizare privind acest cap�t de cerere. 
 Referitor la serviciile medicale petenta doar precizeaz� c� sunt în folosul 
societa�ii, f�r� a justifica în ce mod societatea este beneficiara acestor servicii. 
 Având în vedere cele prezentate, întrucât societatea contestatoare nu 
aduce în sus�inerea contesta�ie argumente �i documente din care s� rezulte o 
alt� situa�ie decât cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, re�inem c� 
m�sura acestora de neadmitere la deducere a cheltuielilor în sum� de .. lei este 
legal�, cu consecin�a stabilirii unui impozit pe profit în sum� de .. lei. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de .. lei  
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 SC X SRL a achzi�ionat o construc�ie pe care a încadrat-o în clasa 1.5.14 
„Alte construc�ii pentru afaceri, comer�, depozitare nereg�site în cadrul subgrupei 
1.5.” pentru care a luat în calcul o durata normala de func�ionare de 21 ani, 
despre care petenta precizeaz� în contesta�ie c� este o cl�dire modest� la care 
s-au efectuat lucr�ri de igienizare �i între�inere, în care se afl� sediul societ��ii �i 
se desf��oar� activitatea societ��ii (sunt depozitate o serie de materiale). 
 Organele de inspec�ie fiscal� au reîncadrat aceast� construc�ie în clasa 
1.6.4 „Cl�diri administrative” pentru care au luat în calcul o durata normala de 
func�ionare de 40 ani. 
 La dosarul contesta�iei este depus� în copie Încheierea nr. …/2005 emis� 
de Oficiul de cadastru �i publicitate imobiliar�  în dosar nr. …/20.09.2005, în care 
se dispune s� se intabuleze dreptul de proprietate cu titlu de cump�rare pentru 
imobilul situat în …., proprietate a SC X SRL, în suprafa�� de 6526 mp teren cur�i 
construc�ii, împreun� cu: 

- un pavilion administrativ (C1) compus din 5 birouri, un vestiar, un club, 2 
holuri �i un grup sanitar, având o suprafa�� construit�  de 151 mp; 

- un depozit cu o înc�pere (C2), având o suprafa�� construit�  de 31 mp; 
- un depozit cu 3 înc�peri (C3), având o suprafa�� construit�  de 384 mp. 

 Având în vedere cele înscrise în documentul sus men�ionat, concluzion�m 
c� organele de inspec�ie fiscal� au încadrat eronat întreaga construc�ie în clasa 
1.6.4 „Cl�diri administrative”, în aceast� clas� încadrându-se doar pavilionul 
administrativ, celelalte doua corpuri fiind depozite cu una respectiv trei înc�peri. 
 Pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului este 
necesar ca organele de inspec�ie fiscal� s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile 
�i documentele necesare, în analiza efectuat� impunându-se a se identifica �i a 
se avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale cazului. 
 Întrucât organul de solutionare a contestatiei nu se poate pronunta in 
legatura cu cuantumul cheltuielilor considerate de organul de inspectie fiscala ca 
fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, urmeaz� ca din Decizia de 
impunere nr. …/15.05.2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ../14.05.2009 sa 
se desfiinteze mentiunile referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea 
în sum� de .. lei �i impozitul pe profit aferent în sum� de … lei, contestat de 
petent�. Aceste aspecte vor fi reverificate de catre o alta echipa de inspectie 
fiscala decat cea care a intocmit actul atacat, reverificare la care se va stabili 
cuantumul cheltuielilor deductibile din punct de vedere fiscal inregistrate ca 
amortizare pentru construc�ia ce face obiectul Încheierii nr. …/2005 emis� de 
Oficiul de cadastru �i publicitate imobiliar�  în dosar nr. …/20.09.2005, cu 
identificarea �i luarea în considerare a tuturor  informa�iilor si documentelor 
edificatoare ale cauzei.  

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de … lei reprezint� 
cheltuieli nedeductibile fiscal cu amortizarea unor bunuri achizi�ionate care nu 
sunt aferente veniturilor, mentiunile referitoare la aceast� sum� fiind f�cute doar 
în anexa nr. 4 a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …/14.05.2009 – „Situa�ia 
cheltuielilor nedeductibile stabilite în perioada :01.01.2006 – 31.12.2008”, f�r� a 
se da niciun fel de detaliu referitor la aceste bunuri. 
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 În Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 �i în continutul raportului de 
inspectie fiscal� cheltuielile în sum� de … lei au fost cumulate cu cheltuielile cu 
amortizarea nedeductibile fiscal în sum� de …. lei, fiind prezentate doar 
explica�iile referitoare la aceste din urm� cheltuieli, respectiv calcul eronat al 
amortiz�rii prin încadrarea mijlocului fix (cl�dire administrativ�) la o alt� clas�. 
 Petenta contest� impozitul în sum� de … lei precizând doar ca bunurile au 
fost achizi�ionate pentru societate. 
 Întrucât nici organele de inspec�ie fiscal� �i nici petenta nu au men�ionat 
care sunt aceste bunuri, când au fost achizi�ionate �i în baza c�ror documente, 
Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat societ��ii contestatoare sa transmit� 
documentele de achizi�ie a mijloacelor fixe în cauz�, în copie, precum �i 
documente în sus�inerea contesta�iei. Petenta nu a r�spuns acestei solicit�ri. 
 Având în vedere cele prezentate, organul de solutionare a contestatiei nu 
se poate pronunta in legatura cu cuantumul cheltuielilor considerate de organele 
de inspectie fiscala ca fiind nedeductibile din punct de vedere fiscal, urmând ca 
din Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
…/14.05.2009 sa se desfiinteze mentiunile referitoare la deductibilitatea 
cheltuielilor cu amortizarea în sum� de … lei �i impozitul pe profit aferent în 
sum� de …. lei, contestat de petent�. Reverificarea se va face de catre o alta 
echipa de inspectie fiscala decat cea care a intocmit actul atacat, reverificare la 
care se vor stabili cu exactitate toate detaliile �i informa�iile referitoare la bunurile 
în cauza, se vor anexa documentele de provenien�� a acestora, fiind necesar ca 
organele de inspec�ie fiscal� sa procedeze la o analiza �i o prezentare complet� 
a documentelor si informa�iilor. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Cheltuielile de reclam� �i publicitate efectuate în scopul populariz�rii firmei, 
produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, sunt deductibile la calculul 
profitului impozabil. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de … lei reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate în baza facturii nr. …/02.07.2007 sunt 
cheltuieli nedeductibile fiscal, întrucât pentru aceste servicii societatea nu are 
încheiate contracte cu prestatorul de servicii.  
 Din analiza documetelor existente la dosarul cauzei se constat� c� SC X 
SRL a înregistrat ca si cheltuieli deductibile fiscal suma de … lei reprezentând 
contravaloarea serviciilor prestate în baza facturii nr. …/02.07.2007 emis� de SC 
Y, ce are ca anex� „Comanda de reclam� în catalogul Y” nr. …/25.05.2007 
încheiat� între prestatorul SC Y SRL �i beneficiarul SC X SRL, comanda ce are 
ca obiect servicii de reclam� în domeniul materialelor de constructii, produse 
tubulare. Acest document a fost depus de petent�, în copie, la dosarul cauzei. 
 Având în vedere cele prezentate, re�inem c� petenta a înregistrat 
cheltuielile în sum� de … lei în baza facturii fiscale �i a comenzii care atest� c� 
este beneficiara unor servicii de reclam� în domeniul materialelor de construc�ii, 
produse tubulare, astfel c� m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de neacordare 
a dreptului de deducere pentru aceste cheltuieli nu este legal�, petenta 
nedatorând impozitul pe profit în sum� de … lei. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  



 17

 Conform prevederilor legale, autorit��ile fiscale nu iau în considerare 
tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, documentele fiscale 
emise de un asemenea contribuabil neproducând efecte juridice din punct de 
vedere fiscal. 
 Întrucât SC X SRL a înregistrat în perioada septembrie 2007 – decembrie 
2007 cheltuieli deductibile fiscal în sum� total� de … lei în baza unor facturi 
fiscale emise de SC W SRL , contribuabil ce a fost declarat inactiv prin referatul 
nr. …/23.05.2006 publicat în Monitorul Oficial nr. …10.07.2006, re�inem c� 
m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de neacordare a dreptului de deducere 
pentru cheltuielile în sum� de …. lei înregistrate în baza facturilor respective este 
legal�, aceste facturi neproducând efecte juridice din punct de vedere fiscal. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe destina�ii, dup� 
aprobarea situa�iilor financiare anuale care cuprind bilan�ul prescurtat, contul de 
profit �i pierdere si notele explicative. În notele explicative trebuie s� se prezinte 
separat propunerea de repartizare a profitului net pe destina�ii.  
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� prin Nota 
explicativa 3 „Repartizarea profitului”, care este parte integrant� a situatiei 
financiare anuale la 31.12.2007, s-a repartizat profitul net realizat de SC X SRL 
în sum� de … lei integral la dividende. F�r� a se respecta propunerea de 
repartizare a profitului net pe destina�ii, la înregistrarea în contabilitate prin nota 
contabila ../31.12.2007, contrar prevederilor legale, s-a schimbat destina�ia 
profitului de repartizat în sensul c� profitul în sum� de .. lei a fost repartizat la 
rezerve legale.  
 Întrucât profitul net al anului 2007 în sum� de … lei a fost repartizat 
integral la dividende, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� 
petenta a diminuat profitul impozabil cu suma de .. lei contrar prevederilor legale. 

• Referitor la impozitul pe profit în sum� de … lei  
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� suma de … lei reprezint� 
cheltuial� nedeductibil� fiscal, întrucât acest� sum� constituie contravaloarea 
unui mijloc fix, respectiv platform� macara, achizi�ionat de petent� cu factura nr. 
…/22.12.2008 a carui valoare se recupereaz� e�alonat prin amortizare pe o 
perioada de la 20 la 30 ani.  
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� 
acest� sum� reprezint� de fapt contravaloarea unor „servicii amenajare curte 
interioar� a societ��ii”. 
 Din analiza documentelor depuse de petent� la dosarul cauzei, urmare 
solicit�rii Biroului solu�ionare contesta�ii, se constat� c� obiectul facturii nr. 
…/22.12.2008 emis� de SC Z SRL  îl constituie contravaloarea lucrarilor 
efectuate conform situa�iei de lucr�ri, f�r� a se specifica alte informa�ii. Din cele 
înscrise în devizul anexat facturii, în copie, rezult� c� obiectul acestui deviz, care 
nu con�ine datele de identificare ale beneficiarului, îl constituie „repara�ii”, 
respectiv lucr�ri de construc�ii �i instala�ii: 

- temelie gard intrare; 
- intrare poart� �i plac� betonat� la c�min; 
- re�ea ap� de la c�min poart� la cl�dire; 



 18

- fos�; 
- trotuare; 
- vestiar; 
- birouri. 

 Întrucât din documentele existente la dosarul cauzei �i din sus�inerile 
p�r�ilor nu rezult� cu certitudine care este obiectul facturii nr. ../22.12.2008 emis� 
de SC Z SRL , organele de inspec�ie fiscal� neprezentând cu clariatate care sunt 
elementele care le-au format convingerea c� obiectul facturii anterior men�ionate 
îl reprezint� o „platform� macara”, iar petenta nu prezint� documente din care s� 
rezulte f�r� echivoc c� în cazul în spe�� este vorba de „servicii amenajare curte 
interioar� a societ��ii”, organul de solutionare a contestatiei nu se poate pronunta 
in legatura cu deductibilitatea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor în sum� de 
.. lei, urmând ca din Decizia de impunere nr. ../15.05.2009 �i Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. ../14.05.2009 sa se desfiinteze mentiunile referitoare la 
aceste cheltuieli �i cele privind impozitul pe profit aferent în sum� de .. lei.  
 Pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului este 
necesar ca organele de inspec�ie fiscal� s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile 
�i documentele necesare, în analiza efectuat� impunându-se a se identifica �i a 
se avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale cazului. 
 Reverificarea se va face de catre o alta echipa de inspectie fiscala decat 
cea care a intocmit actul atacat, cu luarea în considerare a celor re�inute prin 
prezenta decizie.  
 Luând în considerare cele men�ionate, urmeaz�: 
- a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei pentru impozitul pe profit 
în sum� de … lei stabilit prin Decizia de impunere nr. ../15.05.2009 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� ; 
- a se admite contesta�ia pentru suma de …lei reprezentând impozit pe profit �i 
a se anula men�iunile referitoare la aceast� sum� din Decizia de impunere nr. 
…/15.05.2009 �i Raportul de inspectie fiscala nr. ../14.05.2009 emise de 
Activitatea de inspec�ie fiscal� ; 
- a se desfiin�a mentiunile referitoare la impozitul pe profit în sum� de .. lei din 
Decizia de impunere nr. ../15.05.2009 �i Raportul de inspectie fiscala nr. 
…/14.05.2009 emise de Activitatea de inspec�ie fiscal� .  
 
 Referitor la majorarile intarziere contestate in suma de … lei, 
precizam ca majorarile de intarziere aferente impozitului pe profit contestat 
sunt de fapt in suma de … lei, întrucât din analiza anexei 3 a Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. …/14.05.2009 rezult� c� pentru diferenta de impozit aferenta 
trimestrului I 2008 organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri de întârziere 
în sum� de .. lei fa�� de suma de .. lei contestat� de petent�.  
• Pentru major�rile în sum� de .. lei (.. lei – .. lei) urmeaz� a se respinge 
ca neîntemeiat� contesta�ia petentei, acestea nefiind aferente impozitului 
pe profit contestat. 
• Referitor la major�rile de întârziere în sum� de .. lei aferente 
impozitului pe profit, având în vedere solu�iile de respingere, admitere �i 
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desfiin�are pronun�ate în prezenta decizie, se vor desfiin�a men�iunile referitoare 
la aceast� sum� din Decizia de impunere nr. ../15.05.2009 �i Raportul de 
inspectie fiscala nr. ../14.05.2009, emise de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� , 
urmând ca majorarile de intarziere sa fie recalculate de catre o alta echipa de 
inspectie fiscala decat cea care a intocmit actele atacate functie de obligatiile ce 
vor rezulta in urma reverificarii impozitului pe profit, cu luarea în considerare a 
solutiilor de admitere si respingere pronuntate prin prezenta decizie.  

La reverificare se vor avea in vedere si Instructiunile pentru aplicarea 
titlului IX din O.G.nr.92/2003, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui 
A.N.A.F. nr.519/2005 care precizeaza: 

"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. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� este legal� m�sura organelor 
de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�  de a stabili 
suplimentar în sarcina S.C. X S.R.L.  o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de.. lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de .. lei. 
 În fapt 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei  
 SC X SRL a dedus o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei, din care 
.. lei reprezint� tax� aferenta achizi�ion�rii de materiale de constructii (beton, 
burlane, vopsea, geamuri termopan) iar suma de .. lei tax� aferenta serviciilor de 
montare geamuri termopan. 
 Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru 
aceast� tax� pe valoarea ad�ugat� întrucât societatea nu a f�cut dovada c� 
bunurile �i serviciile respective au fost achizi�ionate, respectiv prestate, în 
beneficiul societ��ii. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� taxa 
pe valoarea adaugata dedusa este aferent� unor bunuri achizi�ionate în 
beneficiul societ��ii.  
 Cu adresa nr. ../07.07.2009 Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare, printre altele, sa transmit� în sus�inera contesta�iei 
documente prin care s� probeze simpla afirma�ie c� bunurile �i serviciile 
respective au fost achizi�ionate/prestate în beneficiul societ��ii. Cu adresa nr. 
../10.07.2009, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr. ../15.07.2009, petenta r�spunde 
par�ial solicit�rilor, pentru acest cap�t de cerere netransmi�ând niciun document 
�i nef�când nicio precizare. 
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei  
 SC X SRL a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei în baza 
facturii nr. …/02.07.2007 emis� de SC Y SRL, în care la rubrica „Denumirea 
serviciilor” se precizeaz� „prestare servicii conform contract nr. ../25.05.2007”.  



 20

 Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru 
aceast� tax� pe valoarea ad�ugat�, întrucât societatea nu a f�cut dovada c� 
serviciile respective au fost prestate în beneficiul societ��ii. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� taxa 
pe valoarea adaugata dedusa este aferent� unor servicii prestate în beneficiul 
societ��ii. 
 Urmare solicit�rii Biroului solu�ionare contesta�ii, efectuat� cu adresa nr. 
/07.07.2009, petenta a transmis în copie „Comanda de reclam� în catalogul Y” 
nr.. /25.05.2007 încheiat� între prestatorul SC Y SRL �i beneficiarul SC X SRL, 
comanda având ca obiect servicii de publicitate în domeniul materialelor de 
constructii, produse tubulare, în valoare total� de .. euro, document care poart� 
�tampila si semnatura p�r�ilor.  
 Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de .. lei  
 SC X SRL a dedus în perioada septembrie 2007 – decembrie 2007 o tax� 
pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de . .. lei în baza unor facturi fiscale emise 
de SC W SRL .  
 Organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru taxa 
dedus� în baza facturilor emise de SC W SRL , întrucât acest contribuabil a fost 
declarat inactiv prin referatul nr. …/23.05.2006 publicat în Monitorul Oficial nr. 
../10.07.2006, stabilind în sarcina petentei o diferen�� de tax� pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei. 
 Petenta contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscal�, motivând c� taxa 
pe valoarea adaugata a fost dedusa în baza facturilor fiscale emise de SC W 
SRL .  
 Pentru diferen�a de tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de … lei, potivit 
anexei 5 la raportul de inspec�ie, s-au stabilit în sarcina societ��ii major�ri de 
întârziere în sum� de … lei 
 Petenta contest� la acest cap�t de cerere major�ri de întârziere în sum� 
de … lei. 
 În drept, 
 Referitor la dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, reglementeaz� urm�toarele: 

Art. 145 alin.(8) valabil pana la data de 31.12.2006  
 „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice dreptul de deducere, în func�ie de 
felul opera�iunii, cu unul din urm�toarele documente: 
 a) pentru taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan� 
impozabil�, cu factur� fiscal�, care cuprinde informa�iile prev�zute la art. 155 
alin. (8), �i este emis� pe numele persoanei de c�tre o persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. (…)” 
 Art. 146 alin.(1) valabil incepand cu data de 01.01.2007 
 „Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� 
trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
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 a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate 
în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la 
art. 155 alin. (5.)” 
 Referitor la tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv  
 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 11 alin.  (1^2) stipuleaz�: „De asemenea, nu sunt 
luate în considerare de autorit��ile fiscale tranzac�iile efectuate cu un contribuabil 
declarat inactiv prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�. Procedura de declarare a contribuabililor inactivi va fi stabilit� prin ordin. 
Lista contribuabililor declara�i inactivi va fi publicat� în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, �i va fi adus� la cuno�tin�� public�, în conformitate cu 
cerin�ele prev�zute prin ordin.” 
 Ordinul 575/2006 privind stabilirea condi�iilor �i declararea 
contribuabililor inactivi, la art. 3 prevede: 
 „(1) De la data declar�rii ca inactiv contribuabilul nu mai are dreptul de a 
utiliza facturi, facturi fiscale, alte documente sau formulare tipizate cu regim 
special. 
 (2) Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu 
înc�lcarea interdic�iei prev�zute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de 
vedere fiscal.” 

Referitor la rolul activ si dreptul de apreciere al organului fiscal, O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prevede urmatoarele: 
 Art.6 
 ,,Exercitarea dreptului de apreciere 
 Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor �i 
competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia 
admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauz�.” 
 Art.7 alin.(2) 
 ,,Rolul activ 

Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� 
ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru 
determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� 
organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.” 

Referitor la sarcina probei, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede 
urmatoarele: 
 Art. 64 
          ,,For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
 Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere.” 
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 Art. 65 
          ,,Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
 (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 

(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii.” 

Referitor la solutionarea contestatiei, art. 213 alin. (1) din Codul de 
procedura fiscala, republicat, precizeaza: 

“În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt 
�i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 
 Referitor la major�rile de întârziere  
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 Art. 120 
 „(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.” 
 
 

Fa�� de motivele de fapt �i de drept, re�inem urm�toarele: 
• Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei  

 Conform prevederilor legale invocate în drept, persoana impozabil� poate 
exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în condi�iile în care 
taxa este aferent� bunurilor si serviciilor care au fost ori urmeaz� s� fie 
livrate/prestate în beneficiul s�u. Contribuabilul are sarcina de a dovedi prin 
documente justicative faptul c� el este beneficiarul bunurilor si serviciilor 
achizi�ionate/prestate.  
 În cazul de fa�� SC X SRL a înregistrat în eviden�� achizi�ion�ri de 
materiale de constructii (beton, burlane, vopsea, geamuri termopan) si prest�ri 
de servicii de montare geamuri termopan, f�r� a prezenta organelor de inspec�ie 
fiscal� documente prin care s� probeze c� el este beneficiarul acestor bunuri si 
servicii.  
 De�i, urmare contesta�iei formulate, Biroul solu�ionare contesta�ii a solicitat 
societ��ii contestatoare sa transmit� în sus�inere documente prin care s� 
dovedeasc� simpla afirma�ie c� bunurile respective au fost achizi�ionate în 
beneficiul societ��ii, petenta nu depune la dosarul cauzei niciun document �i nu 
mai face nicio precizare privind acest cap�t de cerere. 
 Având în vedere cele prezentate, întrucât societatea contestatoare nu 
aduce în sus�inerea contesta�ie argumente �i documente din care s� rezulte o 
alt� situa�ie decât cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, re�inem c� 
m�sura acestora de neadmitere la deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de …. lei este legal�. 

• Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei  
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 Persoana impozabil� din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� 
poate exercita dreptul de deducere a taxei în condi�iile în care acesta este 
aferent� serviciilor care au fost ori urmeaz� s� fie prestate în beneficiul s�u. 
Contribuabilul are sarcina de a dovedi prin documente justicative faptul c� el este 
beneficiarul serviciilor prestate. 
 Potrivit celor înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� societatea a colectat 
tax� pe valoarea ad�ugat� ce a fost calculat� la veniturile realizate din vânzarea 
de m�rfuri cu ridicata (�evi). 
 SC X SRL a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei în baza 
facturii nr. …/02.07.2007 emis� de SC Y SRL, ce are ca anex� „Comanda de 
reclam� în catalogul Y” nr. …./25.05.2007 încheiat� între prestatorul SC Y SRL �i 
beneficiarul SC X SRL, comanda ce are ca obiect servicii de publicitate în 
domeniul materialelor de constructii, produse tubulare. Acest document a fost 
depus de petent� în copie la dosarul cauzei. 
 Având în vedere faptul c� petenta a realizat venituri din vânzarea de �evi, 
colectând taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, �i a dedus taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de .. lei în baza facturii fiscale �i a comenzii care atest� c� 
este beneficiara unor servicii de publicitate în domeniul materialelor de 
construc�ii, produse tubulare, re�inem c� m�sura organelor de inspec�ie fiscal� 
de neacordare a dreptului de deducere pentru taxa în  sum� de … lei nu este 
legal�. 

• Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei  
 Conform prevederilor legale, autorit��ile fiscale nu iau în considerare 
tranzac�iile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv, documentele fiscale 
emise de un asemenea contribuabil neproducând efecte juridice din punct de 
vedere fiscal. 
 Întrucât SC X SRL a dedus în perioada septembrie 2007 – decembrie 
2007 o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de … lei în baza unor facturi 
fiscale emise de SC W SRL , contribuabil ce a fost declarat inactiv prin referatul 
nr. …/23.05.2006 publicat în Monitorul Oficial nr. ../10.07.2006, re�inem c� 
m�sura organelor de inspec�ie fiscal� de neacordare a dreptului de deducere 
pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei înscris� în facturile 
respective este legal�, aceste facturi neproducând efecte juridice din punct de 
vedere fiscal. 
 Luând în considerare cele men�ionate, urmeaz�: 
- a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia petentei pentru taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de … lei stabilit� prin Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal� ; 
- a se admite contesta�ia pentru suma de … lei reprezentând tax� pe valoarea 
ad�ugat� �i a se anula men�iunile referitoare la aceast� sum� din Decizia de 
impunere nr. ../15.05.2009 �i Raportul de inspectie fiscala nr. ../14.05.2009 
emise de Activitatea de inspec�ie fiscal� . 
 Referitor la majorarile intarziere contestate in suma de .. lei, precizam 
ca majorarile de intarziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� contestate 
sunt de fapt in suma de … lei, calculate astfel: 
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Perioada  TVA Zile intraz. Majorari Majorari 
    inspectie contestatie 

Oct. 06   897   
Dec. 06   838   
Iunie 07   657   
Iulie 07   624   

Sept. 07   565   
Oct. 07   533   
Nov. 07   502   
Nov. 07   502   
Dec. 07   473   
Total      

Pentru major�rile de întârziere în sum� de … lei aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� contestate, deoarece in sarcina contestatoarei a fost retinut 
ca datorat debitul in suma de … lei, pe cale de consecin�� societatea datoreaza 
�i majorarile de intarziere aferente, conform principiului de drept "accesoriul 
urmeaza principalul", urmand a se respinge ca neîntemeiat� contestatia 
petentei pentru suma de … lei. 
 De asemenea, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i 
pentru major�rile de întârziere în sum� de .. lei care nu sunt aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� contestate. 

Pentru major�rile de întârziere în sum� de .. lei aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� contestate, deoarece in sarcina contestatoarei nu a fost 
retinut ca datorat debitul in suma de … lei, pe cale de consecin�� societatea nu 
datoreaza majorarile de intarziere aferente, conform principiului de drept 
"accesoriul urmeaza principalul", urmand a se admite contesta�ia petentei 
pentru suma de … lei �i a se anula men�iunile referitoare la aceast� sum� din 
Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 �i Raportul de inspectie fiscala nr. 
…/14.05.2009 emise de Activitatea de inspec�ie fiscal� . 
 

3. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� este legal� m�sura organelor 
de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal�  de a stabili 
suplimentar în sarcina S.C. X S.R.L.  un impozit pe dividende în sum� de … 
lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de … lei.  
 În fapt 
 Referitor la impozitul pe dividende în sum� de … lei  
 În perioada iunie 2007 – noiembrie 2008, potrivit datelor înscrise în anexa 
nr. 6 la raportul de inspec�ie fiscal�, SC X SRL a înregistrat în eviden�a contabil� 
facturi în baza c�rora s-au achizi�ionat bunuri (col�ar, corp TV, perna masaj, 
sistem de dormit, teava, parchet, ciment, mobila) �i au fost prestate servicii 
turistice în Israel, Turcia �i Dubai. Contravaloarea bunurilor achizi�ionate �i a 
serviciilor turistice a fost înregistrata în conturile 658.1 „Cheltuieli cu amenzi si 
penalitati”, 623.1 „Cheltuieli de protocol” �i 645.8 „Alte cheltuieli cu asigurarile si 
protectia social�”. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� bunurile si serviciile turistice 
anterior men�ionate au fost furnizate, respectiv au fost prestate în favoarea 
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asociatului unic AG, motiv pentru care au stabilit o diferen�� de impozit pe 
dividende în sum� de … lei în baza prevederilor art. 7 pct. 12 din Codul fiscal. 
 SC X SRL contest� m�sura organelor de inspec�ie fiscala, motivand c� 
suma de …. lei reprezint� impozit pe dividende calculat pentru sume înregistrate 
de societate în eviden�a contabil� ca si cheltuiali nedeductibile, iar suma de … lei 
reprezinta impozit calculat pentru servicii turistice. 
 Referitor la impozitul pe dividende în sum� de … lei  
 Societatea a depus la data de 14.02.2008 la organul fiscal situa�ia 
financiara la 31.12.2007 înso�ita de notele explicative. Potrivit notei explicative 3 
„Repartizarea profitului” profitul net de repartizat în sum� total� de …lei a fost 
repartizat integral la dividende. Prin nota contabila nr. ../31.12.2007 societatea 
înregistreaz� repartizarea profitului astfel: 

- 952.236 lei în creditul contului 457 „Dividende de repartizat”; 
-     5.808 lei în creditul contului 106.01 „Rezerve legale”. 

 Organele de inspec�ie fiscal� au calculat impozit pe dividende în sum� de 
.. lei pentru baza impozabil� în sum� de .. lei, întucat profitul net în sum� de .. lei 
a fost repartizat în contabilitate la rezerve legale contrar celor înscrise în Nota 
explicativ� 3 la bilant. 
 Pentru diferen�a de impozit în sum� de .. lei, potivit anexei 7 la raportul de 
inspec�ie, s-au stabilit în sarcina societ��ii major�ri de întârziere în sum� de .. lei. 
 Petenta contest� la acest cap�t de cerere major�ri de întârziere în sum� 
de .. lei. 

In drept, 
 Referitor la definirea dividendelor, art. 7 pct 12 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
 „dividend - o distribuire în bani sau în natur�, efectuat� de o persoan� 
juridic� unui participant la persoana juridic�, drept consecin�� a de�inerii unor 
titluri de participare la acea persoan� juridic�, exceptând urm�toarele: 
(…) 
 Dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile 
furnizate c�tre un participant la persoana juridic� dep��e�te pre�ul pie�ei pentru 
astfel de bunuri sau servicii, atunci diferen�a se trateaz� drept dividend. De 
asemenea, dac� suma pl�tit� de o persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile 
furnizate în favoarea unui ac�ionar sau asociat al persoanei juridice este efectuat� 
în scopul personal al acestuia, atunci suma respectiv� este tratat� ca dividend.” 
 Referitor la repartizarea profitului net  
 Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglement�rilor contabile 
conforme cu directivele europene, prevede în capitolul 2: 
 Punctul 3 – (…) 
 (2) Persoanele juridice (…) întocmesc situa�ii financiare anuale simplificate 
care cuprind: 
    - bilan� prescurtat, 
    - cont de profit �i pierdere, 
    - note explicative la situa�iile financiare anuale simplificate. (…)” 
 Punctul 222. – „(1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabile�te 
cumulat de la începutul exerci�iului financiar. 
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 (2) Rezultatul definitiv al exerci�iului financiar se stabile�te la închiderea 
acestuia �i reprezint� soldul final al contului de profit �i pierdere. 
 (3) Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe destina�ii, 
dup� aprobarea situa�iilor financiare anuale. Repartizarea profitului se 
efectueaz� în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerci�iului 
financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistreaz� prin articolul 
contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve". Profitul contabil r�mas 
dup� aceast� repartizare se preia la începutul exerci�iului financiar urm�tor celui 
pentru care se întocmesc situa�iile financiare anuale în contul 117 "Rezultatul 
reportat", de unde urmeaz� a fi repartizat pe celelalte destina�ii legale. 
Eviden�ierea în contabilitate a destina�iilor profitului contabil se efectueaz� dup� 
adunarea general� a ac�ionarilor sau asocia�ilor care a aprobat repartizarea 
profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite ac�ionarilor 
sau asocia�ilor, rezerve �i alte destina�ii, potrivit legii. Entit��ile nu pot reveni 
asupra înregistr�rilor efectuate cu privire la repartizarea profitului.(…)” 
 Punctul 223 „Notele explicative trebuie: 
 (…) 
 b) s� ofere informa�ii suplimentare care nu sunt prezentate în bilan�, contul 
de profit �i pierdere �i, dup� caz, în situa�ia modific�rilor capitalurilor proprii 
�i/sau situa�ia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru în�elegerea 
oric�rora dintre acestea.” 
 Punctul 258 „În notele explicative trebuie s� se prezinte separat 
propunerea de repartizare a profitului net pe destina�ii, astfel: 
 a) sumele repartizate la rezerve; 
 b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii 
preceden�i; 
 c) dividende; 
 d) alte repartiz�ri.” 
 Punctele 267 – 268 „Situa�iile financiare anuale, înso�ite de raportul 
administratorilor pentru exerci�iul financiar în cauz�, sunt supuse aprob�rii 
adun�rii generale a ac�ionarilor sau asocia�ilor, potrivit legisla�iei în vigoare. 
 Situa�iile financiare anuale, aprobate în mod corespunz�tor, �i raportul 
administratorilor, împreun� cu raportul de audit sau raportul de verificare, dup� 
caz, se public� în conformitate cu legisla�ia în vigoare.” 
 Punctul 271 – „(1) Împreun� cu situa�iile financiare anuale trebuie publicat� 
propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. 
 (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezint� în 
notele explicative.” 
 Legea contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, reglementeaz� 
urm�toarele: 
 Articolul 29 
 „(1) Situa�iile financiare anuale vor fi înso�ite de raportul administratorilor, 
raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup� caz, �i de propunerea de 
distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.” 
 Articolul 35 
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 „(1) Persoanele juridice care organizeaz� contabilitatea în partid� dubl� 
trebuie s� publice, potrivit prevederilor legale, situa�iile financiare anuale. Fac 
obiectul public�rii situa�iile financiare anuale, raportul administratorilor �i raportul 
de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup� caz. (…)” 
 Referitor la impozitul pe dividende, Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, la art. 67 alin. (1) prevede: ”Veniturile sub form� de 
dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a de�inerii de titluri de participare la 
fondurile închise de investi�ii, se impun cu o cot� de 16% din suma acestora. 
Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de dividende 
revine persoanelor juridice, odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari sau 
asocia�i. Termenul de virare a impozitului este pân� la data de 25 inclusiv a lunii 
urm�toare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care 
nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au 
aprobat situa�iile financiare anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la 
data de 31 decembrie a anului respectiv.” 
 Referitor la major�rile de întârziere 
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare, stipuleaz� la art. 120 alin.(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.” 
 

Fa�� de motivele de fapt �i de drept, re�inem urm�toarele: 
• Referitor la impozitul pe dividende în sum� de … lei  

 Potrivit reglement�rilor legale invocate în drept, dac� suma pl�tit� de o 
persoan� juridic� pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui asociat 
al persoanei juridice este efectuat� în scopul personal al acestuia, atunci suma 
respectiv� este tratat� ca dividend. Obliga�ia calcul�rii �i re�inerii impozitului pe 
veniturile sub form� de dividende revine persoanelor juridice. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat ca societatea a înregistrat în 
eviden�a contabil� facturi având ca obiect bunuri si servicii turistice furnizate în 
favoarea asociatului unic, respectiv domnul AG, stabilind astfel în sarcina 
societ��ii impozit pe dividende de plat�. 
 Motiva�ia petentei potrivit c�reia nu se datoreaz� impozit pe dividende 
pentru sumele reprezentând contravaloarea bunurilor si serviciilor turistice 
furnizate în favoarea asociatului unic întrucât aceste sume au fost înregistrate de 
societate ca si cheltuieli nedeductibile fiscal, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei deoarece reglement�rile legale stipuleaza cu claritate c� 
aceste sume sunt tratate ca si dividende, f�ra a exista excep�ii în func�ie de 
modul de înregistrare a cheltuielilor, deductibile sau nedeductibile fiscal. Prin 
considerarea de c�tre societate a acestor sume ca si cheltuieli nedeductibile 
fiscal, aceasta recunoaste furnizarea acestor bunuri si servicii turistice in 
favoarea asociatului unic. 
 Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei nici motiva�ia 
petentei potrivit c�reia a fost calculat eronat impozit pe dividende pentru servicii 
turistice, întrucât prevederile anterior men�ionate stipuleaz� c� sunt tratate ca 
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dividende serviciile furnizate în favoarea unui asociat al persoanei juridice, 
indiferent de natura acestor servicii. 
 Întrucât SC X SRL a achizi�ionat bunuri si servicii turistice care au fost 
furnizate în favoarea asociatului unic, fapt recunoscut de societate, în mod legal 
organele de inspec�ie fiscala au considerat contravaloarea acestora ca fiind 
dividende acordate asociatului unic si au stabilit în sarcina societ�tii o diferenta 
de impozit pe dividende în sum� de … lei. 

• Referitor la impozitul pe dividende în sum� de … lei  
 Potrivit reglement�rilor legale invocate în drept, situa�iile financiare anuale 
sunt supuse aprob�rii adun�rii generale a asocia�ilor, dup� care se public� în 
conformitate cu legisla�ia în vigoare. Împreun� cu situa�iile financiare anuale 
trebuie publicat� �i propunerea de distribuire a profitului.  
 Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe destina�ii, dup� 
aprobarea situa�iilor financiare anuale care cuprind bilan�ul prescurtat, contul de 
profit �i pierdere si notele explicative. În notele explicative trebuie s� se prezinte 
separat propunerea de repartizare a profitului net pe destina�ii.  
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� prin Nota 
explicativa 3 „Repartizarea profitului”, care este parte integrant� a situatiei 
financiare anuale la 31.12.2007, s-a repartizat profitul net realizat de SC X SRL 
în sum� de … lei integral la dividende. F�r� a se respecta propunerea de 
repartizare a profitului net pe destina�ii, la înregistrarea în contabilitate prin nota 
contabila ../31.12.2007, contrar prevederilor legale, s-a schimbat destina�ia 
profitului de repartizat în sensul c� profitul în sum� de … lei a fost repartizat la 
rezerve legale.  
 Întrucât profitul net al anului 2007 în sum� de … lei a fost repartizat 
integral la dividende, în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au stabilit în 
sarcina petentei diferenta de impozit pe dividende în sum� de… lei aferenta 
dividendelor în sum� de … lei. 
 Avand in vedere cele prezentate mai sus, in conditiile in care referitor la 
acest capat de cerere petenta nu invoca motive de drept in sustinerea cauzei, 
desi i-au fost solicitate de organul de solutionare prin adresa nr. ../25.06.2009, iar 
in conformitate cu prevederile art. 213 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, unde se arata ca: 
 „În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt 
�i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate 
de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.”, pentru capatul de cerere privind suma 
de …. lei reprezentand impozit pe dividende stabilit suplimentar, 
contestatia urmeaz� a fi respinsa ca neîntemeiata. 
 
 Referitor la majorarile intarziere contestate in suma de … lei, 
precizam ca majorarile de intarziere aferente impozitului pe dividende 
contestat sunt de fapt in suma de … lei, întrucât din analiza anexei 7 a 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. …/14.05.2009 rezult� c� pentru diferenta de 
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impozit aferenta lunii iulie 2007 organele de inspec�ie fiscal� au calculat major�ri 
de întârziere în sum� de .. lei fa�� de suma de .. lei contestat� de petent�.  

Pentru major�rile de întârziere în sum� de … lei aferente impozitului 
pe dividende contestat, deoarece in sarcina contestatoarei a fost retinut ca 
datorat debitul reprezentand impozit pe dividende in suma de … lei, pe cale de 
consecin�� societatea datoreaza �i majorarile de intarziere aferente, conform 
principiului de drept "accesoriul urmeaza principalul", urmand a se 
respinge ca neîntemeiat� contestatia petentei pentru suma de … lei. 
 De asemenea, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia �i 
pentru major�rile de întârziere în sum� de .. lei care nu sunt aferente 
impozitului pe dividende contestat. 

 
 Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 210, art.216 alin.(1), (2) �i (3) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E : 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L. 

pentru suma de … lei, reprezentând: 
-    lei – impozit pe profit; 
-    lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
-  lei - tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-  lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
-  lei – impozit pe dividende;  
-  lei – major�ri de întârziere aferente impozitului pe dividende, 
stabilit� prin Decizia de impunere nr. …/15.05.2009 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� emis� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� . 
 2. Admiterea contesta�iei pentru suma de … lei, reprezentând: 
-     ..lei - impozit pe profit; 
-     ..lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-    .. lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
�i anularea men�iunilor referitoare la aceast� sum� din Decizia de impunere nr. 
../15.05.2009 �i Raportul de inspectie fiscala nr. ../14.05.2009 emise de 
Activitatea de inspec�ie fiscal�  

3. Desfiin�area partial� a Deciziei de impunere nr. ../15.05.2009 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� �i a 
Raportului de inspectie fiscala nr. …/14.05.2009, emise de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� , in ceea ce priveste suma de.. lei, reprezentând: 
-  lei - impozit pe profit; 
 - lei - major�ri de intarziere aferente impozitului pe profit,  
urmand ca organele de inspectie fiscala, altele decat cele care au intocmit 
raportul de inspectie fiscala si decizia de impunere contestate, sa procedeze la o 
noua verificare, care va viza strict aceeasi perioda verificata si impozitul pe profit 
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desfiin�at, tinand cont de cele stabilite prin prezenta decizie si de prevederile 
legale aplicabile in speta. 

 
 Punctele 2 �i 3 din dispozitivul deciziei de solutionare a contestatiei pot fi 
atacate la Tribunalul in termen de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform 
prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 


