Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

Str. Vasile Bumbac nr.7
Suceava
Tel : 0230 521 358 int 614
Fax : 0230 215 087

DECIZIA NR. _43__
din _________21.04.2010__
privind solu ionarea contesta iei formulat de
.......................
din sat M lini, com. M lini, nr. …….5,
jude ul Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ……… din ………

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Activitatea de inspec ie fiscal prin adresa nr. …………., înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. ………, asupra contesta iei
formulate de ......................., din sat M lini, com. M lini, nr. ….., jude ul Suceava.
....................... contest par ial m surile stabilite prin Decizia de impunere
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
......................., înregistrat la Activitatea de control fiscal sub nr. .......................,
privind suma de ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. ....................... contest par ial Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
......................., înregistrat la Activitatea de control fiscal sub nr. .......................,
privind suma de ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit.
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În contesta ia depus , societatea sus ine c în luna martie 2007 au fost
înregistrate în contabilitate cheltuieli de exploatare în sum de ............, reprezentând
materiale de construc ii achizi ionate în vederea amenaj rii unei piste betonate, sum
ce a fost dat pe cheltuieli f r a fi eviden iat i în contul de imobiliz ri corporale.
Contestatoarea argumenteaz c dac ar fi înregistrat suma respectiv pe
valoarea unui mijloc fix (pist betonat ), aceasta ar fi fost amortizat pân la data
controlului respectiv. Societatea precizeaz c organele de control nu au inut cont de
cheltuielile cu amortizarea pistei respective i au calculat un impozit pe profit în sum
de ............ i major ri de întârziere în sum de .............
Petenta solicit recalcularea impozitului pe profit i a major rilor de
întârziere inând cont de faptul c durata de func ionare a obiectivului (pist betonat )
nu poate fi mai mare de 3 ani i prin urmare, la data controlului era complet
amortizat .
II. Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de
plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ......................., înregistrat la Activitatea de
control fiscal sub nr. ......................., s-a stabilit în sarcina ....................... suma
total de plat de ............, din care petenta contest suma ............, reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit.
În urma controlului efectuat la societate, organele de inspec ie fiscal au
constatat c în anul 2007 (luna martie, trim. I) au fost înregistrate în contabilitate
cheltuieli de exploatare de natura imobiliz rilor corporale (prin contul sintetic 6021)
în sum net de ............, reprezentând diverse materiale de construc ii achizi ionate
pentru amenajarea unei piste betonate, f r a fi eviden iate în mod corespunz tor i
prin conturile de imobiliz ri corporale.
În consecin , organele de inspec ie fiscal au stabilit pentru anul 2007 o
baz suplimentar pentru impozitul pe profit în sum de ............ i un impozit pe
profit aferent în sum de .............
Pentru neachitarea la scaden a acestui impozit s-au calculat major ri de
întârziere în sum de .............
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la suma de ............, reprezentând impozit pe profit în sum
de ............ i major ri de întârziere în sum de ............, stabilite prin Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal nr. ......................., înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub nr.
......................., cauza supus solu ion rii este dac societatea datoreaz aceast
sum , în condi iile în care organele de inspec ie fiscal au stabilit c societatea a
înregistrat în eviden a contabil cheltuieli de exploatare de natura imobiliz rilor
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corporale prin contul sintetic 6021, reprezentând diverse materiale de
construc ii achizi ionate pentru amenajarea unei piste betonate, f r a fi
eviden iate în mod corespunz tor i prin conturile de imobiliz ri corporale.
În urma controlului efectuat la societate, organele de inspec ie fiscal au
constatat c în anul 2007 (luna martie, trim. I) au fost înregistrate în contabilitate
cheltuieli de exploatare de natura imobiliz rilor corporale (prin contul sintetic 6021)
în sum net de ............, reprezentând diverse materiale de construc ii achizi ionate
pentru amenajarea unei piste betonate, f r a fi eviden iate în mod corespunz tor i
prin conturile de imobiliz ri corporale.
În consecin , organele de inspec ie fiscal au stabilit pentru anul 2007 o
baz suplimentar pentru impozitul pe profit în sum de ............ i un impozit pe
profit aferent în sum de .............
Pentru neachitarea la scaden a acestui impozit s-au calculat major ri de
întârziere în sum de .............
În Referatul nr. ………. privind propuneri de solu ionare a contesta iei, se
precizeaz c suma de ............, reprezentând cheltuieli de exploatare, reprezint
contravaloarea diverselor materiale de construc ii achizi ionate în cursul anului 2006
(în perioada septembrie – decembrie 2006), consumul lor fiind eviden iat în mod
corespunz tor direct prin contul de imobiliz ri corporale 231 (suma fiind raportat ca
imobilizare prin bilan ul contabil al anului 2006).
Se men ioneaz c , ulterior, în luna martie 2007, s-a revenit asupra primei
înregistr ri i prin articolul contabil 6021=231, cu suma de ............, s-au majorat
cheltuielile de exploatare ale anului 2007, cu influen direct asupra obliga iilor de
plat privind impozitul pe profit (f r nici o explica ie anexat la nota contabil ).
De asemenea, se specific faptul c , la solicitarea inspec iei, societatea nu a
fost în m sur s dea explica ii plauzibile i nici nu a prezentat o situa ie de lucr ri
sau un proces verbal de confirmare i recep ie definitiv a lucr rilor efectuate.
Societatea precizeaz c organele de control nu au inut cont de cheltuielile
cu amortizarea pistei respective i au calculat un impozit pe profit în sum de ............
i major ri de întârziere în sum de ............ i solicit recalcularea impozitului pe
profit i a major rilor de întârziere inând cont de faptul c durata de func ionare a
obiectivului (pist betonat ) nu poate fi mai mare de 3 ani i prin urmare, la data
controlului era complet amortizat .
În drept, în spe sunt aplicabile prevederile:
• Referitor la calculul profitului impozabil i la deductibilitatea cheltuielilor
f cute, sunt aplicabile prevederile art. 19 alin. 1, art. 21 alin. 1 din Codul
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare:
ART. 19
„Reguli generale
(1) Profitul impozabil se calculeaz ca diferen
între veniturile
realizate din orice surs i cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri,
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dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul i
alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.
[...]”.
ART. 21
„Cheltuieli
(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.
[…]”.
• La pct. 22 i pct. 44 din Hot rârea Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, face referire la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1 mai sus citat:
„Norme metodologice:
22. Cheltuielile efectuate în scopul realiz rii de venituri impozabile sunt
cheltuielile înregistrate cu realizarea i comercializarea bunurilor, prestarea
serviciilor sau executarea lucr rilor, inclusiv cele reglementate prin acte
normative în vigoare”.
„44. Înregistr rile în eviden a contabil se fac cronologic i sistematic,
pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care
angajeaz r spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement rilor
contabile în vigoare”.
A a cum reiese din textele de lege citate mai sus, sunt cheltuieli deductibile
i se iau în considerare în calculul profitului impozabil doar acele cheltuieli efectuate
în scopul realiz rii de venituri impozabile. De asemenea, aceste cheltuieli trebuie s
fie justificate prin documente prin care s se fac dovada efectu rii opera iunii sau
intr rii în gestiune, dup caz. Dac cheltuielile înregistrate în contabilitate nu au la
baz un document justificativ, ele sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil.
De asemenea, referitor la deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea, la
art. 21 alin. 3 lit. i din Codul fiscal, se precizeaz c :
ART. 21
„[…]
(3) Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat :
[…]
i) amortizarea, în limita prev zut la art. 24;
[…]”.
• La art. 24 din acela i act normativ se men ioneaz :
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ART. 24
„Amortizarea fiscal
(1) Cheltuielile aferente achizi ion rii, producerii, construirii,
asambl rii, instal rii sau îmbun t irii mijloacelor fixe amortizabile se
recupereaz din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz rii potrivit
prevederilor prezentului articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal care
îndepline te cumulativ urm toarele condi ii:
a) este de inut i utilizat în produc ia, livrarea de bunuri sau în
prestarea de servicii, pentru a fi închiriat ter ilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilit prin
hot râre a Guvernului;
c) are o durat normal de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobiliz rile corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau
care formeaz un singur corp, lot sau set, la determinarea amortiz rii se are în
vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intr în
structura unui activ corporal, a c ror durat normal de utilizare difer de cea
a activului rezultat, amortizarea se determin pentru fiecare component în
parte.
[…]
(5) Prin valoarea de intrare a mijloacelor fixe se în elege:
a) costul de achizi ie, pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
b) costul de produc ie, pentru mijloacele fixe construite sau produse de
c tre contribuabil;
c) valoarea de pia , pentru mijloacele fixe dobândite cu titlu gratuit.
(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se
determin conform urm toarelor reguli:
a) în cazul construc iilor, se aplic metoda de amortizare liniar ;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al ma inilor,
uneltelor i instala iilor, precum i pentru computere i echipamente periferice
ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniar ,
degresiv sau accelerat ;
c) în cazul oric rui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta
pentru metoda de amortizare liniar sau degresiv .
[...]
(11) Amortizarea fiscal se calculeaz dup cum urmeaz :
a) începând cu luna urm toare celei în care mijlocul fix amortizabil se
pune în func iune;
b) pentru cheltuielile cu investi iile efectuate din surse proprii la
mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normal de utilizare, pe durata
normal de utilizare r mas sau pe perioada contractului de concesionare sau
închiriere, dup caz;
c) pentru cheltuielile cu investi iile efectuate la mijloacele fixe
concesionate, închiriate sau luate în loca ie de gestiune de cel care a efectuat
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investi ia, pe perioada contractului sau pe durata normal de utilizare, dup
caz;
d) pentru cheltuielile cu investi iile efectuate pentru amenajarea
terenurilor, liniar, pe o perioad de 10 ani;
[…]”.
• pct. 1.1.5.1 din Hot rârea Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a
mijloacelor fixe, precizeaz c :
CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA I DURATELE NORMALE DE FUNC IONARE A
MIJLOACELOR FIXE
______________________________________________________________________________
| CODUL DE
|
DENUMIREA ACTIVELOR FIXE
|DURATE
|
| CLASIFICARE |
|NORMALE DE |
|
|
|FUNC IONARE|
|
|
| - ANI - |
|_____________|____________________________________________________|___________|
|
0
|
1
|
2
|
|_____________|____________________________________________________|___________|
|
|
|
Grupa 1. CONSTRUC II
|
|______________________________________________________________________________|
| 1.1.
| Construc ii industriale
|
|

[…]
| 1.1.5.
| Piste i platforme
|
|
| 1.1.5.1.
| - din beton;
| 24 - 36 |
|
|____________________________________________________|___________|
| 1.1.5.2.
| - din balast, macadam.
| 16 - 24 |
|_____________|____________________________________________________|___________|

Din aceste texte de lege rezult c sunt deductibile limitat la calculul
profitului impozabil cheltuielile efectuate cu amortizarea.
Astfel, cheltuielile aferente achizi ion rii, producerii, construirii, asambl rii,
instal rii sau îmbun t irii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz din punct de
vedere fiscal prin deducerea amortiz rii. Aceasta se calculeaz începând cu luna
urm toare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în func iune.
Conform prevederilor men ionate la pct. 1.1.5.1 din Hot rârea Nr. 2139 din
30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele
normale de func ionare a mijloacelor fixe, construc iile industriale de tipul „piste i
platforme din beton” au o durat normal de amortizare cuprins între 24 i 36 ani, i
nu de numai 3 ani a a cum precizeaz petenta.
În urma controlului efectuat la societate, organele de inspec ie fiscal au
constatat c în anul 2007 (luna martie, trim. I) au fost înregistrate în contabilitate
cheltuieli de exploatare de natura imobiliz rilor corporale (prin contul sintetic 6021)
în sum net de ............, reprezentând diverse materiale de construc ii achizi ionate
pentru amenajarea unei piste betonate, f r a fi eviden iate în mod corespunz tor i
prin conturile de imobiliz ri corporale i în consecin , organele de inspec ie fiscal
au stabilit pentru anul 2007 o baz suplimentar pentru impozitul pe profit în sum de
............ i un impozit pe profit aferent în sum de .............
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Contestatoarea argumenteaz c dac ar fi înregistrat suma respectiv pe
valoarea unui mijloc fix (pist betonat ), aceasta ar fi fost amortizat pân la data
controlului respectiv. Societatea precizeaz c organele de control nu au inut cont de
cheltuielile cu amortizarea pistei respective i au calculat un impozit pe profit în sum
de ............ i major ri de întârziere în sum de .............
Petenta solicit recalcularea impozitului pe profit i a major rilor de
întârziere inând cont de faptul c durata de func ionare a obiectivului (pist betonat )
nu poate fi mai mare de 3 ani i prin urmare, la data controlului era complet
amortizat .
În Referatul nr. ……….. privind propuneri de solu ionare a contesta iei, se
precizeaz c suma de ............, înregistrat pe cheltuieli de exploatare, reprezint
contravaloarea diverselor materiale de construc ii achizi ionate în cursul anului 2006
(în perioada septembrie – decembrie 2006), consumul lor fiind eviden iat în mod
corespunz tor direct prin contul de imobiliz ri corporale 231 (suma fiind raportat ca
imobilizare prin bilan ul contabil al anului 2006).
Se men ioneaz c , ulterior, în luna martie 2007, s-a revenit asupra primei
înregistr ri i prin articolul contabil 6021=231, cu suma de ............, s-au majorat
cheltuielile de exploatare ale anului 2007, cu influen direct asupra obliga iilor de
plat privind impozitul pe profit (f r nici o explica ie anexat la nota contabil ).
De asemenea, se specific faptul c , la solicitarea inspec iei, societatea nu a
fost în m sur s dea explica ii plauzibile i nici nu a prezentat o situa ie de lucr ri
sau un proces verbal de confirmare i recep ie definitiv a lucr rilor efectuate.
Analizând cele prezentate anterior, nu rezult cu claritate dac societatea a
înregistrat corect, în conturile de cheltuieli i de imobiliz ri corporale, în eviden a
contabil i în exerci iul financiar aferent, respectiv anul 2006, cheltuielile de
exploatare de natura imobiliz rilor corporale în sum de ............, iar pentru anul
2007, de asemenea nu rezult cu claritate care sunt înregistr rile contabile efectuate
de societate cu privire la aceste cheltuieli de exploatare.
Astfel, DGFP Suceava, prin organele sale de solu ionare, nu se poate
pronun a asupra deductibilit ii cheltuielilor de exploatare de natura
imobiliz rilor corporale în sum de ............, reprezentând diverse materiale de
construc ii achizi ionate pentru amenajarea unei piste betonate, i nici asupra
dreptului de deducere a amortiz rii aferente acestor imobiliz ri, deoarece nu
rezult cu claritate cum a înregistrat societatea în eviden a contabil aceste cheltuieli
i nici dac s-a recep ionat i s-a pus în func iune mijlocul fix, drept pentru care
urmeaz a se desfiin a Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ......................., înregistrat la Activitatea de
Control Fiscal sub nr. ......................., privind suma de ............, reprezentând
impozit pe profit stabilit suplimentar ca urmare a respingerii la deducere a
cheltuielilor în sum de ............, urmând ca organele de inspec ie fiscal , prin alt
echip s procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la
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reanalizarea impozitului pe profit i s emit noi acte administrative fiscale care vor
avea în vedere cele precizate în decizie i prevederile legale aplicabile în spe .
• Desfiin area are la baz prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , unde se stipuleaz :
„(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul administrativ
atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou act administrativ fiscal care
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu ionare.”
• La reverificarea crean elor fiscale contestate i pentru care s-a dispus
desfiin area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr.
1050/2004, unde se precizeaz :
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin rii actului administrativ
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur fiscal , este necesar
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c tre o alt
echip de inspec ie fiscal decât cea care a încheiat actul contestat”.
•

i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , unde se stipuleaz :

,,12.7. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de 30 de
zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i perioad i
acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul
accesoriilor aferente.”
Având în vedere c pentru suma de ............, reprezentând impozit pe profit
decizia de impunere a fost desfiin at i potrivit principiului de drept „accesorium
sequitur principale” – accesoriul urmeaz principalul, urmeaz a se desfiin a
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal nr. ......................., înregistrat la Activitatea de Control Fiscal sub
nr. ......................., i pentru suma de ............, reprezentând major ri de întârziere
aferente impozitului pe profit.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 19 alin. 1, art. 21 alin. 1 i alin. 3 lit. i, art. 24 din Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, pct. 22 i pct. 44 din Hot rârea Nr. 44 din 22
ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, referitor la aplicarea prevederilor art. 21 alin. 1, art.
216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin
H.G. nr. 1050/2004, prevederile pct. 12.7 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005
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privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , coroborate
cu prevederile art. 216 din Codul de procedur fiscal , republicat , se:

DECIDE:

1. Desfiin area Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. ......................., înregistrat la
Activitatea de control fiscal sub nr. ......................., privind suma de ............,
reprezentând:
• ............ – impozit pe profit;
• ............ – major ri de întârziere aferente impozitului pe profit
urmând ca organele fiscale, printr-o alt echip decât cea care a încheiat decizia
contestat , s reanalizeze situa ia de fapt strict pentru acelea i obliga ii bugetare i
pentru aceea i perioad supus controlului prin actul administrativ fiscal desfiin at, în
func ie de cele precizate prin prezenta decizie.
Verificarea va fi efectuat în termen de 30 de zile de la data comunic rii
prezentei, de c tre o alt echip decât cea care a emis deciziile de impunere contestate
i desfiin ate prin prezenta decizie.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni
de la data comunic rii, conform procedurii legale.
DIRECTOR COORDONATOR
Tema: impozit pe profit-deductibilitaea fiscal a cheltuielilor aferente achizi ii care
nu sunt f cute în scopul desf ur rii propriei activit i
- deductibilitaea fiscal a cheltuielilor cu amortizarea
Art. 19 i art. 21 din Codul fiscal, modif
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