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DECIZIA Nr.42 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 

 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscal� asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL, cu sediul în X, jude�ul Hunedoara.  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. X 
emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre 
bugetul consolidat al statului,  a sumei de X lei, reprezentând: 

-  X lei - taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 

-  X lei - major�ri de intârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 

- X lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 

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

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite 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 
solicit�, anularea deciziei de impunere pentru obligatiile fiscale 
suplimentare stabilite in urma inspectiei fiscale , precum si 
exonerarea de la plata acestora, întrucât m�surile dispuse prin 
raportul de inspec�ie fiscal� sunt netemeinice �i nelegale.  

           Contestatoarea sus�ine c�, în perioada supus� inspec�iei fiscale, 
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respectiv, X, societatea a mai facut obiectul a trei inspec�ii fiscale par�iale, 
în vederea solu�ion�rii deconturilor de TVA. cu sold negativ cu optiune de 
rambursare, aferent lunilor: X, X �i X, intocmindu-se rapoartele de inspec�ie 
fiscal� partial� nr. X, X si X.  

           In determinarea obligatiilor suplimentare privind impozitul pe profit in 
suma de X lei (debit principal + majorari), inspec�ia fiscal� nu a avut in 
vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt si raporturilor juridice relevante 
pentru impunere, cerin�� impus� de art. 105 alin. (1) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�.  

           Înscrisul constatator al Raportului de inspec�ie fiscal� si con�inutul 
Deciziei de impunere contestat� nu probeaz� realizarea obiectului 
inspec�iei fiscale la SC X SRL X, a�a cum este stipulat la art.94 alin. (1) din 
Codul de procedur� fiscal�, în sensul c� organele de control nu verific� �i 
nu stabilesc bazele de impunere a profitului în coresponden��, cu legatura 
de cauzalitate dintre venituri �i cheltuieli �i a prevederilor legislatiei fiscale.  

           A. Cu privire la impozitul pe profit �i major�rile de întârziere 
aferente 

           1. Referitor la constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, 
aferente exerci�iului financiar X, societatea contestatoare sus�ine 
urm�toarele: 

           Prin raportul de inspec�ie fiscal� contestat, s-a re�inut faptul c�, 
societatea nu a inregistrat, in totalitate, în eviden�a contabil�, venituri din 
productia de imobilizari corporale aferente manoperei utilizate in acest 
scop.  

           Aceast� constatare nu are suport legal intrucât, nu s-a probat, in 
niciun fel, de c�tre organele de inspectie fiscal�, faptul c� s-ar fi utilizat 
personalul salariat al societatii, pentru efectuarea lucr�rilor de natura celor 
din produc�ia de imobiliz�ri corporale.  

           Mai mult decât atât, nici calculele efectuate de organele de control, 
nu sunt reale, intrucât s-a procedat la: "determinarea veniturilor din 
productia de imobilizari corporale pentru anul X, avand in vedere ponderea 
veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contribu�ii sociale aferente 
acestora �i alte cheltuieli) în totalul investi�iilor realizate in anul X si 
înregistrate in eviden�a contabil� a unita�ii verificate."   

           2. Referitor la constat�rile organului de inspectie fiscal�, 
aferente exerci�iului financiar al anului X, societatea contestatoare 
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sus�ine urm�toarele: 

         a) Dac� s-ar fi procedat la examinarea intregii st�ri de fapt, pentru 
determinarea corect� a situatiei fiscale a contribuabilului, organele de 
inspec�ie fiscal� ar fi constatat c�, societatea avea dreptul de deducere a 
cheltuielilor în sum� de X lei, intrucât acestea sunt de natura 
cheltuielilor de intre�inere �i repara�ii.  

           De altfel, în toate facturile, cuprinse în anexa nr. III a raportului de 
inspec�ie fiscal�, au fost înscrise materiale care au fost utilizate pentru 
între�inerea �i repara�ia bunului imobil denumit "c�min nefamili�ti" �i la care, 
în baza autoriza�iei de construc�ie nr. X au fost efectuate lucr�ri de 
zugr�veli, schimb�ri de obiecte sanitare (chiuvete, WC-uri, etc.), înlocuirea 
unei p�r�i a instala�iei electrice care era uzat�, plac�ri cu gresie �i faian��.  

           Cheltuielile cu între�inerea �i repara�iile, efectuate la bunul imobil în 
cauz�, sunt aferente veniturilor pe care societatea le-a ob�inut din 
exploatarea construc�iei respective, in regim hotelier, cât �i din închirierea 
unor spatii aflate la parterul cl�dirii.  

           Calculele efectuate de organele de control, nu sunt reale, intrucât s-
a procedat la :"determinarea veniturilor din productia de imobilizari 
corporale pentru anul X, in suma de X lei, avand in vedere ponderea 
veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente 
acestora si alte cheltuieli }in totalul investitiilor realizate in anul X si 
inregistrate in evidenta contabila a unitatii verificate."  

           Aceast� constatare nu are suport legal, intrucât, nu s-a probat, in 
niciun fel, de catre organele de inspec�ie fiscal�, faptul c� societatea  ar fi 
utilizat salaria�ii s�i pentru efectuarea lucr�rilor de natura celor din produc�ia 
de imobiliz�ri corporale.  

           Cu privire la recalcularea cheltuielilor cu amortizarea deductibil� 
fiscal, aferent� anului X, în sum� de X lei, efectuat� de organele de 
inspectie fiscala, societatea arat� c�, aceasta este eronat�, întrucât 
inspectorii fiscali au avut in vedere o durata normal� de func�ionare a 
constructiei, de 40 ani, cu toate c� imobilul la care au fost efectuate lucr�rile 
de între�inere în cauz�, are o vechime de cca. 30 ani.  

         b) În ceea ce prive�te con�inutul economic al tranzactiilor economice 
derulate între, SC X SRL si SC X SRL, organele de control aplic�, in mod 
eronat, prevederile legale, intrucât, potrivit prevederilor art.ll alin.(2) lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare, metoda compar�rii pre�urilor presupune, c�, acestea s� aib� în 
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vedere pre�urile pl�tite altor persoane, care vând bunuri sau servicii 
comparabile c�tre persoane independente, ori inspectorii fiscali au avut in 
vedere tarifele precepute de SC X SRL altor persoane juridice.  

           Totodat�, societatea contestatoare precizeaz� c�, o parte din spa�iul 
închiriat de SC X SRL a fost utilizat �i in folosul SC X SRL, întrucât in 
aceea�i inc�pere erau prelucrate actele primare ale acesteia, astfel c� 
prezumtivele sume datorate de SC X SRL,  trebuiesc recalculate �inând 
cont de acestea.  

         c) Cu privire la facturile emise de SC X SRL X, societatea 
contestatoare sus�ine c�, a demonstrat în fa�a organelor de inspec�ie, 
necesitatea �i realitatea tuturor serviciilor efectiv  prestate, respectiv: 
clasificare hotel, schimbare amplasament teav� - gaz, documenta�ie 
realizare gradin� de var�, m�suratori parcelare imobil, documenta�ie 
tehnic� în vederea introducerii gazului metan,   

           În spe��, contestatoarea consider� aceste cheltuieli ca fiind 
deductibile din punct de vedere fiscal.  

           3. Referitor la constat�rile organului de inspectie fiscal�, 
aferente exerci�iului financiar al anului X, societatea contestatoare 
sus�ine urm�toarele: 

         a) Dac� s-ar fi procedat la examinarea intregii st�ri de fapt, pentru 
determinarea corect� a situatiei fiscale a contribuabilului, organele de 
inspec�ie fiscal� ar fi constatat c�, societatea avea dreptul de deducere a 
cheltuielilor în sum� de X lei, intrucât acestea sunt de natura 
cheltuielilor de intre�inere �i repara�ii.  

           De altfel, în toate facturile, cuprinse în anexa nr. III a raportului de 
inspec�ie fiscal�, au fost înscrise materiale care au fost utilizate pentru 
între�inerea �i repara�ia bunului imobil denumit "c�min nefamili�ti" �i la care, 
în baza autoriza�iei de construc�ie nr. X au fost efectuate lucr�ri de 
zugr�veli, schimb�ri de obiecte sanitare (chiuvete, WC-uri, etc.), înlocuirea 
unei p�r�i a instala�iei electrice care era uzat�, plac�ri cu gresie �i faian��.  

           Cheltuielile cu între�inerea �i repara�iile, efectuate la bunul imobil în 
cauz�, sunt aferente veniturilor pe care societatea le-a ob�inut din 
exploatarea construc�iei respective, in regim hotelier, cât �i din închirierea 
unor spatii aflate la parterul cl�dirii.  

           Calculele efectuate de organele de control, nu sunt reale, intrucât s-
a procedat la :"determinarea veniturilor din productia de imobilizari 
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corporale pentru anul X, in suma de X lei, avand in vedere ponderea 
veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributii sociale aferente 
acestora si alte cheltuieli }in totalul investitiilor realizate in anul X si 
inregistrate in evidenta contabila a unitatii verificate."  

           Aceast� constatare nu are suport legal, intrucât, nu s-a probat, in 
niciun fel, de catre organele de inspec�ie fiscal�, faptul c� societatea  ar fi 
utilizat salaria�ii s�i pentru efectuarea lucr�rilor de natura celor din produc�ia 
de imobiliz�ri corporale.  

           Cu privire la recalcularea cheltuielilor cu amortizarea deductibila 
fiscal, aferent� anului X, în sum� de X lei, efectuat� de organele de 
inspectie fiscal�, societatea arat� c�, aceasta este eronat�, întrucât 
inspectorii fiscali au avut in vedere o durata normal� de func�ionare a 
constructiei, de 40 ani, cu toate c� imobilul la care au fost efectuate lucr�rile 
de între�inere în cauz�, are o vechime de cca. 30 ani.  

imobilul la care au fost efectuate lucr�rile de între�inere în cauz�, are o 
vechime de cca. 30 ani.  

         b) În ceea ce prive�te con�inutul economic al tranzactiilor derulate 
între, SC X SRL si SC X SRL, SC X SRL �i SC X SRL, organele de control 
aplic�, in mod eronat, prevederile legale, intrucât, potrivit prevederilor art.ll 
alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile si 
complet�rile ulterioare, metoda compar�rii pre�urilor presupune, c�, acestea 
s� aib� în vedere pre�urile pl�tite altor persoane, care vând bunuri sau 
servicii comparabile c�tre persoane independente, ori inspectorii fiscali au 
avut in vedere tarifele precepute de SC X SRL altor persoane juridice.  

           Totodat�, societatea contestatoare precizeaz� c�, o parte din spa�iul 
închiriat de SC X SRL a fost utilizat �i in folosul SC X SRL, întrucât in 
aceea�i inc�pere erau prelucrate actele primare ale acesteia, astfel c� 
prezumtivele sume datorate de SC X SRL,  trebuiesc recalculate �inând 
cont de acestea.  

           4. Referitor la constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, 
aferente perioadei X, societatea contestatoare sus�ine urm�toarele: 

           Pentru aceleasi argumente si motivatii juridice prezentate la punctele 
2 �i 3 din prezenta contestatie, suma de X lei reprezentând cheltuieli cu 
amortizarea pentru care organele de inspectie fiscala au acordat drept de 
deducere, nu este determinat� corect.  

           În ceea ce prive�te con�inutul economic al tranzactiilor dintre SC X 
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SRL si SC X SRL , SC X SRL si SC X SRL, organele de control aplic� 
eronat prevederile legale, intrucat potrivit prevederilor art.11 alin.(2) lit.a) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile 
ulterioare, metoda compararii preturilor presupune c�, acestea s� aib� în 
vedere pre�urile pl�tite altor persoane, care vând bunuri sau servicii 
comparabile c�tre persoane independente, ori inspectorii fiscali au avut in 
vedere tarifele precepute de SC X SRL altor persoane juridice.  

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� �i major�rile de 
întârziere aferente 

           Taxa pe valoarea ad�ugat� colectat�, în sum� de X lei, aferent� 
veniturilor din chirii si utilit�ti nefacturate c�tre : SC X SRL, SC X SRL �i SC 
X SRL, nu este datorat� intrucât baza impozabil� determinat� de organele 
de inspec�ie fiscal�, nu are temei legal.  

           Totodata, societatea contestatoare sus�ine c�, la stabilirea obliga�iei 
de plat�, organele de inspec�ie fiscal� nu au �inut cont de perioadele în care 
SC X SRL inregistra TVA de recuperat, fapt care rezult� cu claritate din 
anexa nr. X la raportul de inspectie fiscala, si invocata de acestea la pag. X 
din acesta, astfel c�, pentru aceste perioade nu trebuiau calculate 
major�rile de întârziere.  

           �inând cont de argumentele si motiva�iile juridice prezentate, 
societatea solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  

           II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. X, care 
a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. X, organele de 
control ale Activita�ii de inspec�ie fiscal�, au consemnat 
urm�toarele: 

           Perioada supus� inspec�iei fiscale este X.  

           A. Cu privire la impozitul pe profit �i major�rile de întârziere 
aferente  

           1. Referitor  la exerci�iul financiar al anului X 

           În perioada X, unitatea verificat� înregistreaz� venituri impozabile în 
sum� de X lei, pentru care a înregistrat, declarat si virat impozit pe 
veniturile microintreprinderilor in suma de X lei.  

           La data de X, societatea comercial� inregistreaz� venituri in sum� 
total� de X lei (adic� X Euro, la cursul de X lei/Euro).  
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           În conformitate cu prevederile art. 1071 din Legea 571/2003 privind 
codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu 
prevederile pct. 101 din HG 44/2004 privind Normele Metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003, incepând cu data de X, unitatea verificat� devine 
platitoare de impozit pe profit.  

           Din verific�rile efectuate, prin sondaj, asupra documentelor de 
eviden�� operativ� �i contabil�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
urm�toarele:  

   - în perioada X, societatea comercial� înregistreaz� profit contabil în 
sum� de X lei; 

   - societatea comercial� nu a �inut cont, la determinarea profitului 
impozabil, de totalitatea cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere 
fiscal, nu a considerat ca �i cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile cu 
amortizarea aferenta investitiilor receptionate, respectiv nu a inregistrat in 
evidenta contabila veniturile din prestari de servicii efectuate catre 
persoane juridice afiliate si veniturile din productia de imobilizari corporale 
realizate in regie proprie. 

           a) Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru suma de X lei, înregistrat� în contul 611 "Cheltuieli cu între�inerea 
�i repara�iile”, reprezentând contravaloarea materialelor de construc�ii 
achizi�ionate pe baza facturilor emise de: SC X SRL X, SC X SRL, SC X 
SRL X, SC X SRL X, X SRL X, SC X SA X, motivând c�, bunurile si 
serviciile prestate erau destinate obiectivelor de investitii in curs de 
realizare la "X".  

           b) În anul X, unitatea verificat� realizeaz� investi�ii in regie 
proprie la obiectivul "X" far� a inregistra, in evidenta contabil�, venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale (cont 722) în sum� de X lei, reprezentând 
manopera utilizat� în acest scop.  

           Organele de inspec�ie au procedat la determinarea veniturilor din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale, pentru anul X, având in vedere ponderea 
veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributiile sociale 
aferente acestora si alte cheltuieli) in totalul investi�iilor realizate in anul 
2004 �i inregistrate in eviden�a contabil� a unita�ii verificate.  

           c) In baza proceselor verbale de receptie a lucr�rilor de 
amenajare, executate in baza autorizatiilor de constructie nr. X, nr. X si nr. 
X, societatea a înregistrat în contul 231 "Investitii in curs de execu�ie" suma 
de Xlei.  
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           Pentru perioada anilor, X, X si X organele de inspec�ie au determinat 
venituri din produc�ia de imobiliz�ri corporale, neînregistrate în totalitate in 
eviden�a contabil�, în sum� de X lei respectiv cheltuielile cu amenaj�rile 
înregistrate in contul 611, in anul X, in sum� total� de X lei.  

           Întrucât, societatea comercial� nu a inregistrat cheltuieli cu 
amortizarea aferent� investi�iilor puse, par�ial, in func�iune, conform 
proceselor verbale de recep�ie men�ionate anterior, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la recalcularea cheltuielilor cu amortizarea, deductibile 
fiscal (durata = 40 ani), in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) lit. b) 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  

           Urmare inspectiei fiscale a fost acordat suplimentar drept de 
deducere pentru cheltuieli cu amortizarea aferent� acestor investi�ii in sum� 
de X lei, pentru anul X.  

           d) În baza contractului de comodat, încheiat în data de X, SC X 
SRL transmite în folosin�� gratuit�, c�tre SC X SRL, camera X (X mp), din 
imobilul situat in X. 

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL X 
sunt persoane juridice afiliate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare.  

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL si SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor, având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile realizate c�tre alte persoane juridice independente,  

           Având în vedere cele constatate, în timpul inspec�iei fiscale au fost 
stabilite venituri suplimentare aferente anului X, in sum� total� de X lei (din 
care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri din utilit�ti 
nefacturate).  

           e) Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c�, în perioada X, 
SC X SRL are sediul �i i�i desfasoar� activitatea intr-un spatiu, de X mp, 
din imobilul situat in localitatea X,  al c�rei proprietar este SC X SRL, f�r� a 
fi incheiat contract de închiriere pentru suprafata utilizat�.  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL 
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sunt persoane juridice afiliate, în conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare. 

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL �i SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile, realizate c�tre alte persoane juridice independente.   

           Având in vedere cele constatate mai sus, în timpul inspectiei fiscale 
au fost stabilite venituri suplimentare aferente anului X, in sum� total� de X 
lei (din care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri din utilit�ti 
nefacturate).  

           f) În anul X, societatea comercial� înregistreaz� cheltuieli cu 
serviciile prestate, pe baza urmatoarelor facturi emise de SC X SRL X:  

   - factura nr. X în valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „schimbare destina�ie imobil”;  

 
   - factura nr. X în valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „clasificare Hotel”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „schimbare amplasament teava de gaz”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documentatie „realizare gradin� de var�”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare „masuratori 
topografice parcelare imobil”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
„documentatie in vederea clasificarii X”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
„documenta�ie tehnic� in vederea introducerii gaz metan”;  

           Urmare efectu�rii inspec�iei fiscale generale, a explica�iilor scrise 
date de administratorii  societ��ii �i a documentelor justificative prezentate 
(proiecte), anexate in copie, au rezultat urmatoarele:  
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   - pentru toate prest�rile de servicii care fac obiectul facturilor emise de SC 
X SRL X, nu au fost incheiate contracte, nu au fost negociate pre�uri, 
acestea fiind in fapt realizate de alte societ��i comerciale decât cea care a 
emis facturile;  

   - documenta�ia pentru schimbare amplasament teav� de gaz, care face 
obiectul facturii nr. X emis� de SC X SRL, a fost realizat in fapt, in trimestrul 
X, de SC X SRL X, fiind intocmit proiectul nr. X;  

   - documenta�ia pentru amenajare gradin� de var�, care face obiectul 
facturii nr. X emis� de SC X SRL, a fost realizat, in fapt, de SC X SRL X, 
fiind intocmit proiectul nr. X;  

   - documenta�ia tehnic�, in vederea introducerii gazului metan, care face 
obiectul facturii nr. X, emis� de X SRL, a fost realizat, în fapt, în anul X si 
anul X, de c�tre SC X SA X, fiind intocmite proiectele nr. X si nr. X;  

   - m�sur�torile topografice pentru parcelarea imobilului care fac obiectul 
facturii nr. X emis� de SC X SRL, au fost realizate de SC X SRL X nefiind 
prezentate organelor de inspectie fiscal� alte documente justificative;  

   - documenta�ia privind schimbarea destina�iei imobilului din localitatea X, 
care face obiectul facturii nr. X, emis� de SC X SRL X, a fost elaborat�, in 
fapt, in anul X de c�tre SC X SRL X, fiind întocmit proiectul X;  

   - pentru documenta�ia realizat�, in vederea clasific�rii X, care face 
obiectul facturilor nr. X si nr. X emise de SC X SRL, nu au fost prezentate 
organelor de inspectie fiscal� alte documente justificative care s� justifice 
prestarea acestor servicii, necesitatea �i realitatea acestor prestatii.  

   - SC X SRL X a fost infiintat� in luna X, fiind inregistrat� la Oficiul 
Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Hunedoara, sub nr. X, ulterior 
perioadei in care au fost elaborate majoritatea proiectelor mai sus 
mentionate;  

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� a majorat 
masa profitului impozabil aferent exerci�iului fiscal al anului X, cu suma de X 
lei, �i implicit au calculat, suplimentar, impozit pe profit în sum� total� de  X 
lei.  

         2. Referitor  la exerci�iul financiar al anului X 

           În perioada X, societatea comercial� înregistreaz� profit contabil în 
sum� de X lei pentru care a calculat impozit pe profit în sum� de X lei.  



 
     ����

 
 

  

11 

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

           Din verific�rile efectuate asupra documentelor înregistrate în 
eviden�a operativ� �i contabil�, organele de inspec�ie au constatat c�, 
societatea comercial� nu a �inut cont, la determinarea profitului impozabil, 
de totalitatea cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal, nu a 
considerat ca �i cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea 
aferent� investi�iilor receptionate, respectiv nu a inregistrat in eviden�a 
contabil� veniturile din prestari de servicii efectuate c�tre persoane juridice 
afiliate �i veniturile din produc�ia de imobiliz�ri corporale realizate in regie 
proprie. 

           a) În anul X, unitatea verificat� a înregistrat cheltuieli în sum� de 
X lei,  in contul 6028 "Cheltuieli cu materialele consumabile", precum �i 
suma de X lei in contul 607 "Cheltuieli cu m�rfurile", reprezentând 
contravaloarea materialelor de construc�ii, aprovizionate pe baza facturilor 
fiscale emise de SC X SRL X, SC X SRL X, SC X SRL. 

           Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru 
cheltuielile in sum� total� de X lei, pe motiv c�, bunurile respective erau 
destinate obiectivului de investitii in curs de realizare, "X".  

           b) În anul X, unitatea verificat� realizeaz� investi�ii in regie 
proprie la obiectivul "X" far� a inregistra, in evidenta contabil�, venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale (cont 722) în sum� de X lei, reprezentând 
manopera utilizat� în acest scop.  

           Organele de inspectie au procedat la determinarea veniturilor din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale, pentru anul X, având in vedere ponderea 
veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributiile sociale 
aferente acestora si alte cheltuieli) in totalul investi�iilor realizate in anul X �i 
inregistrate in eviden�a contabil� a unita�ii verificate.  

           c) In baza proceselor verbale de recep�ie a lucr�rilor de 
amenajare, executate in baza autorizatiilor de constructie nr. X, nr. Xsi nr. 
X, societatea a înregistrat în contul 231 "Investitii in curs de execu�ie" suma 
de Xlei.  

           Pentru perioada anilor, X, X si X organele de inspec�ie au determinat 
venituri din produc�ia de imobiliz�ri corporale, neînregistrate în totalitate in 
eviden�a contabil�, în sum� de X lei respectiv cheltuielile cu amenaj�rile 
înregistrate in contul 611, in anul X, in sum� total� de X lei.  

           Întrucât, societatea comercial� nu a inregistrat cheltuieli cu 
amortizarea aferent� investi�iilor puse în functiune, partial, conform 
proceselor verbale de recep�ie men�ionate anterior, organele de inspec�ie 
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fiscal� au procedat la recalcularea cheltuielilor cu amortizarea, deductibile 
fiscal (durata = 40 ani), în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) lit. b) 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare.  

           Urmare inspec�iei fiscale, a fost acordat suplimentar drept de 
deducere pentru cheltuieli cu amortizarea aferent� acestor investi�ii, in 
sum� de X lei, pentru anul X.  

          d) În baza contractului de comodat, încheiat în data de X, SC X 
SRL transmite în folosin�� gratuit�, c�tre SC X SRL, camera X mp, din 
imobilul situat in X.  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL X 
sunt persoane juridice afiliate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare.  

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL si SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor, având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile realizate c�tre alte persoane juridice independente,  

           Având în vedere cele constatate, în timpul inspec�iei fiscale au fost 
stabilite venituri suplimentare aferente anului X, in sum� total� de X lei (din 
care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri utilit�ti nefacturate).  

           e) Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c�, în perioada X, 
SC X SRL are sediul �i i�i desfa�oar� activitatea intr-un spatiu, de X mp, 
din imobilul situat in localitatea X, al c�rei proprietar este SC X SRL, f�r� a 
fi incheiat contract de închiriere pentru suprafata utilizat�.  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL 
sunt persoane juridice afiliate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare. 

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL �i SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
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comparabile, realizate c�tre alte persoane juridice independente.   

           Având in vedere cele constatate mai sus, în timpul inspectiei fiscale 
au fost stabilite venituri suplimentare aferente anului X, in sum� total� de X 
lei (din care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri din utilit��i 
nefacturate).  

           f) În anul X, in baza contractului de comodat incheiat in data de 
X cu SC X SRL X, societatea comercial� "transmite dreptul locatarului s� 
î�i desfa�oare activitatea în camera de X mp, din imobilul situat in X, f�r� 
preten�ii bane�ti" (pe perioada X).  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL X 
sunt persoane juridice afiliate in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21} tit. brsi lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare:  

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL si SC X SRL X, organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
la ajustarea veniturilor, având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile realizate c�tre alte persoane juridice independente. 

           Având în vedere cele constatate, în timpul inspec�iei fiscale au fost 
stabilite venituri suplimentare aferente anului X, in sum� total� de X lei (din 
care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri utilit�ti nefacturate).  

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� a majorat 
masa profitului impozabil aferent exerci�iului     fiscal al anului X, cu suma 
de X lei, �i implicit au calculat, suplimentar, impozit pe profit în sum� total� 
de  X lei 

           3. Referitor  la perioada X 

           În perioada X, societatea comercial� înregistreaz� profit net în sum� 
de X lei, pentru care a calculat impozit pe profit în sum� de X lei.   

           Din verific�rile efectuate asupra documentelor înregistrate în 
eviden�a operativ� �i contabil�, organele de inspec�ie au constatat c�, 
societatea comercial� nu a �inut cont, la determinarea profitului impozabil, 
de totalitatea cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal, nu a 
considerat ca �i cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea 
aferenta investitiilor receptionate, respectiv nu a inregistrat in evidenta 
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contabila veniturile din prestari de servicii efectuate catre persoane juridice 
afiliate si veniturile din productia de imobiliz�ri corporale realizate in regie 
proprie. 

           a) In baza proceselor verbale de receptie a lucr�rilor de 
amenajare, executate in baza autorizatiilor de constructie nr. X, nr. Xsi nr. 
X, societatea a înregistrat în contul 231 "Investitii in curs de execu�ie" suma 
de Xlei.  

           Pentru perioada anilor, X, X si X organele de inspec�ie au determinat 
venituri din produc�ia de imobiliz�ri corporale, neînregistrate în totalitate in 
eviden�a contabil�, în sum� de X lei (X lei + X lei + X lei), respectiv 
cheltuielile cu amenaj�rile înregistrate in contul 611, in anul X, in sum� 
total� de X lei.  

           Întrucât, societatea comercial� nu a inregistrat cheltuieli cu 
amortizarea aferent� investi�iilor puse in functiune, partial, conform 
proceselor verbale de recep�ie men�ionate anterior, organele de inspec�ie 
fiscal� au procedat la recalcularea cheltuielilor cu amortizarea, deductibile 
fiscal (durata = 40 ani), in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) lit. b) 
din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile si complet�rile 
ulterioare.  

           Urmare inspectiei fiscale a fost acordat, suplimentar, drept de 
deducere pentru cheltuieli cu amortizarea aferent� acestor investitii, in 
sum� de X lei, pentru trimestrul X.  

          b) În baza contractului de comodat, încheiat în data de X, SC X 
SRL transmite în folosin�� gratuit�, c�tre SC X SRL, camera X mp, din 
imobilul situat in X,  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL X 
sunt persoane juridice afiliate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare.  

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL si SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor, având in vedere prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile realizate c�tre alte persoane juridice independente,  

           Având în vedere cele constatate, în timpul inspec�iei fiscale au fost 
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stabilite venituri suplimentare aferente perioadei X, in sum� total� de X lei 
(venituri din chirii nefacturate).  

           c) Din verific�rile efectuate s-a constatat faptul c�, în perioada X, 
SC X SRL are sediul si i�i desfasoar� activitatea intr-un spatiu, de X mp, 
din imobilul situat in localitatea X, al c�rei proprietar este SC X SRL, f�r� a 
fi incheiat contract de închiriere pentru suprafa�a utilizat�.  

           Urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c� SC X SRL �i SC X SRL 
sunt persoane juridice afiliate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) 
punct (21) lit. b) si lit. c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile si complet�rile ulterioare. 

           Pentru a reflecta con�inutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL �i SC X SRL, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la 
ajustarea veniturilor având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. a) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificat� pentru servicii 
comparabile, realizate c�tre alte persoane juridice independente.   

           Având in vedere cele constatate mai sus, în timpul inspectiei fiscale 
au fost stabilite venituri suplimentare aferente perioadei X, in sum� total� 
de X lei (din care X lei venituri din chirii nefacturate si X lei venituri din 
utilit�ti nefacturate).  

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� a majorat 
masa profitului impozabil aferent perioadei X, cu suma de X lei, �i implicit 
au calculat, suplimentar, impozit pe profit în sum� total� de  X lei 

           Sintetizând cele constatate, pentru perioada supus� verific�rii, 
organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, în sarcina societ��ii comerciale, 
impozit pe profit în sum� total� de X lei, din care: 

 - pentru anul X suma de  X  lei;  

 - pentru anul X suma de  X lei;  

 - pentru trimestrul X suma de  X lei. 

           Pentru neplata în termen a impozitului pe profit, stabilit suplimentar, 
au fost calculate major�ri de întârziere în sum� de X lei.  

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� �i major�rile de 
întârziere aferente 
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           Perioada supus� verific�rii: X.  

          Urmare verific�rilor efectuate prin sondaj asupra actelor �i 
documentelor puse la dispozi�ia organelor de inspec�ie fiscal� s-au 
constatat urm�toarele:  

       În perioada supus� controlului, în baza contractelor de comodat 
incheiate între societate �i: SC X SRL X , SC X SRL X, SC X SRL X 
(contract care nu a fost pus la dispozitia organelor de inspectie fiscala), se 
transmite, în folosin�� gratuit�, celor trei societ�ti comerciale afiliate, p�rti 
din imobilul situat in X,  

           Pentru a reflecta continutul economic al tranzac�iilor economice 
dintre SC X SRL, SC X SRL, SC X SRL si SC X SRL organele de inspectie 
fiscala au procedat la ajustarea veniturilor avand in vedere prevederile art. 
11 alin. (2) lit. a) din Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, respectiv tarife percepute de unitatea verificata 
pentru servicii comparabile realizate catre alte persoane juridice 
independente.  

           Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� faptul c�, unitatea verificata 
a optat pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, fiind depus�, la AFP X Notificarea nr. X.  

           Avand in vedere cele prezentate mai sus in timpul inspectiei fiscale 
generale au fost stabilite venituri suplimentare in suma totala de X lei 
asupra c�rora a fost colectat� tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei. 

           Pentru neplata în termen a taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit� 
suplimentar, organele de inspec�ie fiscal� au fost calculate major�ri de 
întârziere aferente în sum� de X lei.  

III. Avand în vedere constat�rile organelor de inspec�ie, 
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: 

           Perioada supus� inspec�iei fiscale este X.  

           A. Cu privire la sumele stabilite suplimentar cu titlu de impozit 
pe profit in valoare de X lei si suma de X lei reprezentand majorari de 
intarziere aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar 
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           În fapt, organele de inspectie fiscala au verificat impozitul pe profit 
pentru perioada X.  
 
           Din verific�rile efectuate asupra documentelor din eviden�a operativ - 
contabil�, a datelor cuprinse in balan�ele de verificare, întocmite pe 
perioada supus� controlului, s-a constatat faptul c�, la calculul profitului 
impozabil, unitatea verificat� nu a avut in vedere totalitatea cheltuielilor 
nedeductibile din punct de vedere fiscal. 
 
           Organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, prin decizia de impunere 
contestat�, impozit pe profit suplimentar, in sum� de X lei, astfel: 

         1. Referitor  la exerci�iul financiar al anului 2007 

           În perioada X, unitatea verificat� înregistreaz� venituri impozabile în 
sum� de X lei, pentru care a înregistrat, declarat si virat impozit pe 
veniturile microintreprinderilor in suma de X lei.  

           La data de X, societatea comercial� inregistreaz� venituri in sum� 
total� de X lei (adic� X Euro, la cursul de X lei/Euro).  

           În conformitate cu prevederile art. 1071 din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu 
prevederile pct. 101 din HG 44/2004 privind Normele Metodologice de 
aplicare a Legii 571/2003, incepând cu data de X, unitatea verificat� devine 
platitoare de impozit pe profit.  

           Din verific�rile efectuate, prin sondaj, asupra documentelor de 
eviden�� operativ� �i contabil�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
faptul c�, societatea comercial� nu a �inut cont, la determinarea profitului 
impozabil, de totalitatea cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere 
fiscal, nu a considerat ca �i cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile cu 
amortizarea aferenta investitiilor receptionate, respectiv nu a inregistrat in 
evidenta contabila veniturile din prestari de servicii efectuate catre 
persoane juridice afiliate si veniturile din productia de imobilizari corporale 
realizate in regie proprie. 

           În anul X, a fost majorat� masa profitului impozabil, cu suma de X 
lei, �i implicit s-a calculat, suplimentar, impozit pe profit suplimentar, în 
sum� total� de  X lei, ca urmare faptului c�: 

           a) Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru suma de X lei, înregistrat� în contul 611 "Cheltuieli cu între�inerea 
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�i repara�iile”, reprezentând contravaloarea materialelor de construc�ii 
achizi�ionate pe baza facturilor emise de: SC X SRL X, SC X SRL, SC X 
SRL X, SC X SRL X, X SRL X, SC X SA X, motivând c�, bunurile si 
serviciile prestate erau destinate obiectivelor de investitii in curs de 
realizare la "X".  

           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� sumele înregistrate în 
contul 611 "Cheltuieli cu între�inerea �i repara�iile”, reprezentând 
contravaloarea materialelor de construc�ii achizi�ionate pentru 
executarea unor lucr�ri la hotelul „X”, reprezint� cheltuieli de repara�ii 
sau investi�ii amortizabile �i implicit dac� acestea sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil.  
 
           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat ca deductibil�, 
la calculul impozitului pe profit, valoarea cheltuielilor înregistrate de 
societate în conturile de cheltuieli cu repara�iile, efectuate in anul X, pe 
considerentul c� lucr�rile respective au fost efectuate la obiectivul de 
investi�ii, în curs de realizare, respectiv, « X ».  
 
           Pentru lucr�rile de construc�ii necesare a fi executate pentru 
realizarea obiectivului de investi�ii « X », SC X SRL a ob�inut de la Prim�ria 
municipiului X, urm�toarele autoriza�ii: 
   - autoriza�ia de construire nr. X, pentru urm�toarele lucr�ri „Schimbare 
destina�ie din c�min nefamili�ti în hotel, pentru etajele I,II,III �i IV, modific�ri 
interioare, amenajare parcaje”;   
   - autoriza�ia de construire nr. X, pentru urm�toarele lucr�ri „Amenajare 
gr�din� de var� din teren pentru parcare, amenaj�ri zone verzi pe teren 
situat în domeniul public”;  
   - autoriza�ia de construire nr. X, al c�ror obiect îl constituie „Deviere 
conduct� gaze naturale presiune redus�”.   
 
           În drept, art. 4 lit. d) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat�, prevede 
urm�toarele: 
 
           “Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse 
amortiz�rii: 
        d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea valorii de intrare a 
mijlocului fix.” 
           Pct.7, lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si 
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necorporale, republicat�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 909/1997, 
stipuleaz� urm�toarele: 
 
           “Sunt asimilate mijloacelor fixe �i se supun amortiz�rii bunurile 
men�ionate la art. 4 din lege, astfel: 
    d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbun�t��irea 
parametrilor tehnici ini�iali, în scopul moderniz�rii acestora, �i care 
majoreaz� valoarea de intrare a mijloacelor fixe. 
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul moderniz�rii 
acestora trebuie s� aib� urm�toarele efecte: 
    - s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe fa�� de 
parametrii func�ionali stabili�i ini�ial; 
    - s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele realizate 
cu mijloacele fixe ini�iale. 
    Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie s� aib� 
ca efect sporirea gradului de confort �i X. 
        Amortizarea cheltuielilor aferente lucr�rilor de modernizare se 
face fie pe durata normal� de utilizare r�mas�, fie prin majorarea 
duratei normale de utilizare cu pân� la 10% . Dac� lucr�rile de 
modernizare se fac dup� expirarea acestei durate, se va stabili o nou� 
durat� normal� de utilizare de c�tre o comisie tehnic�.” 
           De asemenea art. 6 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat in active corporale �i necorporale, republicat�, 
precizeaz� urm�toarele: 
 
    “Nu sunt considerate mijloace fixe: 
    a) motoarele, aparatele �i alte subansambluri ale mijloacelor fixe, 
procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia 
repara�iilor de orice fel, care nu modific� parametrii tehnici ini�iali ai 
mijlocului fix;” 
 
           Potrivit pct. 9 alin. (2) si alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale �i necorporale, republicat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 909/1997, se precizeaz� urm�toarele: 
 
           “Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile men�ionate la art. 6 
din lege. 
    Cheltuielile privind repara�iile de orice fel, ce se fac la mijloacele 
fixe, au ca scop restabilirea st�rii tehnice ini�iale prin înlocuirea 
componentelor uzate. 
    Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile 
de exploatare integral, la momentul efectu�rii, sau e�alonat, pe o 
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perioad� de timp, cu aprobarea consiliului de administra�ie sau a 
responsabilului cu gestiunea patrimoniului.” 
 
           Totodat�, art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevede urm�toarele: 
 
         „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.” 
 
           De asemenea, art. 24 alin. (1) din aceea�i lege, stipuleaz� 
urm�toarele: 
 
         ,,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.’’ 
            
           În sensul prevederilor acestor articole de lege, s-a re�inut c�, în mod 
legal, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru 
cheltuielile în sum� total� de X lei, reprezentând lucr�ri de modernizare 
executate, conform autoriza�iilor de construire men�ionate mai sus, motiv 
pentru care pentru acest cap�t de cerere se va respinge contesta�ia 
formulat� de SC X SRL, ca neîntemeiat�..  

           b) În anul X, unitatea verificat� realizeaz� investi�ii in regie 
proprie la obiectivul "X" far� a inregistra, in evidenta contabil�, venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale (cont 722) în sum� de X lei, 
reprezentând manopera utilizat� în acest scop.  

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii privind 
majorarea veniturilor din produc�ia de imobiliz�ri, în condi�iile în care 
organele de inspec�ie fiscal� nu avut în vedere la estimare, 
înregistr�rile efectuate referitoare la eviden�ierea în contabilitate a 
imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie  precum �i documentele 
justificative care au stat la baza acestora.  
 
           În fapt, organele de inspec�ie au procedat la majorarea veniturilor 
din produc�ia de imobiliz�ri corporale, pentru anul X, cu suma de X lei 
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reprezentând cot� parte din cheltuielile de natur� salarial� aferente punerii 
în oper� a materialelor de construc�ii pentru realizarea obiectivului de 
investi�ii « X ».  
 
           Cuantumul veniturilor stabilite suplimentar a fost determinat prin 
aplicarea cotei de X% asupra sumei de X lei (sum� înregistrat� în cursul 
anului X în contul 231 “Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie“). 
 
           În ceea ce prive�te nivelul cotei aplicate, organele de inspec�ie 
precizeaz� faptul c�, la calculul acesteia au avut în vederea ponderea 
cheltuielilor de natura salariilor (salarii, contribu�ii sociale �i alte cheltuieli 
aferente), înregistrate în anul X, în volumul total al investi�iilor realizate în 
anul X.  
 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, 
organele de inspec�ie au procedat la :"determinarea veniturilor din productia 
de imobilizari corporale pentru anul X, in suma de X lei, avand in vedere 
ponderea veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributii 
sociale aferente acestora si alte cheltuieli }in totalul investitiilor realizate in 
anul X[…]."  

           Totodat�, contestatoarea  sus�ine c�, aceast� constatare nu are 
suport legal, intrucât, nu s-a probat, in niciun fel, de catre organele de 
inspec�ie fiscal�, faptul c� societatea  ar fi utilizat salaria�ii s�i pentru 
efectuarea lucr�rilor de natura celor din produc�ia de imobiliz�ri corporale.  

           In drept, sunt aplicabile prevederile art 94 alin. (1) din OG 92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaza:  
 
         “Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
    
 (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor 
de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i 
contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, 
stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente 
acestora. 
     
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 91.4, pct. 91.5 
�i pct. 91.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, care precizeaz�:  
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         “91.4. Stabilirea bazei de impunere, precum �i a diferen�elor de 
impozite, taxe �i contribu�ii, în activitatea de inspec�ie fiscal�, se face 
pe baza eviden�elor contabile, fiscale sau a oric�ror alte eviden�e 
relevante pentru impunere ori folosindu-se metode de estimare în 
conformitate cu prevederile art. 65 din Codul de procedur� fiscal�. 
    91.5. Când organele de inspec�ie fiscal� sunt îndrept��ite potrivit 
legii s� estimeze baza de impunere, se vor men�iona în actul de 
inspec�ie motivele de fapt �i temeiul legal care au determinat folosirea 
estim�rii, precum �i criteriile de estimare.” 
 

De asemenea, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 64 precum �i 
art.65 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr 92/2003 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare care precizeaza :  
 
         “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.” 
 
           Fata de prevederile legale de mai sus se retine ca stabilirea 
diferentelor de impozite si taxe precum si a accesoriilor aferente se face 
urmare inspectiei fiscale care are ca obiect verificarea legalitatii si 
conformitatii declaratiilor fiscale, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si 
contabile.  
 
           Dup� cum rezult� din balan�a de verificare încheiat� la data de X, 
anexat� la dosarul cauzei, în cursul anului X, nu s-au eviden�iat venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri, îns� au fost înregistrate venituri din activit��ile 
desf��urate, în sum� total� de X lei, astfel: 
   - în contul 704”Venituri din lucr�ri �i servicii executate”               X lei; 
   - în contul 706”Venituri din redeven�e �i chirii”                             X lei; 
   - în contul 706.1”Venituri din activitatea hotelier�”                       X lei 
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   - în contul 707”venituri din vânzarea m�rfurilor”                          X lei. 
 
           De asemenea, în aceea�i perioad�, societatea comercial� a 
înregistrat cheltuieli de natur� salarial� în sum� total� de X lei, astfel: 
   - în contul 641”Cheltuieli cu salariile personalului”                         X lei; 
   - în contul 645”Cheltuieli cu asigur�rile �i protec�ia social�”           X lei.      
 
           În cursul anului X, societatea comercial� a înregistrat în debitul 
contului 231” Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie” suma de X lei.  
 
         Pct. 92 alin.(1) �i alin. (2) din Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, precizeaz� 
urm�toarele:  
 
         “(1) O imobilizare corporal� recunoscut� ca activ trebuie 
evaluat� ini�ial la costul s�u determinat potrivit regulilor de evaluare 
din prezentele reglement�ri, în func�ie de modalitatea de intrare în 
entitate. 
    (2) Exemple de costuri care se efectueaz� în leg�tur� cu construc�ia 
unei imobiliz�ri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: 
    a) costurile reprezentând salariile angaja�ilor, contribu�iile legale �i 
alte cheltuieli legate de acestea; 
    b) cheltuieli materiale; 
    c) costurile de amenajare a amplasamentului; 
    d) costurile ini�iale de livrare �i manipulare; 
    e) costurile de instalare �i asamblare; 
    f) cheltuieli de proiectare �i pentru ob�inerea autoriza�iilor; 
    g) onorariile profesionale pl�tite avoca�ilor �i exper�ilor etc."). 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, se re�in urm�toarele:            
   - din documentele aflate în dosarul cauzei nu rezult� faptul c�, societatea  
ar fi utilizat salaria�ii s�i pentru efectuarea lucr�rilor de natura investi�iilor,  
   - nu se justific� aplicarea, în anul X, a cotei de X%  calculat� de organele 
de inspec�ie ca, pondere a cheltuielilor de natura salariilor în volumul total al 
investi�iilor realizate în anul X, întrucât în anul X, ponderea cheltuielilor de 
natura salarial� este de X% în totalul veniturilor realizate din desf��urarea 
activt��ilor autorizate.   
   
           Fa�� de cele re�inute, se va admite contesta�ia formulat� de S.C. X 
SRL, pentru acest cap�t de cerere, respectiv, pentru impozitul pe profit în 
sum� de X lei, aferent veniturilor din produc�ia de imobiliz�ri în sum� de X 
lei, stabilite în contradic�ie cu prevederile legale.  
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           c) În baza unor contracte de comodat, SC X SRL transmite în 
folosin�� gratuit�, c�tre SC X SRL, camera X mp, precum �i c�tre SC X 
SRL, un spa�iu de X mp, spa�ii ce se afl� în imobilul situat in X,  

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii luate de 
organele de inspec�ie fiscal� privind ajustarea veniturilor, în 
conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, în condi�iile în care, între SC X SRL, pe de o parte 
�i SC X SRL X, respectiv, SC X SRL, pe de alt� parte, persoane juridice 
române afiliate, au fost încheiate contracte de comodat, potrivit c�rora 
„SC X SRL transmite în folosin�� gratuit�, c�tre aceste societ��i, spa�ii 
din imobilul situat in X.”  

           În fapt, urmare inspec�iei fiscale s-a constatat c�, în baza unor 
contracte de comodat, SC X SRL a pus la dispozi�ia SC X SRL �i, 
respectiv, SC X SRL, persoane juridice române afiliate, dou� spa�ii din 
imobilul situat in X, cu folosin�� gratuit�.  

           Organele de inspec�ie au stabilit venituri suplimentare aferente 
anului X, in sum� total� de X lei, din care: 

- X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL; 

   -  X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL, ca urmare ajust�rii veniturilor, 
în condi�iile prev�zute de art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe motiv c� p�r�ile 
contractante sunt persoane juridice române afiliate. 

           În drept, art. 2144, art. 2146 �i art. 2147 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, precizeaz� urm�toarele: 

         „ART. 2144 
    Felurile împrumutului 
    Împrumutul este de dou� feluri: împrumutul de folosin��, numit �i 
comodat, �i împrumutul de consuma�ie. 
     
    Împrumutul de folosin�� 
 
    ART. 2146 
    No�iunea 
    Împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit prin care o 
parte, numit� comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte 
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p�r�i, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obliga�ia 
de a-l restitui dup� un anumit timp. 
 
    ART. 2147 
    Calitatea de comodant 
    Dac� nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan� care are 
dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.” 
      
           Totodat�, potrivit pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 44/2004, republicat�, cu modific�rile ulterioare, se prevede: 
 
         “Autorit��ile fiscale din România pot, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate, s� reconsidere eviden�ele 
persoanei afiliate din România, în scopul examin�rii fiscale, dac� în 
urma rela�iilor speciale dintre persoana afiliat� român� �i cea str�in� 
aceste eviden�e nu reflect� profiturile reale impozabile ce provin din 
România. Nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor persoanelor 
afiliate atunci când tranzac�iile dintre asemenea persoane au loc în 
termeni comerciali de pia�� liber�, precum �i în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate. Reconsiderarea eviden�elor se 
refer� la ajustarea veniturilor, cheltuielilor, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate. Reconsiderarea eviden�elor 
persoanelor afiliate nu se efectueaz� atunci când tranzac�iile dintre 
asemenea persoane au loc în termenii comerciali de pia�� liber�, 
respectiv ca tranzac�ii între persoane independente.” 
            
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�,    
împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit în baza c�ruia, dac� 
nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan�, care are dreptul de a 
folosi bunul respectiv, poate fi comodant.  
 
           De asemenea, se re�ine faptul c�, în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate, nu se efectueaz� reconsiderarea 
eviden�elor persoanelor afiliate, astfel c� nu se impune ajustarea veniturilor 
�i cheltuielilor. 
 
           Fa�� de cele re�inute, se va admite contesta�ia formulat� de S.C. X 
SRL, pentru impozitul pe profit în sum� de X lei, calculat asupra profitului 
rezultat în urma ajust�rii veniturilor, cu suma de X lei, în cazul contractelor 
de comodat..  

           d) În anul X, societatea comercial� înregistreaz� cheltuieli cu 
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serviciile prestate, în sum� total� de X lei, pe baza urmatoarelor facturi 
emise de SC X SRL X:  

   - factura nr. X în valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „schimbare destina�ie imobil”;  

 
   - factura nr. X în valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „clasificare Hotel”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documenta�ie „schimbare amplasament teava de gaz”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
documentatie „realizare gradin� de var�”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare „masuratori 
topografice parcelare imobil”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
„documentatie in vederea clasificarii X”;  

   - factura nr. X in valoare de X lei, reprezentând contravaloare 
„documenta�ie tehnic� in vederea introducerii gaz metan”.  

           În fapt, urmare efectu�rii inspec�iei fiscale generale, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru cheltuielile în 
sum� total� de X lei, înregistrate pe baza facturilor fiscale emise de SC X 
SRL X, întrucât, pentru toate prest�rile de servicii care fac obiectul acestor 
facturi fiscale, nu au fost incheiate contracte, nu au fost negociate pre�uri, 
acestea fiind, in realitate, realizate de alte societ��i comerciale decât cea 
care a emis facturile, astfel:  

   - documenta�ia pentru schimbare amplasament teav� de gaz, care face 
obiectul facturii nr. X emis� de SC X SRL, a fost realizat in fapt, in trimestrul 
X, de SC X SRL X, fiind intocmit proiectul nr. X;  

   - documenta�ia pentru amenajare gradin� de var�, care face obiectul 
facturii nr. X emis� de SC X SRL, a fost realizat, in fapt, de SC X SRL X, 
fiind intocmit proiectul nr. X;  

   - documenta�ia tehnic�, in vederea introducerii gazului metan, care face 
obiectul facturii nr. X, emis� de X SRL, a fost realizat, în fapt, în anul X si 
anul X, de c�tre SC X SA X, fiind intocmite proiectele nr. X si nr. X;  
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   - m�sur�torile topografice pentru parcelarea imobilului care fac obiectul 
facturii nr. X emis� de SC X SRL, au fost realizate de SC X SRL X nefiind 
prezentate organelor de inspectie fiscal� alte documente justificative;  

   - documenta�ia privind schimbarea destina�iei imobilului din localitatea X,  
care face obiectul facturii nr. X, emis� de SC X SRL X, a fost elaborat�, in 
fapt, in anul X de c�tre SC X SRL X, fiind întocmit proiectul X;  

   - pentru documenta�ia realizat�, in vederea clasific�rii X, care face 
obiectul facturilor nr. X si nr. X emise de SC X SRL, nu au fost prezentate 
organelor de inspectie fiscal� alte documente justificative care s� justifice 
prestarea acestor servicii, necesitatea �i realitatea acestor prestatii.  

           Se face precizarea c�, prin contestatie nu se prezint� argumente, 
motive de fapt si de drept care s� înl�ture constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� pentru aceste sume. 
 
           In drept, la art. 206 alin. (1) lit. c) si lit. d) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 
 
         ,,Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde : […] 
        
       c) motivele de fapt si de drept ; 
       d) dovezile pe care se intemeiaza ; […], coroborat cu pct. 12.1 din 
Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 
519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care stipuleaz� urm�toarele: 
 
         ,,Contesta�ia poate fi respins� ca : […] 
       b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ;[…]’’ 
 
           Având in vedere faptul c� societatea nu aduce niciun argument de 
fond in sus�inerea acestui cap�t de cerere din contesta�ie care sa fie 
justificat cu documente si motivat pe baz� de dispozi�ii legale, prin care s� 
combat� �i s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se va 
respinge contesta�ia ca nemotivat� si nesus�inut� cu documente.  
 
           Fa�� de cele re�inute mai sus, referitor la impozitul pe profit 
stabilit suplimentar pentru anul X, se va admite contesta�ia pentru 
suma de X lei, �i se va respinge contesta�ia pentru suma de X lei. 



 
     ����

 
 

  

28 

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

         2. Referitor  la exerci�iul financiar al anului X 

           Din verific�rile efectuate asupra documentelor înregistrate în 
eviden�a operativ� �i contabil�, organele de inspec�ie au constatat c�, 
societatea comercial� nu a �inut cont, la determinarea profitului impozabil, 
de totalitatea cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal, nu a 
considerat ca �i cheltuieli deductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea 
aferent� investi�iilor receptionate, respectiv nu a inregistrat in eviden�a 
contabil� veniturile din prestari de servicii efectuate c�tre persoane juridice 
afiliate �i veniturile din produc�ia de imobiliz�ri corporale realizate in regie 
proprie. 

           Urmare celor constatate, organele de inspec�ie au majorat masa 
profitului, impozabil aferent anului X, cu suma de de X lei, �i implicit s-a 
calculat, suplimentar, impozit pe profit suplimentar, în sum� total� de  X 
lei, ca urmare faptului c�: 

           a) Organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru cheltuielile în sum� de X lei, respectiv: 

   -  X lei,  înregistrate in contul 6028 "Cheltuieli cu materialele 
consumabile"; 

   - X lei, înregistrate în contul 607 "Cheltuieli cu m�rfurile", reprezentând 
contravaloarea materialelor de construc�ii, aprovizionate pe baza facturilor 
fiscale emise de SC X SRL X, SC X SRL X, SC X SRL. 

           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� sumele înregistrate în 
contul 6028 "Cheltuieli cu materialele consumabile" �i respectiv, în 
contul 607 "Cheltuieli cu m�rfurile”, reprezentând contravaloarea 
materialelor de construc�ii achizi�ionate pentru executarea unor lucr�ri 
la obiectivul de investi�ii în curs de realizare, hotelul „X”, sunt 
deductibile la calculul profitului impozabil.  
 
           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat ca deductibil�, 
la calculul impozitului pe profit, valoarea cheltuielilor înregistrate de 
societate în sum� de X lei, pe considerentul c� aceste materiale au fost 
utilizate pentru lucr�rile efectuate la obiectivul de investi�ii, în curs de 
realizare, respectiv, « X ».  
 
           Pentru lucr�rile de construc�ii necesare a fi executate pentru 
realizarea obiectivului de investi�ii « X », SC X SRL a ob�inut de la Prim�ria 
municipiului X, urm�toarele autoriza�ii: 
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   - autoriza�ia de construire nr. X, pentru urm�toarele lucr�ri „Schimbare 
destina�ie din c�min nefamili�ti în hotel, pentru etajele I,II,III �i IV, modific�ri 
interioare, amenajare parcaje”;   
   - autoriza�ia de construire nr. X, pentru urm�toarele lucr�ri „Amenajare 
gr�din� de var� din teren pentru parcare, amenaj�ri zone verzi pe teren 
situat în domeniul public”;  
   - autoriza�ia de construire nr. X, al c�ror obiect îl constituie „Deviere 
conduct� gaze naturale presiune redus�”.   
 
           În drept, art. 4 lit. d) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat�, prevede 
urm�toarele: 
 
           “Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse 
amortiz�rii: 
        d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea valorii de intrare a 
mijlocului fix.” 
           Pct.7, lit. d) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si 
necorporale, republicat�, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 909/1997, 
stipuleaz� urm�toarele: 
 
           “Sunt asimilate mijloacelor fixe �i se supun amortiz�rii bunurile 
men�ionate la art. 4 din lege, astfel: 
    d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe pentru îmbun�t��irea 
parametrilor tehnici ini�iali, în scopul moderniz�rii acestora, �i care 
majoreaz� valoarea de intrare a mijloacelor fixe. 
    Cheltuielile efectuate la mijloacele fixe în scopul moderniz�rii 
acestora trebuie s� aib� urm�toarele efecte: 
    - s� îmbun�t��easc� efectiv performan�ele mijloacelor fixe fa�� de 
parametrii func�ionali stabili�i ini�ial; 
    - s� asigure ob�inerea de venituri suplimentare fa�� de cele realizate 
cu mijloacele fixe ini�iale. 
    Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie s� aib� 
ca efect sporirea gradului de confort �i X. 
        Amortizarea cheltuielilor aferente lucr�rilor de modernizare se 
face fie pe durata normal� de utilizare r�mas�, fie prin majorarea 
duratei normale de utilizare cu pân� la 10% . Dac� lucr�rile de 
modernizare se fac dup� expirarea acestei durate, se va stabili o nou� 
durat� normal� de utilizare de c�tre o comisie tehnic�.” 
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           De asemenea art. 6 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat in active corporale �i necorporale, republicat�, 
precizeaz� urm�toarele: 
 
    “Nu sunt considerate mijloace fixe: 
    a) motoarele, aparatele �i alte subansambluri ale mijloacelor fixe, 
procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia 
repara�iilor de orice fel, care nu modific� parametrii tehnici ini�iali ai 
mijlocului fix;” 
 
           Potrivit pct. 9 alin. (2) si alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale �i necorporale, republicat�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 909/1997, se precizeaz� urm�toarele: 
 
           “Nu sunt considerate mijloace fixe bunurile men�ionate la art. 6 
din lege. 
    Cheltuielile privind repara�iile de orice fel, ce se fac la mijloacele 
fixe, au ca scop restabilirea st�rii tehnice ini�iale prin înlocuirea 
componentelor uzate. 
    Recuperarea acestor cheltuieli se face prin includerea în cheltuielile 
de exploatare integral, la momentul efectu�rii, sau e�alonat, pe o 
perioad� de timp, cu aprobarea consiliului de administra�ie sau a 
responsabilului cu gestiunea patrimoniului.” 
 
           Totodat�, art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevede urm�toarele: 
 
         „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.” 
 
           De asemenea, art. 24 alin. (1) din aceea�i lege, stipuleaz� 
urm�toarele: 
 
         ,,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.’’ 
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           În sensul prevederilor acestor articole de lege, s-a re�inut c�, în mod 
legal, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru 
cheltuielile în sum� total� de X lei, reprezentând contravaloarea 
materialelor utilizate pentru executarea lucr�rilor de modernizare, conform 
autoriza�iilor de construire men�ionate mai sus, motiv pentru care pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge contesta�ia formulat� de SC X SRL, 
ca neîntemeiat�..  

           b) În anul X, unitatea verificat� realizeaz� investi�ii in regie 
proprie la obiectivul "X", far� a inregistra, în eviden�a contabil�, venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri corporale (cont 722) în sum� de X lei, reprezentând 
manopera utilizat� în acest scop.  

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii privind 
majorarea veniturilor din produc�ia de imobiliz�ri, în condi�iile în care 
organele de inspec�ie fiscal� nu avut în vedere la estimare, 
înregistr�rile efectuate referitoare la eviden�ierea în contabilitate a 
imobiliz�rilor corporale în curs de execu�ie  precum �i documentele 
justificative care au stat la baza acestora.  
 
           În fapt, organele de inspec�ie au procedat la majorarea veniturilor 
din produc�ia de imobiliz�ri corporale, pentru anul X, cu suma de X lei 
reprezentând cot� parte din cheltuielile de natur� salarial� aferente punerii 
în oper� a materialelor de construc�ii pentru realizarea obiectivului de 
investi�ii « X ».  
 
           Cuantumul veniturilor stabilite suplimentar a fost determinat prin 
aplicarea cotei de X% asupra sumei de X lei (sum� înregistrat� în cursul 
anului X în contul 231 “Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie“). 
 
           În ceea ce prive�te nivelul cotei aplicate, organele de inspec�ie 
precizeaz� faptul c�, la calculul acesteia au avut în vederea ponderea 
cheltuielilor de natura salariilor (salarii, contribu�ii sociale �i alte cheltuieli 
aferente), înregistrate în anul X, în volumul total al investi�iilor realizate în 
anul X.  
 
           Pe de alt� parte, societatea contestatoare sus�ine c�, în mod eronat, 
organele de inspec�ie au procedat la :"determinarea veniturilor din productia 
de imobilizari corporale pentru anul X, in suma de X lei lei, avand in vedere 
ponderea veniturilor de aceasta natur� (cheltuieli cu salarii, contributii 
sociale aferente acestora si alte cheltuieli }in totalul investitiilor realizate in 
anul X[…]."  
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           Totodat�, contestatoarea  sus�ine c�, aceast� constatare nu are 
suport legal, intrucât, nu s-a probat, in niciun fel, de catre organele de 
inspec�ie fiscal�, faptul c� societatea  ar fi utilizat salaria�ii s�i pentru 
efectuarea lucr�rilor de natura celor din produc�ia de imobiliz�ri corporale.  

           In drept, sunt aplicabile prevederile art 94 alin. (1) din OG 92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaza:  
 
         “Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
    
 (1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor 
de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i 
contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, 
stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente 
acestora. 
     
           Aceste prevederi se coroboreaz� cu prevederile pct. 91.4, pct. 91.5 
�i pct. 91.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin Hot�rârea 
Guvernului nr. 1050/2004, care precizeaz�:  

 
         “91.4. Stabilirea bazei de impunere, precum �i a diferen�elor de 
impozite, taxe �i contribu�ii, în activitatea de inspec�ie fiscal�, se face 
pe baza eviden�elor contabile, fiscale sau a oric�ror alte eviden�e 
relevante pentru impunere ori folosindu-se metode de estimare în 
conformitate cu prevederile art. 65 din Codul de procedur� fiscal�. 
    91.5. Când organele de inspec�ie fiscal� sunt îndrept��ite potrivit 
legii s� estimeze baza de impunere, se vor men�iona în actul de 
inspec�ie motivele de fapt �i temeiul legal care au determinat folosirea 
estim�rii, precum �i criteriile de estimare.” 
 

De asemenea, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 64 precum �i 
art.65 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr 92/2003 republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare care precizeaza :  
 
         “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.” 
 
           Fa�a de prevederile legale de mai sus se retine ca stabilirea 
diferentelor de impozite si taxe precum si a accesoriilor aferente se face 
urmare inspectiei fiscale care are ca obiect verificarea legalitatii si 
conformitatii declaratiilor fiscale, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si 
contabile.  
 
           Dup� cum rezult� din balan�a de verificare încheiat� la data de X, 
anexat� la dosarul cauzei, în cursul anului X, nu s-au eviden�iat venituri din 
produc�ia de imobiliz�ri, îns� au fost înregistrate venituri din activit��ile 
desf��urate, în sum� total� de X lei, astfel: 
   - în contul 704”Venituri din lucr�ri �i servicii executate”               X lei; 
   - în contul 706”Venituri din redeven�e �i chirii”                            Xei; 
   - în contul 706.1”Venituri din activitatea hotelier�”                      X lei; 
   - în contul 707”venituri din vânzarea m�rfurilor”                          X lei. 
 
           De asemenea, în aceea�i perioad�, societatea comercial� a 
înregistrat cheltuieli de natur� salarial� în sum� total� de X lei, astfel: 
   - în contul 641”Cheltuieli cu salariile personalului”                         X lei; 
   - în contul 645”Cheltuieli cu asigur�rile �i protec�ia social�”             X lei.      
 
           În cursul anului X, societatea comercial� a înregistrat în debitul 
contului 231” Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie” suma de X lei.  
 
         Pct. 92 alin.(1) �i alin. (2) din Ordinul 1752/2005 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, precizeaz� 
urm�toarele:  
 
         “(1) O imobilizare corporal� recunoscut� ca activ trebuie 
evaluat� ini�ial la costul s�u determinat potrivit regulilor de evaluare 
din prezentele reglement�ri, în func�ie de modalitatea de intrare în 
entitate. 
    (2) Exemple de costuri care se efectueaz� în leg�tur� cu construc�ia 
unei imobiliz�ri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: 
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    a) costurile reprezentând salariile angaja�ilor, contribu�iile legale �i 
alte cheltuieli legate de acestea; 
    b) cheltuieli materiale; 
    c) costurile de amenajare a amplasamentului; 
    d) costurile ini�iale de livrare �i manipulare; 
    e) costurile de instalare �i asamblare; 
    f) cheltuieli de proiectare �i pentru ob�inerea autoriza�iilor; 
    g) onorariile profesionale pl�tite avoca�ilor �i exper�ilor etc."). 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, se re�in urm�toarele:            
   - din documentele aflate în dosarul cauzei nu rezult� faptul c�, societatea  
ar fi utilizat salaria�ii s�i pentru efectuarea lucr�rilor de natura investi�iilor,  
   - nu se justific� aplicarea, în anul X, a cotei de X%  calculat� de organele 
de inspec�ie ca, pondere a cheltuielilor de natura salariilor în volumul total al 
investi�iilor realizate în anul X, întrucât în anul X, ponderea cheltuielilor de 
natura salarial� este de X% în totalul veniturilor realizate din desf��urarea 
activt��ilor autorizate.   
   
           Fa�� de cele re�inute, se va admite contesta�ia formulat� de S.C. X 
SRL, pentru acest cap�t de cerere, respectiv pentru impozitul pe profit în 
sum� de X lei, aferent veniturilor din produc�ia de imobiliz�ri în sum� de 
X lei, stabilite în contradic�ie cu prevederile legale.  

           c) În baza unor contracte de comodat, SC X SRL transmite în 
folosin�� gratuit�, c�tre SC X SRL, camera X mp, c�tre SC X SRL, un 
spa�iu de X mp precum �i c�tre SC X SRL X, o camera de X mp, spa�ii ce 
se afl� în imobilul situat in X,  

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii luate de 
organele de inspec�ie fiscal� privind ajustarea veniturilor, în 
conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, în condi�iile în care, între SC X SRL, pe de o parte 
�i SC X SRL X, SC X SRL �i respectiv SC X SRL X, pe de alt� parte, 
persoane juridice române afiliate, au fost încheiate contracte de 
comodat, potrivit c�rora „SC X SRL transmite în folosin�� gratuit�, 
spa�ii din imobilul situat in X,”  

           În fapt, urmare inspec�iei fiscale s-au constatat c�, în baza unor 
contracte de comodat, SC X SRL a pus la dispozi�ia SC X SRL, SC X SRL 
�i respectiv, SC X SRL persoane juridice române afiliate, spa�ii din imobilul 
situat in X,  cu folosin�� gratuit�.  
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           Organele de inspec�ie au stabilit venituri suplimentare aferente 
anului X, in sum� total� de X lei, din care: 

   - X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL; 

   -  X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL; 

   - X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL, ca urmare ajust�rii veniturilor, 
în condi�iile prev�zute de art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe motiv c� p�r�ile 
contractante sunt persoane juridice române afiliate. 

           În drept, art. 2144, art. 2146 �i art. 2147 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, precizeaz� urm�toarele: 

         „ART. 2144 
    Felurile împrumutului 
    Împrumutul este de dou� feluri: împrumutul de folosin��, numit �i 
comodat, �i împrumutul de consuma�ie. 
     
    Împrumutul de folosin�� 
 
    ART. 2146 
    No�iunea 
    Împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit prin care o 
parte, numit� comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte 
p�r�i, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obliga�ia 
de a-l restitui dup� un anumit timp. 
 
    ART. 2147 
    Calitatea de comodant 
    Dac� nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan� care are 
dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.” 
      
           Totodat�, potrivit pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 44/2004, republicat�, cu modific�rile ulterioare, se prevede: 
 
         “Autorit��ile fiscale din România pot, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate, s� reconsidere eviden�ele 
persoanei afiliate din România, în scopul examin�rii fiscale, dac� în 
urma rela�iilor speciale dintre persoana afiliat� român� �i cea str�in� 
aceste eviden�e nu reflect� profiturile reale impozabile ce provin din 
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România. Nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor persoanelor 
afiliate atunci când tranzac�iile dintre asemenea persoane au loc în 
termeni comerciali de pia�� liber�, precum �i în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate. Reconsiderarea eviden�elor se 
refer� la ajustarea veniturilor, cheltuielilor, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate. Reconsiderarea eviden�elor 
persoanelor afiliate nu se efectueaz� atunci când tranzac�iile dintre 
asemenea persoane au loc în termenii comerciali de pia�� liber�, 
respectiv ca tranzac�ii între persoane independente.” 
            
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�,    
împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit în baza c�ruia, dac� 
nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan�, care are dreptul de a 
folosi bunul respectiv, poate fi comodant.  
 
           De asemenea, se re�ine faptul c�, în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate, nu se efectueaz� reconsiderarea 
eviden�elor persoanelor afiliate, astfel c� nu se impune ajustarea veniturilor 
�i cheltuielilor. 
 
           Fa�� de cele re�inute, se va admite contesta�ia formulat� de S.C. X 
SRL, pentru impozitul pe profit în sum� de X lei, calculat asupra profitului 
rezultat în urma ajust�rii veniturilor, cu suma de X lei, în cazul contractelor 
de comodat.. 
 
           Fa�� de cele re�inute mai sus, referitor la impozitul pe profit 
stabilit suplimentar pentru anul X, se va admite contesta�ia pentru 
suma de X lei, �i se va respinge contesta�ia pentru suma de X lei. 
 
            3. Referitor  la perioada X 

           În perioada X, societatea comercial� înregistreaz� profit net în sum� 
de X lei, pentru care a calculat impozit pe profit în sum� de X lei.   

           Urmare verific�riii efectuate, organele de inspec�ie fiscal� a majorat 
masa profitului impozabil aferent perioadei X, cu suma de X lei, �i implicit 
au calculat, suplimentar, impozit pe profit în sum� total� de  X lei. 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii luate de 
organele de inspec�ie fiscal� privind ajustarea veniturilor, în 
conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, în condi�iile în care, între SC X SRL, pe de o parte 
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�i SC X SRL X, respectiv, SC X SRL, pe de alt� parte, persoane juridice 
române afiliate, a fost încheiate contracte de comodat, potrivit c�rora 
„SC X SRL transmite în folosin�� gratuit�, c�tre aceste societ��i, spa�ii 
din imobilul situat in X”  

           În fapt, urmare inspec�iei fiscale s-au constatat c�, în baza unor 
contracte de comodat, SC X SRL a pus la dispozi�ia SC X SRL �i, 
respectiv, SC X SRL, persoane juridice române afiliate, dou� spa�ii din 
imobilul situat in X, cu folosin�� gratuit�.  

           Organele de inspec�ie au stabilit venituri suplimentare aferente 
perioadei X, in sum� total� de X lei, din care: 

- X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL; 

   -      X lei, pentru spa�iul folosit de SC X SRL, ca urmare ajust�rii 
veniturilor, în condi�iile prev�zute de art. 11 alin. (2) Iit. a) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe 
motiv c� p�r�ile contractante sunt persoane juridice române afiliate. 

           În drept, art. 2144, art. 2146 �i art. 2147 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, precizeaz� urm�toarele: 

         „ART. 2144 
    Felurile împrumutului 
    Împrumutul este de dou� feluri: împrumutul de folosin��, numit �i 
comodat, �i împrumutul de consuma�ie. 
     
    Împrumutul de folosin�� 
 
    ART. 2146 
    No�iunea 
    Împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit prin care o 
parte, numit� comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte 
p�r�i, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obliga�ia 
de a-l restitui dup� un anumit timp. 
 
    ART. 2147 
    Calitatea de comodant 
    Dac� nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan� care are 
dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.” 
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           Totodat�, potrivit pct. 22 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 44/2004, republicat�, cu modific�rile ulterioare, se prevede: 
 
         “Autorit��ile fiscale din România pot, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate, s� reconsidere eviden�ele 
persoanei afiliate din România, în scopul examin�rii fiscale, dac� în 
urma rela�iilor speciale dintre persoana afiliat� român� �i cea str�in� 
aceste eviden�e nu reflect� profiturile reale impozabile ce provin din 
România. Nu se efectueaz� reconsiderarea eviden�elor persoanelor 
afiliate atunci când tranzac�iile dintre asemenea persoane au loc în 
termeni comerciali de pia�� liber�, precum �i în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate. Reconsiderarea eviden�elor se 
refer� la ajustarea veniturilor, cheltuielilor, în scopul calcul�rii 
obliga�iilor fiscale ale persoanelor afiliate. Reconsiderarea eviden�elor 
persoanelor afiliate nu se efectueaz� atunci când tranzac�iile dintre 
asemenea persoane au loc în termenii comerciali de pia�� liber�, 
respectiv ca tranzac�ii între persoane independente.” 
            
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�,    
împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit în baza c�ruia, dac� 
nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan�, care are dreptul de a 
folosi bunul respectiv, poate fi comodant.  
 
           De asemenea, se re�ine faptul c�, în cazul tranzac�iilor între 
persoane juridice române afiliate, nu se efectueaz� reconsiderarea 
eviden�elor persoanelor afiliate, astfel c� nu se impune ajustarea veniturilor 
�i cheltuielilor. 
 
           Fa�� de cele re�inute, se va admite contesta�ia formulat� de S.C. X 
SRL, pentru impozitul pe profit în sum� de X lei, calculat asupra profitului 
rezultat în urma ajust�rii veniturilor, în perioada X,  cu suma de X lei, în 
cazul contractelor de comodat. 
 
           Sintetizând, cele re�inute mai sus în ceea ce prive�te impozitul pe 
profit, stabilit suplimentar pentru perioada: X, se va admite contesta�ia 
formulat� de S.C. X SRL, pentru impozitul pe profit în sum� de X lei, din 
care: 
         - X lei, pentru anul X; 
         - X lei, pentru anul X; 
         -  Xlei, pentru trimestrul X �i se va respinge contesta�ia pentru 
impozitul pe profit în sum� de X lei, din care: 
         - X lei, pentru anul X; 
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         - X lei, pentru anul X. 
            
           În ceea ce prive�te major�rile de întârziere aferente impozitului 
pe profit în sum� de X lei, se re�in urm�toarele: 
   - având în vedere c�, în urma solu�ion�rii contesta�iei, în sarcina 
contestatoarei a fost re�inut debitul de natura impozitului pe profit, în sum� 
de X lei, aceasta datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente acestui 
debit, reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept 
accesoriul urmeaz� principalul; 
   - întrucât, în urma solu�ion�rii, a fost admis� contesta�ia pentru suma de X 
lei, reprezentând impozit pe profit, societatea contestatoare nu datoreaz� 
major�rile de întârziere aferente.  
 
           Prin urmare, tinând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
faptul c�, din actele aflate in dosarul cauzei  nu se poate determina cu 
certitudine cuantumul major�rilor datorate pentru debitul de natura 
impozitului pe profit, re�inut în sarcina contestatoarei în urma solu�ion�rii 
contesta�iei, se aplica prevederile art. 216 alin. (3) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care 
precizeaza: 
 
         “(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”, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� s� 
recalculeze major�rile de întârziere aferente impozitului pe profit datorat de 
societatea contestatoare. 

           B. Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i 
major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei 

           Perioada supus� verific�rii: X   

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
este investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii m�surii de a colecta 
tax� pe valoarea ad�ugat� asupra unor opera�iuni reprezentând darea 
în folosin�� gratuit� a unor spa�ii din imobilul situat in X, pe baza unor 
contracte de comodat.  

           În fapt, urmare verific�rii efectuate organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, În perioada supus� controlului, în baza contractelor de 
comodat incheiate între SC X SRL, pe de o parte, �i: SC X SRL X, SC X 
SRL �i SC X SRL, pe de alt� parte, persoane juridice române afiliate, se 
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transmite dreptul de folosin�� gratuit�, a unor spa�ii din imobilul situat in X.  

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie inspectie fiscala au 
procedat la ajustarea veniturilor, avand in vedere prevederile art. 11 alin. (2) 
lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

           Astfel, în timpul inspectiei fiscale generale, au fost stabilite venituri 
suplimentare in suma totala de X lei asupra c�rora a fost colectat� tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei, organele de inspec�ie fiscal� 
invocând prevederile art. 126 alin. (1) �i art. 129 alin. (1) �i alin. (3) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

           În drept, art. 2144, art. 2146 �i art. 2147 din Legea nr. 287/2009 
privind Codul civil, precizeaz� urm�toarele: 

         „ART. 2144 
    Felurile împrumutului 
    Împrumutul este de dou� feluri: împrumutul de folosin��, numit �i 
comodat, �i împrumutul de consuma�ie. 
   
    Împrumutul de folosin�� 
 
    ART. 2146 
    No�iunea 
    Împrumutul de folosin�� este contractul cu titlu gratuit prin care o 
parte, numit� comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte 
p�r�i, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obliga�ia 
de a-l restitui dup� un anumit timp. 
 
    ART. 2147 
    Calitatea de comodant 
    Dac� nu i s-a interzis prin lege sau contract, orice persoan� care are 
dreptul de a folosi bunul poate fi comodant.” 
  
           Totodat�, art. 126 alin. (1) �i art. 129 alin. (1) �i alin. (3) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, precizeaz� urm�toarele: 
         „ART. 126 
    Opera�iuni impozabile 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în 
România cele care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
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    a) opera�iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt 
asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera 
taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este 
considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 
133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o 
persoan� impozabil�, astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), 
ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una 
dintre activit��ile economice prev�zute la art. 127 alin. (2); 
 
ART. 129 
    Prestarea de servicii 
    (1) Se consider� prestare de servicii orice opera�iune care nu 
constituie livrare de bunuri, a�a cum este definit� la art. 128. 
 
    (3) Prest�rile de servicii cuprind opera�iuni cum sunt: 
    a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosin�ei bunurilor în 
cadrul unui contract de leasing; 
    b) transferul �i/sau transmiterea folosin�ei drepturilor de autor, 
brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale �i a altor drepturi similare; 
    c) angajamentul de a nu desf��ura o activitate economic�, de a nu 
concura cu alt� persoan� sau de a tolera o ac�iune ori o situa�ie; 
    d) prest�rile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în 
numele unei autorit��i publice sau potrivit legii; 
    e) servicii de intermediere efectuate de persoane care ac�ioneaz� în 
numele �i în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii.” 
 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�,    
împrumutul de folosin�� cu titlu gratuit nu este opera�iune impozabil� 
întrucât nu  constituie o prestare de servicii, astfel c� se va admite 
contesta�ia formulat� de S.C. X SRL, pentru taxa pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de X lei. 

           Având în vedere principiul de drept conform c�ruia accesoriul 
urmeaz� principalul, se va admite contesta�ia, �i in ceea ce priveste 
major�rile de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X 
lei. 
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           Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala, se 
 
                                                  DECIDE: 
 
         1. Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de 
X lei, reprezentând: 
       - X lei, impozit pe profit, stabilit suplimentar; 
       - X lei, tax� pe valoarea ad�ugat�, stabilit� suplimentar; 
       - X lei, major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
         2. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X 
SRL pentru suma de X lei, reprezentând impozit pe profit, stabilit 
suplimentar. 
  
         3. Desfiin�area Deciziei de impunere nr. X emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre bugetul 
consolidat al statului,  a sumei de X lei - major�ri de intârziere aferente 
impozitului pe profit, urmând a se emite un nou act administrativ fiscal, in 
conditiile prevazute de lege �i în conformitate cu cele re�inute anterior.  
 
            Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii. 

                      DIRECTOR COORDONATOR, 


