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DECIZIA NR.80 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

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

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2009 emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. .../...2009, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, 
catre bugetul consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentând: 

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

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

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 ..., 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 sus�ine 
urm�toarele: 

Crean�a fiscal� reprezentând impozit pe profit �i major�rile de 
intârziere aferente a fost stabilit� în contradic�ie cu prevederile legale, în 
sensul c�:  

         - în interpretarea reglement�rilor contabile, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au respectat voin�a legiuitorului, a�a cum este stipulat� în 
Legea contabilit��ii nr. 82/1991; 
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         - majorarea bazei de impunere privind impozitul pe profit s-a f�cut 
prin neluarea în considerare a documentelor justificative �i a eviden�ei 
contabile, care potrivit art. 64 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. 

           Obliga�iile de plat�, stabilite suplimentar prin decizia contestat�, 
sunt motivate de organele de inspec�ie fiscal� prin faptul c�, în anul 2007, 
societatea comercial�: 

- nu a înregistrat, în totalitate, venitul ob�inut din vânzarea unui imobil; 

- a inregistrat venituri impozabile care dep��esc echivalentul a 
100.000 euro.  

           Societatea contestatoare sus�ine c�, Decizia nr. .../...2009 privind 
impozitul pe profit �i accesoriile aferente este netemeinic� nelegal�, 
întrucât: 

     - câ�tigurile sau pierderile ob�inute în urma ced�rii unei imobiliz�ri 
corporale trebuie determinate ca diferen�� intre veniturile generate de 
scoaterea din eviden�� �i valoarea sa neamortizat�; 

     - potrivit balan�ei de verificare încheiata la 31.07.2007, contul 
231”Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie” prezint� un sod debitor în 
sum� de ... lei, reprezentând imobiliz�ri corporale in curs de execu�ie 
localizate la imobilul vândut in baza contractului de vânzare - cump�rare 
nr. .../...2007, suma realizat� din valorificare fiind de ... lei;  

     - pentru imobiliz�rile corporale in curs, localizate la imobilul valorificat, 
societatea era îndrept��it� s� recep�ioneze �i s� înregistreze aceste 
investi�ii, în sum� de ... lei, ca o component� a activului, la data 
valorific�rii. 

           Având in vedere cele men�ionate mai sus, societatea 
contestatoare sus�ine c�, din vânzarea imobilului în cauz� a înregistrat o 
pierdere in sum� de ... lei, nu profit, cum au stabilit organele de inspec�ie 
fiscal�.  

           Fa�� de cele sus�inute, societatea contestatoare solicit� anularea 
Deciziei de impunere nr. .../...2009, în ceea ce prive�te impozitul pe profit 
in sum� de ... lei si major�rile de intârziere de ... lei.   

           II. Prin raportul de inspec�ie fiscala, inregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2009, 
organele de inspec�ie fiscal�, au constatat urmatoarele: 
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       - în anul 2007, societatea comercial� a calculat �i eviden�iat in 
contabilitate impozit pe veniturile microintreprinderilor, de�i, în luna iulie a 
acestui an a dep��it plafonul veniturilor impozabile de 100.000 euro; 

       - societatea comercial� nu a înregistrat, în totalitate, veniturile 
ob�inute din vânzarea unui imobil, potrivit contractului de vânzare - 
cump�rare autentificat sub nr. .../...2007.      

Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au procedat 
la determinarea profitului impozabil, ca diferen�� intre veniturile realizate 
din orice surs� �i cheltuielile efectuate in scopul realiz�rii de venituri, 
calculând, totodat�, impozitul pe profit aferent. in sum� de ... lei.  

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

III. Avand în vedere constatarile organelor de control, 
motiva�iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei 
precum �i actele normative în vigoare în perioada supusa verificarii, 
invocate de societatea contestatoare �i de organele de control, se 
re�in urmatoarele: 

Cauza supusa solutionarii a fost daca societatea contestatoare 
datoreaz� impozitul pe profit pentru veniturile realizate din vânzarea 
unui imobil, neînregistrate in eviden�a contabil� proprie.  

SC X SRL ... a devenit platitoare de impozit pe profit in anul 2007, 
ca urmare faptului c�, in cursul acestui an a dep��it plafonul de venituri 
de 100.000 euro, plafon prevazut de art. 107^1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 
         “ Prin excep�ie de la prevederile art. 109 alin. (2) �i (3), dac� în 
cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizeaz� venituri mai mari 
de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultan�� �i 
management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va 
pl�ti impozit pe profit luând în calcul veniturile �i cheltuielile realizate 
de la începutul anului fiscal, f�r� posibilitatea de a mai beneficia 
pentru perioada urm�toare de prevederile prezentului titlu. Calculul �i 
plata impozitului pe profit se efectueaz� începând cu trimestrul în care 
s-a dep��it oricare dintre limitele prev�zute în acest articol, f�r� a se 
datora major�ri de întârziere. La determinarea impozitului pe profit 
datorat se scad pl��ile reprezentând impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.” 



 
     ����

 
 

  

4 

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

În fapt, in anul 2007, societatea a vândut un imobil, pe baza 
contractului de vânzare cump�rare, autentificat sub nr. .../...2007. 

Potrivit contractului de vânzare cump�rare, pre�ul tranzac�iei stabilit 
�i declarat de c�tre p�r�ile contractante este de ... lei, sum� pe care 
reprezentantul legal al societ��ii comerciale vânz�toare, declar� c� a 
primit-o in intregime de la cump�r�tor. 

           Din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, societatea comercial� nu a înregistrat, în totalitate, 
veniturile ob�inute din vânzarea imobiliz�rilor corporale cedate, potrivit 
contractului de vânzare - cump�rare, autentificat sub nr. .../...2007. 

           Astfel, in luna iulie 2007, societatea contestatoare inregistreaz� in 
contul 7583 “Venituri din vânzarea activelor �i alte operatii de capital” 
suma de ... în loc de ... lei, cât era pre�ul tranzac�iei men�ionat in 
contractului de vânzare - cump�rare, autentificat sub nr. .../...2007. 

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au 
procedat la reîntregirea profitului impozabil cu veniturile neînregistrate in 
contabilitate, calculând totodat� impozitul pe profit aferent, in sum� de ... 
lei. 
 
           In drept, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 
82/1991,  „Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ.” 
 
           Totodat�, art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevede: 
 
         „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.” 

           Fa�� de prevederile legale men�ionate mai sus rezult� c� 
societatea contestatoare avea obliga�ia inregistr�rii in contabilitate a 
venitului ob�inut din vânzarea imobiliz�rilor corporale cedate, respectiv la 
nivelul pre�ului tranzac�iei prevazut în contractul de vânzare - cump�rare, 
autentificat sub nr. .../...2007. 
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           Ca urmare, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au procedat 
legal la majorarea bazei impozabile cu partea de venit neînregistrat�, de 
societatea contestatoare �i la stabilirea unui impozit pe profit suplimentar 
în sum� de ... lei. 

           Nu a putut fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, motiva�ia 
contestatoarei referitoare la faptul c�, în balan�a de verificare, încheiata la 
31.07.2007, contul 231”Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie” prezint� 
un sod debitor în sum� de ... lei, reprezentând imobiliz�ri corporale in 
curs de execu�ie localizate la imobilul vândut, fapt ce  îndrept��e�te 
societatea s� recep�ioneze �i s� înregistreze aceste investi�ii, ca o 
component� a activului, la data valorific�rii, din urm�toarele motive: 
     - imobilul vândut a fost scos din eviden��  la valoarea inregistrat� in 
contul 2121 „Constructii”, respectiv ...; 
     - societatea nu a prezentat analitic volumul imobiliz�rilor corporale aflate 
în curs de execu�ie pentru fiecare obiectiv in parte având in vedere c�, atât 
în balan�a de verificare incheiat� la 31.07.2007 cât �i in balan�a de 
verificare incheiat� la 31.12.2007, figureaz� contul 212 „Constructii” cu un 
sold debitor de ... lei, (alt� construc�ie decât imobilul vândut, care fusese 
înregistrat� în contul 2121);   
     - o parte din imobiliz�rile corporale în curs de execu�ie, aflate în soldul 
contului 231”Imobiliz�ri corporale în curs de execu�ie”, la data de 
31.07.2007, au fost puse în func�iune in cursul anului 2008. 
 
           În drept, pct. 14 din Normele privind organizarea �i efectuarea 
inventarierii elementelor de activ �i de pasiv, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 1753/2004, precizeaz�: 
 
         “În listele de inventariere a imobiliz�rilor necorporale �i 
corporale aflate în curs de execu�ie se men�ioneaz� pentru fiecare 
obiect în parte, pe baza constat�rii la fa�a locului: denumirea 
obiectului, descrierea am�nun�it� a stadiului în care se afl� acesta, pe 
baza valorii din documenta�ia existent� (devize), precum �i în func�ie 
de volumul lucr�rilor realizate la data inventarierii. Materialele �i 
utilajele primite de la beneficiari pentru montaj �i neîncorporate în 
lucr�ri se inventariaz� separat.” 
     
           Referitor la  majorarile de intarziere în sum� de ... lei, calculate 
pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar, se re�ine c�, stabilirea de 
majorari de intârziere în sarcina contestatoarei, reprezinta masura 
accesorie în raport cu debitul. 
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Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe profit, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente privind 
modul de calcul al majorarilor de intarziere, societatea datoreaz� �i suma 
de ... lei, cu titlu de majorari de intârziere aferente impozitului pe profit, 
reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept accesoriul 
urmeaza principalul, drept pentru care contesta�ia va fi respins� ca 
neintemeiat� �i nemotivat�. 
 
           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: 

Respingerea, ca neîntemeiata, a contesta�iei formulat�  de SC X 
SRL impotriva Deciziei de impunere nr. .../...2009 emis� de Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, catre bugetul 
consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentând: 

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

-  ... lei - major�ri de intârziere aferente impozitului pe profit. 
 
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 

                       DIRECTOR COORDONATOR, 

                                    ... 


