
 
ROMÂNIA 

TRIBUNALUL X 
SEC�IA COMERCIAL� �I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

 
 SENTIN�A NR. -------  DOSAR NR . ------------ 

 
�edin�a public� din -------------- 

 
 
 PRE�EDINTE:     pre�edinte de sec�ie  
 
 

Parchetul de pe lâng� Tribunalul X a fost reprezentat de procuror X. 
 

Pe rol fiind judecarea  ac�iunii în contencios administrativ formulat� de reclamanta SC X 
SRL împotriva pârâtei Direc�ia Finan�elor Publice X. 

La apelul nominal s-au prezentat av. Y pentru reclamant� �i c.j. Z pentru pârât.  
Procedura de citare complet�.  

 Reprezentantul reclamantei depune la dosar decizia nr. …../…….. emis� de pârât� 
împotriva c�reia a formulat prezenta contesta�ie, declar� c� nu are alte cereri de probe de 
formulat �i solicit� judecarea cauzei.  

Reprezentanta pârâtei �i reprezentantul Parchetului solicit� judecarea cauzei. Instan�a 
constat� cauza în stare de judecat� �i acord� cuvântul p�r�ilor, pe fond:  

Reprezentantul reclamantei, av Y solicit� admiterea contesta�i ei, modificarea deciziei 
nr. …./……. emis� de pârât�, admiterea plângerii �i anularea procesului verbal care a stat la 
baza deciziei. Totodat�, solicit� �i anularea procesului verbal de inspec�ie din data de ………… 
Nu solicit� cheltuieli de judecat�.  
 Reprezentanta pârâtei, Z solicit� respingerea actiunii în contencios administrativ, 
men�inerea ca legal� �i temeinic� a deciziei nr. …./……… 

 Reprezentantul Parchetului solicit� respingerea ac�iunii ca ne fondat�, men�inerea 
deciziei atacate ca legal� �i temeinic�.  
 

TRIBUNALUL 
 

Asupra ac�iunii civile de fa��, constat� urm�toarele:  
Prin cererea în contencios administrativ înregistrat� las Tribunalul X sub nr. …./…….. 

reclamanta SC X SRL  în contradictoriu cu pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului X a solicitat anularea deciziei nr. ……/………ca netemeinic� �i nelegal�.  

În motivarea cererii reclama~ta a ar�tat, în esen��, c� prin decizia atacat� i s-a respins 
contesta�ia formulat� împotriva deciziei de impunere nr. …/……. prin care a fost obligat s� 
vireze la bugetul de stat suma de …… lei reprezentând impozit pe profit suplimentar precum �i 
sumele de …… lei �i ……. lei reprezentând dobânzi întârziere impozit pe profit.  

Pârâta a retinut c� în luna …….. anul………. reclamanta a achizitionat imobiliare 
corporale în valoare de …… lei f�r� TV A (cl�diri �i teren) �i în luna -------- a majorat valoarea 
acestora ca urmare a unei expertize tehnice �i a înregistrat surplusul de valoare rezultat în urma 
expertiz�rii.  
 În luna ***** reclamanta a vândut imobilele reevaluate.  

Organul de control a considerat c� reclamanta datora impozit pe profit calculat la 
valoarea activelor reevaluate trecute în contul = rezerve din reevaluare �i nu îimpozitul pe profit 
calculat la finele anului 2004 ca diferen�� între veniturile �i cheltuielile totale aferente acestui 
an.  

Pârâta a re�inut contrar disp. art. 19 alin.l din codul fiscal c� pot fi luate în calcul ca 
venituri impozabile �i rezervele din reevaluare cu atât mai mult cu cât �i art. 20 C.fiscal 
referindu-se la veniturile neimpozabile la lit. b prevede printre altele c� sunt neimpozabile pân� 
la data transmiterii cu titlu gratuit a cesion�rii a retragerii titlurilor de participare diferen�ele de 
evaluare a investi�iilor financiare pe termen lung.  



Reclamanta, în concluzie sus�ine c� în cazul contractului vânz�rii-cump�r�rii se cuprind 
în categoria veniturilor impozabile diferen�ele de pre� rezultate în urma vânz�rii �i nu diferen�ele 
de evaluare.  

Pârâta, prin întâmpinarea formulat� solicit� respingerea cererii în contencios 
administrativ pentru c� prin decizia atacat� s-a constatat corect c� reclainanta a achizi�ionat în 
luna noiembrie 1999 imobiliz�ri corporale în valoare de …….lei �i în luna noiembrie 2004, în 
baza raportului de expertiz� tehnic� s-au evaluat imobilele, astfel c� s-a înregistrat un surplus de 
valoare în sum� de ------------- lei pentru terenuri, ******** lei în creditul contului 105 �i 
####### lei cl�diri în creditul contului 212.  

În luna ********** reclamanta a vândut imobilele evaluate înregistrând  venituri din 
vânzarea imobilelor corporale în sum� de ………. lei, iar în gestiune sc�derea s-a f�cut cu suma 
de -------------lei.  

Organele de inspec�ie fiscal� au determinat profitul impozabil aferent anului X �i au luat 
în calcul rezerva din reevaluare în sum� de ……… lei �i au calculat un impozit pe profit 
suplimentar de ------lei �i cu dobânzi de întârziere de ********* lei �i penalit��i de întârziere de 
####### lei.  

În drept s-au invocat disp. art. 19 alin. 1, art. 24 alin. 15 din Legea nr. 571 privind codul 
fiscal modificat �i completat prin 00 nr. 83/2004, pct. 12 din anexa la Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, Legea nr. 
414/2002, Legea nr. 82/1991.  

Din analiza actelor �i probelor administrate în cauz� instan�a a re�inut urm�toarele:  
Prin decizia de impunere nr. ….../…….. s-au stabilit în sarcina reclamantei obliga�ii 

fiscale suplimentare în sum� de: 
- ………lei impozit pe profit stabilit suplimentar  
- ………… lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit  
- …………….lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit.  

Împotriva acesteia reclamanta a formulat contesta�ie care a fost respins� prin întocmit� 
de Directia General� a Finantelor Publice a jude�ilui X.  
 Prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de  ………organele de control au 
stabilit c� în luna ……. anul ……… reclamanta a procedat la o evaluare a imobilelor situate în 
X cump�rate în luna ….. anul ……., în baza unei expertize tehnice.  

În urma acestei evalu�ri reclamanta a înregistrat în eviden�a contabil� proprie un surplus 
de valoare pentru imobiliz�rile corporale în sum� de …… lei prin creditul contului 105 Rezerve 
din reevaluare.  

În luna decembrie 2004 reclamanta a vândut imobiliz�rile, corporale evaluate �i a 
înregistrat venituri din cedarea activelor în.sum� de …… lei iar sc�derea din gestiune a 
imobiliz�rilor corp orale vândute s-a f�cut cu suma de  ………… lei.  

Potrivit art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003,organul de inspec�ie fiscal� a determinat 
profitul impozabil aferent anului 2004 luând în' calcul rezerva din reevaluare în sum� de ……. 
lei �i a calculat un impozit pe profit suplimentar în sum� …….. lei.  

În baza art. 185 din OG nr. 92/2003 la aceast� sum� organele de inspec�ie au calculat 
dobânzi de întârziere aferente, în sum� de ……… lei �i penalit��i de întârziere de …………… 
lei.  

Potrivit art. 19 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 "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" �i potrivit art. 24 alin. 15 din 
Legea nr. 571/2003 modificat� �i completat� prin OG nr.83/2004 se prevede c� "pentru 
mijloacele fixe cu valoare contabil� eviden�iat� în sold la 31 decembrie 2003 amortizarea se 
calculeaz� pe baza valorii r�mase neamortizate pe durata normal� de utilizare r�mas�, 
folosindu-se metodele de amortizare aplicate pân� la aceast� dat�. Valoarea r�mas� ne 
amortizat� în cazul mijloacelor fixe amortizabile vândute este deduc;tibil� la calculul profitului 
impozabil în situa�ia în care acestea sunt valorificate prin unit��i specializate sau prin licita�ie 
organizat� potrivit legii.  

În pct. 12 din anexa HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 se prevede c� veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la 



stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor 
contabile.  

Având în vedere aceste dispozi�ii legale se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au luat 
în calcul în vederea stabilirii profitului impozabil rezervele din reevaluare în mod corect ca 
element similar veniturilor.  

A�a fiind, se constat� c� prezenta cerere în contencios administrativ este ne fondat� �i în 
consecin�� urmeaz� s� fie respins�.  

 
PENTRU ACESTE MOTIVE 

 ÎN NUMELE LEGII  
HOT�R��TE: 

 
Respinge cererea în contencios administrativ formulat� de c�tre reclamanta SC X SRL in 

contradictoriu cu Directia General� a Finantelor Publice cu sediul în XYZ  pentru anularea 
deciziei nr ……/……… . 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.  
Pronun�at� în �edin�a public�, azi ……………………..  

 
 PRE�EDINTE   

GREFIER  
 
 
 


