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DECIZIA NR.55 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
de Administra�ia finan�elor publice ... asupra contesta�iei formulat� de SC 
X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., cam. ..., jude�ul ....  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2008 emis�, de Administra�ia finan�elor publice ..., în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2008, privind stabilirea ca 
obliga�ie de plat�, catre bugetul consolidat al statului,  a sumei de ... lei, 
reprezentând: 

-  ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 

- ... lei - major�ri de intârziere aferente impozitului pe profit. 

Decizia de impunere nr. .../...2008 a fost comunicat� societa�ii in 
data de ...2009. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând ca 
sunt îndeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare sus�ine 
urm�toarele: 

Crean�a fiscal� reprezentând impozit pe profit �i major�rile de 
intarziere aferente a fost stabilit� în contradic�ie cu prevederile legale, în 
sensul c�:  
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Organele de inspec�ie fiscal� au diminuat pierderea fiscal� 
evidentiat� de societate in perioada anilor 2005 - 2006, cu suma de ... lei, 
motivând c� in aceast� perioad�, societatea a inregistrat cheltuieli cu 
materialele necesare executarii unor lucr�ri de construc�ii, f�r� s� 
eviden�ieze valoarea la cost de produc�ie a acestor lucr�ri in debitul 
contului 332 „Lucr�ri �i servicii în curs de execu�ie" prin creditul contului  
711 "Varia�ia stocurilor" . 

La stabilirea crean�ei fiscale in sum� de ... lei reprezentând impozit 
pe profit aferent anului 2007, ca urmare diminu�rii pierderii fiscale pentru 
perioada anilor 2005 - 2006, organele de inspec�ie nu au tinut seama de 
faptul c�, lucr�rile aflate in curs de executie in perioada 01.07.2005 - 
31.12.2006, au fost finalizate in anul 2007, societatea inregistrând in 
contabilitate veniturile din lucr�rile executate, facturate clien�ilor.  
 
           Fa�� de cele men�ionate mai sus, societatea solicit� admiterea 
contesta�iei asa cum a fost formulat�.  

 II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. 
.../...2008, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2006, 
organele de control ale Administra�iei finan�elor publice ..., au 
consemnat urm�toarele: 

În perioada supus� verific�rii, societatea a executat lucr�ri de 
construc�ii, respectiv mansardarea unui bloc de locuin�e situat in ..., 
cartier ... . 

Urmare efectuarii controlului, organul de control a constatat faptul 
c�, in perioada: 01.07.2005 - 31.12.2007, societatea comercial� a 
inregistrat cheltuieli cu materialele (materii prime �i materiale 
consumabile), în sum� total� de ... lei, astfel: 

-  ... lei, in perioada ...2005 - ...12.2005; 

-  ... lei, in perioada ...2006 - ...12.2006; 

- ... lei, in perioada ...2007 - ...12.2007. 

Totodat�, organul de inspec�ie fiscal� a constatat c�, societatea 
evidentiaz� venituri din lucr�ri �i servicii in sum� total� de ... lei, astfel: 

-   ... lei, in cursul anului 2006; 

- ... lei, in cursul anului 2007. 
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Organul de inspec�ie fiscal�  a luat masura diminu�rii pierderii 
fiscale, inregistrat� de societate in perioada 01.07.2005 - 31.12.2006, cu 
suma de ...  lei, astfel: 

-  ... lei, pentru anul 2005; 

-  ... lei, pentru anul 2006, motivând faptul c�, societatea nu a 
inregistrat aceast� sum�, ce reprezint� contravaloarea lucrarilor in curs 
de execu�ie, in contul de venituri 711 „Varia�ia stocurilor”. 

Având in vedere rezultatul financiar al anului 2007 �i �inând seama 
de diminuarea pierderii fiscale cu suma de ... lei, aferent� perioadei 
01.07.2005 - 31.12.2006, organul de inspec�ie fiscal� a determinat, 
pentru anul 2007, un profit impozabil in sum� de ... lei, pentru care a 
calculat, suplimentar, impozit pe profit in sum� de ... lei. 

Pentru neplata in termen a impozitului pe profit au fost calculate 
majorari de intârziere in sum� de ... lei. 

III. Având în vedere constatarile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supus� verific�rii, 
invocate de societatea contestatoare �i de organele de control, se 
re�in urm�toarele: 

Cauza supus� solu�ion�rii a fost dac� societatea contestatoare 
datoreaz� impozitul pe profit �i major�rile de intârziere aferente, 
stabilit suplimentar prin decizia contestat�, in condi�iile in care din 
documentele existente la dosar nu se poate stabili cu claritate baza 
impozabil�. 

In fapt, organul de inspec�ie fiscal� a constatat faptul c�, in 
perioada 01.07.2005 - 31.12.2006, societatea comercial� a inregistrat 
cheltuieli cu materialele (materii prime si materiale consumabile), in sum� 
total� de ... lei, pentru realizarea unor lucr�ri de construc�ii, precum �i 
venituri aferente in sum� de ... lei. 

Pentru aceast� perioad�, organul de inspec�ie fiscal� a luat masura 
diminu�rii pierderii fiscale, inregistrat� de societatea comercial�, cu suma 
de ..., motivând faptul c�, societatea nu a inregistrat aceast� sum�, ce 
reprezint� contravaloarea lucr�rilor in curs de execu�ie, in contul de 
venituri 711 „Varia�ia stocurilor ‘’. 

In urma diminu�rii pierderii fiscale �i �inând seama de rezultatul 
financiar al anului 2007, organul de inspec�ie fiscal� a determinat, pentru 
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anul 2007, un profit impozabil in sum� de ... lei, pentru care a calculat, 
suplimentar, impozit pe profit in sum� de ... lei. 

In drept, sunt aplicabile cerin�ele art. 19 alin. (1) pct. 12 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care 
prevede: 
 
           „(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de 
venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i 
la care se adaug� cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului 
impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 
 
    Norme metodologice: 
    12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea 
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit 
reglement�rilor contabile date în baza Legii contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i orice 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad 
veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile 
conform prevederilor art. 21 din Codul fiscal.” 

Pct. 211 si pct. 212 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1752/2005 
pentru aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele 
europene, cu modific�rile ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 
 
           “211. - Contabilitatea veniturilor se �ine pe feluri de venituri, 
dup� natura lor, astfel: 
    a) venituri din exploatare; 
    b) venituri financiare; 
    c) venituri extraordinare. 
    212. - (1) Veniturile din exploatare cuprind: 
    a) venituri din vânzarea de produse �i m�rfuri, execut�ri de lucr�ri �i 
prest�ri de servicii; 
    b) venituri din varia�ia stocurilor, reprezentând varia�ia în plus 
(cre�tere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de produc�ie 
efectiv a stocurilor de produse �i produc�ie în curs de la sfâr�itul 
perioadei �i valoarea stocurilor ini�iale ale produselor �i produc�iei în 
curs, neluând în calcul ajust�rile pentru depreciere reflectate; 
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    c) venituri din produc�ia de imobiliz�ri, reprezentând costul 
lucr�rilor �i cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea îns��i, care se 
înregistreaz� ca active imobilizate corporale �i necorporale; 
    d) venituri din subven�ii de exploatare, reprezentând subven�iile 
pentru acoperirea diferen�elor de pre� �i pentru acoperirea pierderilor, 
precum �i alte subven�ii de care beneficiaz� entitatea; 
    e) alte venituri din exploatarea curent�, cuprinzând veniturile din 
crean�e recuperate �i alte venituri din exploatare. 
    (2) Varia�ia stocurilor de produse finite �i în curs de execu�ie pe 
parcursul perioadei reprezint� o corec�ie a cheltuielilor de produc�ie 
pentru a reflecta faptul c� fie produc�ia a majorat nivelul stocurilor, fie 
vânz�rile suplimentare au redus nivelul stocurilor. 
    (3) Veniturile din produc�ia stocat� se înscriu, al�turi de celelalte 
venituri, în contul de profit �i pierdere, cu semnul plus (sold creditor) 
sau minus (sold debitor).” 
 
          Totodata, potrivit cap. 7 “Func�iunea conturilor” din acela�i ordin, 
eviden�a lucrarilor �i serviciilor in curs de execu�ie existente la sfar�itul 
perioadei, se �ine cu ajutorul contului 332 "Lucr�ri �i servicii în curs de 
execu�ie", astfel: 
  
           “În debitul contului 332 "Lucr�ri �i servicii în curs de execu�ie" 
se înregistreaz�: 
    - valoarea la cost de produc�ie a lucr�rilor �i serviciilor în curs de 
execu�ie la sfâr�itul perioadei (711). 
    În creditul contului 332 "Lucr�ri �i servicii în curs de execu�ie" se 
înregistreaz�: 
    - sc�derea din gestiune a valorii lucr�rilor �i serviciilor în curs de 
execu�ie la începutul perioadei urm�toare (711). 
    Soldul contului reprezint� valoarea la cost de produc�ie a lucr�rilor 
�i serviciilor în curs de execu�ie la sfâr�itul perioadei.” 
 
           Conform celor ar�tate mai sus, veniturile din productia stocat� 
influenteaz� baza de calcul a impozitului pe profit, deoarece profitul 
impozabil se calculeaz� ca diferent� intre veniturile realizate din orice surs� 
�i cheltuielile aferente intr-un an fiscal. 
           Inregistrarea lucr�rilor �i serviciilor in curs de execu�ie la sfâr�itul 
perioadei, ca productie neterminat�, prin inregistrarea contabil�  332 
"Lucr�ri �i servicii în curs de execu�ie"  = 711 „Variatia stocurilor” se face 
pentru a echilibra cheltuielile efectuate cu aceste servicii (clasa 6 - 
Cheltuieli) pân� la facturarea lor catre beneficiari, când se vor efectua 
inregistrarile: 711 „Variatia stocurilor” = 332 "Lucr�ri �i servicii în curs de 
execu�ie", reluarea in produc�ie a lucr�rilor �i serviciilor in curs �i 



 
     ����

 
 

  

6 

�����������������������������	�
������������
��	��������

concomitent, 411 „Clienti”  = 704 „Venituri din lucrari executate si servicii 
prestate”, inregistrarea veniturilor din vanzarea produc�iei realizate. 
 
           Astfel, contestatoarea avea obliga�ia ca, la sfârsitul fiec�rei perioade 
fiscale, in stabilirea bazei impozabile, s� �in� cont de toate veniturile 
realizate, inclusiv veniturile realizate din varia�ia stocurilor, respectiv soldul 
creditor al contului 711 „Varia�ia stocurilor” care se transfer� asupra 
contului 121 „Profit si pierdere”. 
 
           La inceputul unei alte perioade fiscale sau in momentul inregistr�rii 
veniturilor din vânzarea produc�iei realizate, când se efectueaza 
inregistr�rile: 711 „Varia�ia stocurilor” = 332 "Lucr�ri �i servicii în curs de 
execu�ie", reluarea in produc�ie a lucr�rilor �i serviciilor in curs �i 
concomitent, 411 „Clienti”  = 704 „Venituri din lucrari executate si servicii 
prestate”,  sodul debitor 711 „Varia�ia stocurilor” se transfer� asupra 
contului 121 „Profit si pierdere”. 

Societatea contestatoare recunoaste legalitatea m�surii referitoare 
la diminuarea pierderii fiscale cu suma de ..., aferent� perioadei 
01.07.2005 - 31.12.2006 ins� sus�ine c�, organele de inspec�ie nu au 
tinut seama de faptul ca in anul 2007, lucrarile aflate in curs de execu�ie 
in perioada 01.07.2005 - 31.12.2006, au fost finalizate in anul 2007, 
societatea inregistrând in contabilitate veniturile din lucr�rile executate, 
facturate clien�ilor.  
            
           Fa�a de cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, in stabilirea profitului 
impozabil pentru anului 2007 �i implicit a impozitului pe profit aferent, 
organul de inspec�ie fiscal� trebuia s� �in� seama de termenul de finalizare 
al lucr�rilor �i de data inregistr�rii in contabilitate a veniturilor din lucrarile 
executate, facturate clien�ilor, dat� la care, trebuiau diminuate veniturile 
inregistrate in contul 711 „Variatia stocurilor”. 
 
           Prin urmare, �inând cont de cele precizate mai sus, precum si de 
faptul c� organul de inspec�ie fiscal� nu face nicio referire la termenul de 
finalizare al lucr�rilor sau de existen�a unor lucr�ri aflate in curs de 
execu�ie, la sfâr�itul perioadei supus� controlului, iar din actele aflate in 
dosarul cauzei  nu se poate determina cu claritate baza de calcul a 
impozitului pe profit, pentru perioada 01.07.2005 - 31.12.2007, D.G.F.P. a 
jude�ului ... nu se poate pronun�a asupra cuantumului impozitului pe profit 
cuprins in decizia de impunere contestat�, astfel c� se aplic� prevederile 
art. 216 alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: 
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         “(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.” 
 
           De asemenea, pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1050/2004, prevede urmatorele:  
 
           “În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 186 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.” 
 
            Pe cale de consecin��, se impune desfiin�area Deciziei de 
impunere nr. .../...2008, emis� de Administra�ia finan�elor publice ..., in 
ceea ce prive�te impozitul pe profit in sum� de ... lei �i majorarile de 
intârziere de ... lei, precum �i capitolul din raportul de inspec�ie fiscal� 
referitor la impozitul pe profit, pe baza c�ruia a fost emis� aceasta decizie, 
urmând a se reface controlul, �i a se emite un nou act administrativ fiscal, in 
condi�iile prevazute de lege.  
 
           Controlul va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, 
conform celor re�inute anterior, iar, la reverificare se vor analiza �i celelalte 
argumente ale contestatoarei. 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
 
                                          DECIDE: 
 
           Desfiin�area Deciziei de impunere nr. .../...2008, emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ..., privind stabilirea, in sarcina SC X  SRL 
..., a obliga�iilor de plat�, catre bugetul consolidat al statului, in sum� total� 
de ... lei, reprezentând: 
 
  -  ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
  -  ... lei - major�ri aferente impozitului pe profit, in vederea refacerii 
controlului de c�tre alt� echipa de control, alta decat cea care a incheiat 
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raportul de inspectie fiscal� contestat, pentru aceea�i perioad� si acela�i tip 
de impozit, conform celor re�inute mai sus.   
  

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunicarii. 

 

                            DIRECTOR EXECUTIV, 

                                              ... 


