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privind solutionarea contestatiei formulate de
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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în baza

art.179 din O.G.92/2003 R, cu solu�ionarea contesta�iei formulate de �
�
�������
�
�������
�
�������
�
������ împotriva

m�surilor dispuse prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat�

stabilite de inspec�ia fiscal� nrxxxx/14.03.2007 �i comunicat� petentei în 15.03.2007.

Constesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.177 (1) din O.G.92/2003,

fiind înregistrat� la organul de control sub nr.xxxxx/13.04.2007, iar la organul de solu�ionare a

contesta�iei sub nr. xxxxx/18.04.2007.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind plata

la bugetul statului a sumei dexxxxxx lei reprezentând :

� Impozit profit - xxxxxlei

� major�ri de întârziere - xxxx lei.

�
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��
�Prin contesta�ia formulat�, petenta invoc� urm�toarele :

� Nu  este  de  acord  cu  suma  stabilit�  ca  impozit pe profit suplimentar de c�tre

organul de control deoarece acesta „în mod tenden�ios a uitat s� recalculeze intensitatea

maxim� asupra sumelor stornate de pe cheltuieli �i înregistrate pe investi�ii în curs în sum� de

xxxx lei prin care  societatea mai putea beneficia în continuare de scutire de la plata impozitului

pe profit de xxxx lei (xxxx 65%)”, scutiri acordate în baza Certificatului de investitor în zona

defavorizat� nrxxxx/08.06.2001.

În consecin��, petenta contest� suma de 5318 lei impozit profit suplimentar �i

xxxxlei accesorii aferente.
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� Organul de control fiscal prin Decizia de impunere privind obliga�iile  fiscale

suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.xxx/14.03.2007 a re�inut urm�toarele

referitor la  IMPOZITUL PE PROFIT :

Perioada verificat� : 01.01.2002 – 31.12.2006, control efectuat la solicitarea MFP –

ANAF prin adresa nr.xxxxx/24.03.2006 având ca obiect al controlului atât situa�ia societ��ii

privind obliga�iile datorate bugetului de stat cât �i ajutorul de stat acordat societ��ii ce î�i

desf��oar� activitatea în zona defavorizat� – Cop�a Mic�.

În urma verific�rii  s-au constatat urm�toarele deficien�e :

1. În cursul anilor 2003 – 2004 societatea a înregistrat în contul 604 „Alte cheltuieli

materiale” suma de  xxxxx lei reprezentând materiale cu care trebuia s� se m�reasc� valoarea

imobiliz�rilor corporale, înc�lcând astfel prevederile art.4 lit.d) din Legea 15/1994 �i a  pct.7 lit.a)

din H.G.909/1997 ceea ce a  determinat stabilirea unui impozit pe profit suplimentar aferent

acestor cheltuieli. Organul de control a constatat c� nici pân� la data controlului societatea nu a

întocmit proces verbal de punere în func�iune pentru investi�ia în cauz�.

2. A înregistrat în cursul anilor 2003-2004 în contul 6711 „Desp�gubiri, amenzi �i

penalit��i” suma de  xxx lei reprezentând amenzi f�r� a fi luat� în calculul profitului impozabil ca

�i cheltuial� nedeductibil� fiscal, înc�lcând astfel prevederile art.9 pct.7 lit.b) din Legea 414/2002

�i a art.21 pct.4 lit.b) din Legea 571/2003, ceea ce a determinat stabilirea unui impozit pe profit

suplimentar aferent acestor cheltuieli.

3. În luna mai 2003 societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de xxx lei reprezentând

cheltuieli cu produse degradate care nu au fost luate în calculul profitului impozabil ca

nedeductibile fiscal, înc�lcându-se astfel prevederile art.21 pct.4 lit.c) din Legea 414/2002.

4. În data de 06.05.2005 societatea a înregistrat pe cheltuieli în conrul 604 „Alte cheltuieli

materiale” suma  de xxxx lei f�r� documente justificative, înc�lcându-se astfel prevederile art.21

pct.4 lit.J) din Legea 571/2003 coroborat cu prevederile art.6 (1) din Legea 82/1991.

Sintetizând deficien�ele constatate, organul de control a stabilit un impozit pe profit

suplimentar de plat� în sum� de xxxx lei �i major�ri de  întârziere de xxxx lei.

În ceea ce prive�te ajutorul de stat acordat societ��ilor care î�i desf��oar�

activitatea în zonele defavorizate, în spe�� S.C.”xxx S.R.L. în zona Cop�a Mic�, inspectoratul de

concuren�� a Jude�ului Sibiu prin Nota de constatare seria SB nr.xxx/23.03.2006 face

urm�toarele men�iuni :

� societatea a atins pragul intensit��ii maxim admise a ajutorului de stat ;



3
� societatea nu mai poate beneficia de ajutor de stat �i în consecin�� va trebui s�-�i

achite toate obliga�iile la bugetul de stat .

Organul de control fiscal în verificarea efectuat� privind impozitul pe profit  a �inut

cont de prevederile art.A4
�1 din OUG 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, conform

c�ruia societatea verificat� a  beneficiat de ajutor de stat constând în scutire de la  plat� a

impozitului pe profit, scutire ce a fost complet acordat� pân� la data verific�rii. În acest sens, la

calculul major�rilor de întârziere aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar s-a avut în

vedere ultima scutire de la plata impozitului pe profit aferente anului 2005 în sum� de xxxlei.

      ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de control fiscal, motiva�iile contestatoarei,

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada

verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele :

Cu privire la contestarea  sumei totale de xxx lei din care : xxx lei impozit  profit  �i

xxxmajor�ri de întârziere aferente.

1. Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� cheltuielile înregistrate în contabilitate

în ct. 604 „Alte cheltuieli materiale” în perioada 2003-2004 în sum� de xxxx lei cheltuieli

reprezentând contravaloarea  unor materiale folosite în scopul îmbun�t��irii parametrilor tehnici

ini�iali a mijloacelor fixe  sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

În drept sunt aplicabile prevederile :

� art.24 (3) lit.d) din Legea 571/2003 unde se arat� c� sunt „considerate mijloace fixe

amortizabile : investi�iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor

ulterioare  realizate în scopul îmbun�t��irii parametrilor tehnici ini�iali �i care conduc la

ob�inerea de beneficii economice  viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix ;

� art.21 (3) lit.i din Legea 571/2003 :  unde se precizeaz� c� sunt cheltuieli cu

deductibilitate limitat� „amortizarea, în limita prev�zut� la art.24”;

� art.24 (11) lit.a) din Legea 571/2003 completeaz� �i men�ioneaz� c� amortizarea fiscal�

se calculeaz�  : „începând cu luna urm�toare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune

în func�iune”.

Având în vedere prevederile legale citate mai sus, orice cheltuial� ce are leg�tur�

cu mijloacele fixe intr� în calculul profitului impozabil doar prin amortizarea lunar� calculat� de la

data recep�iei investi�iei �i a punerii în func�iune  a mijloacelor fixe. Întrucât nici pân� la data

verific�rii petenta nu a prezentat procesul verbal de punere în func�iune a investi�iei, în mod

întemeiat suma de xxxx lei este cheltuial� nedeductibil� fiscal.
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Referitor la sus�inerea petentei c� organul de  control fiscal în mod tenden�ios a

uitat s� recalculeze intensitatea maxim� admis� a ajutorului de stat ce ar fi avut ca efect fiscal

scutire de la plat� a impozitului pe profit aferent� sumei de  xxxx lei, aceast� sus�inere nu poate

fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece :

� societatea având sediul în zona Cop�a Mic� a ob�inut de la Agen�ia pentru

Dezvoltare Regional� certificatul de investitor în zona defavorizat�

nr.xxx/08.06.2001 în baza c�ruia a beneficiat de facilit��ile prev�zute de OUG

24/1998, respectiv de ajutor de stat constând în scutire de la plat� a impozitului pe

profit pentru investi�iile efectuate ;

� organele de control ale Inspectoratului de Concuren�� a Jude�ului Sibiu prin Nota

de constatare seria SB nr.xxx23.03.2006 a stabilit cuantumul ajutorului de stat de

care societatea a beneficiat efectiv concluzionând c� aceasta a atins pragul

intensit��ii maxime admise a ajutorului de stat �i c� nu mai poate beneficia de

ajutor de stat �i în consecin�� va trebui s�-�i achite toate obliga�iile la bugetul de

stat ;

� controlul fiscal efectuat ulterior de reprezentan�ii ANAF – Activitatea de Inspec�ie

Fiscal� Sibiu la data de 14.03.2007 a �inut cont de cele consemnate de

Inspectoratul de Concuren�� a Jude�ului Sibiu în  Nota de constatare întocmit� �i

nu a f�cut altceva decât s� stabileasc� un impozit pe profit suplimentar pentru

perioada verificat� ca urmare a unor deficien�e constatate în aplicarea legisla�iei

fiscale ;

� mai mult, sus�inerea invocat� de petent� face referire la suma de xxxxlei care a

fost efectiv înregistrat� în contabilitate în contul 604 „Alte cheltuieli materiale”, iar

facilitatea privind scutirea de la plat� a impozitului pe profit se acord� „pentru

investi�iile nou create” (art.6 (1) lit.c)din OUG 24/1998), iar în situa�ia când petenta

sus�ine c� suma reprezint� investi�ie la mijloacele fixe existente, trebuia s�

probeze cu procesul verbal de punere în func�iune a acesteia, document ce nu a

fost prezentat la dosarul cauzei �i nici organelor de control.

       2. Cauza  supus�  solu�ion�rii  este  de  a  stabili dac�  cheltuielile   reprezentând

amenzi înregistrate în contul 671 la „Desp�gubiri, amenzi  �i penalit��i” în sum� de xxxx lei în

perioada 2003-2004 sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

În drept sunt aplicabile prevederile :
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� art.9 (7) lit.b) din Legea 414/2002 ;

� art.21 pct.4 lit.b) din Legea 571/2003 unde se reia acela�i fapt ca �i în legea anterioar� �i

anume c� sunt nedeductibile fiscal „amenzile, confisc�rile, major�rile de întârziere �i

penalit��ile de întârziere datorate c�tre autorit��ile române, potrivit prevederilor legale”.

       3. Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� cheltuielile cu produsele

degradate înregistrate în mai 2003 în sum� de xxxxlei  sunt deductibile fiscal  la calculul

profitului impozabil.

În drept sunt aplicabile prevederile :

� art. 9 (7) lit.f) din Legea 414/2002 unde se arat� explicit c� sunt nedeductibile fiscal :

„cheltuielile  privind bunurile  de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate

lips� din gestiune ori degradate,  neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte

de asigurare, precum �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestor cheltuieli”.

     4. Cauza  supus�  solu�ion�rii  este  de  a  stabili  dac�  cheltuielile  înregistrate  f�r�

documente justificative în 06.05.2005 în contul 604 „Alte cheltuieli materiale” în sum� dexxxx lei

sunt deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.

În drept sunt aplicabile prevederile :

� art.21 (4) lit.f) din Legea 571/2003 unde se arat� c� sunt nedeductibile fiscal  „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 (...)”.

În concluzie, urmare a deficien�elor prezentate mai sus, în mod întemeiat organul

de control fiscal a stabilit c� societatea verificat� datoreaz� bugetului de stat un impozit pe profit

suplimentar de xxxx lei �i major�ri de întârziere aferente de xxx lei, sume pentru care contesta�ia

urmeaz� a fi respins� ca neîntemeiat�.

Întrucât petenta a contestat un impozit pe profit în sum� de xxx lei, mai mult cuxxx

lei decât a stabilit organul de control, aceast� diferen�� urmeaz� a fi respins� ca fiind f�r� obiect

în conformitate cu art.176 (2) din OG 92/2003 �i a pct.12.1 lit.c) din Instruc�iunile anex� la Ordin

ANAF nr.519/2005.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003, se
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1. Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� pentru suma de xxxxlei reprezentând :

� xxxlei - impozit pe profit

� xxx lei - major�ri de îmtârziere impozit profit.

2. Respingerea ca fiind f�r� obiect a sumei de xxx lei reprezentând impozit pe profit.

Prezenta   Decizie   poate   fi   atacat�   la   Tribunalul   Sibiu  în t2ermen de 6 luni de

la

comunicare.
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Serviciul Solu�ionare Contesta�ii

 Adresa : Sibiu, Calea Dumbravii nr.28-32, cod : 550324
Tel. :  0269/218176,   Fax. 0269/218315

Website :www.finantesibiu.ro


