
               MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECŢIA GENERALĂ  REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIE ŞTI 
Biroul Solu ţionare Contesta ţii
                                                   

                                                                                               
       DECIZIA nr. 841 din 04 noiembrie 2013

    privind solu ţionarea contesta ţiei formulat ă de  X din ..., jude ţ ...

Cu adresa nr. ..../04.09.2013, înregistrată la Direc ţia General ă Regionala a
Finan ţelor Publice Ploiesti  sub nr. ../11.09.2013, Administratia judetean ă a Finantelor
Publice ... - Activitatea de Inspec ţie Fiscal ă a înaintat dosarul contestaţiei formulată de X din
.., împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de
inspecţia fiscală nr. ..../01.08.2013 emisă de reprezentanţii Activităţii de Inspecţie Fiscală ...

Decizia de impunere nr. .../01.08.2013 a avut la bază măsurile stabilite de organele de
inspectie fiscală prin Raportul de inspecţie fiscală încheiat în data de 01.08..2013 şi înregistrat
la organul fiscal sub nr...../01.08.2013.

X are domiciliul fiscal în ..., este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ...
şi are codul unic de înregistrare fiscală ..... 

Obiectul contesta ţiei  îl constituie suma totală de y lei  reprezentând:
  - y lei impozit profit; 

            -   y lei accesorii aferente impozitului pe profit.    

      Contesta ţia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "Soluţionarea
contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost
comunicat contribuabilului în data de 05.08.2013, iar contestaţia a fost depusă şi
înregistrată la Activitatea de Control Fiscal .... sub nr. ....../29.08.2013.

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaţiei.

I. Sus ţinerile societ ăţii contestatoare sunt urm ătoarele:
"[…] contest următoarele obligaţii fiscale suplimentare stabilite, conform RIF nr. .../01.08.2013 si Decizia

de impunere nr....../01.08.2013:[...]
-TOTAL                                              y lei     
In susţinerea prezentei contestaţii, va prezentam câteva aspecte sesizate după intrarea in posesie a

documentelor întocmite in urma inspecţiei fiscale:
Analizând […] Raportul de inspecţie fiscala observam câteva necorelari:
-  pentru anul 2011, se face referire la structura pe culturi pentru anul agricol 2010-2011 dar se prezintă

ca si document justificativ Decizia APIA nr....../19.12.2011 aprobata in ultima luna a anului 2011 si  primita in urma
cererii de plata nr..... depusa la APIA in luna mai 2011.

- pentru anul 2012, se face referire la structura pe culturi pentru anul agricol 2011-2012 dar se prezintă ca
si document justificativ Decizia APIA nr...../04.12.2012 aprobata in ultima luna a anului 2012 si primita in urma
cererii de plata nr...... din luna mai 2012.

- se asociază expresia «a primit Decizia ......» cu «venituri realizate»   fără a se prezenta un temei legal
coerent si corect din care sa reiasă obligaţia societăţii de a înregistra suma aprobata ca reprezentând total plaţi de
sprijin, in contul 7417 Venituri din subvenţii, la momentul primirii Deciziei.

- art. 19, alin. (l) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal prevede o regula generala de calcul a
profitului impozabil pentru an fiscal si nu pentru un an agricol.

Constatam ca organul de inspecţie fiscala a asociat eronat «anul fiscal» cu «anul agricol» fără sa tina
cont de particularităţile monografiei contabile pentru activitatea agricola de cultura ceralelor si de faptul ca aceasta
activitate are un alt ciclu: un an agricol ( o campanie) începe in toamna anului curent cu primele lucrări de arat si
insamantat si se termina anul următor, odată cu recoltatul ultimei culturi înfiinţate.

Menţionam ca in contul 331 Produse in curs de execuţie sunt cumulate toate cheltuielile, înregistrate de
societate (prin nota contabila: 331=711) de la începutul lucrărilor agricole (arat, insamantat, fertilizat, etc) pana la
recoltare, inclusiv cheltuielile ocazionate de recoltarea produselor finite, care se realizează si înregistrează in anul
următor (prin nota contabila: 345=331). O parte din aceste cheltuieli sunt compensate prin subvenţii acordate de
către stat in baza actelor normative menţionate in Deciziile APIA.
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Totodată, înregistrările sumelor încasate drept subvenţii sunt înregistrate corect de societate, in
concordanta cu prevederile Ordinului nr. 3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, Secţiunea 8 Reguli de evaluare, 8.8. Subvenţii si active primite prin transfer de la
clienţi, punctul 236, alin(l): « subvenţiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează sa le compenseze», si alin (2) (omis de
organul de control): «in cazul in care intr-o perioada se încasează subvenţii aferente unor cheltuieli care nu au fost
inca efectuate, subvenţiile nu reprezintă venituri ale acelei perioade curente».

Menţionam aici, faptul ca veniturile din subvenţii au fost înregistrate in contabilitate in contul 7417 Venituri
din subvenţii, pe măsura ce acestea au fost primite (încasate) si au compensat cheltuielile pentru care aceste
subvenţii au fost aprobate si acordate, moment pana la care acestea se regăsesc înregistrate in contul 472 Venituri
in avans. Totodată, menţionam ca a fost aplicata Monografia contabila privind subvenţiile aferente domeniului
agricol (existenta in manualele de contabilitate si omisa de organul de inspecţie fiscala), conform căreia daca in
perioada in care se primeşte subvenţia nu au fost efectuate cheltuielile aferente, subvenţiile primite nu reprezintă
venituri ale acelei perioade, iar daca in perioada in care se încasează subvenţia, au fost suportate si înregistrate
cheltuielile pe care urmează sa le acopere subvenţia respectiva, aceasta se inregistreaza ca si venituri ale
perioadei respective (perioada in care se încasează subvenţia).

In concluzie, afirmaţia echipei de inspecţie fiscala, la prezentarea «motivului de fapt», ca: «- societatea nu
a înregistrat subvenţia in anul fiscal pentru care a fostprimita» este total eronata .

Drept urmare, având in vedere aspectele prezentate, solicitam: anularea următoarelor obligaţii fiscale
suplimentare pentru perioada fiscala 2011-2012, stabilite de organul de inspecţie fiscala, in mod eronat:

- diferente impozit pe profit 2011-2012        = y lei
- dobânzi/majorări de întârziere, aferente    =   y lei
- penalităţi de întârziere, aferente                =   y lei
TOTAL                                                         = y lei[...]."

II. Prin Raportul de inspec ţie fiscal ă încheiat în data de 01.08.2013 la X din com.
...., jud. ...., s-au men ţionat urm ătoarele, referitor la sumele contestate:

“[...]Perioada:01.01.2011 – 31.12.2013                                                                                           Pentru
anul 2011 X a primit Decizia nr. .../19.12.2011 de acordare a platilor in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata –
campania 2011 in suma totala de y lei din care avans de y lei.

In anul 2011societatea a inrgistrat in contul 7417 „Venituri din subventii suma de ... lei iar suma de y lei a
fost inregistrata in anul 2012.

Pentru anul 2011 societatea a constituit, declarat si achitat la organul fiscal teritorial impozit pe profit in
suma de y lei.

In anul 2011 organul de inspectie fiscala a majorat baza impozabila a impozitului pe profit cu suma de y,
care provine din:

- suma de y lei reprezinta diferenta de subventie aferenta anului 2011 inregistrata de societate in anul
2012.

In conformitate cu art. 19, alin. (1) din Legea 571/2003, Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare: „profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se
adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare”.

De asemenea in conformitate cu Ordinul nr. 3955/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
confore cu directivele europene, Sectiunea 8 Reguli de evaluare, *.8 Subventii si active primite pirin transfer de la
clienti, punctul 236 alin. (1) : „subventiile se recunosc pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor
corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le completeze” iar in Cap. VII Functiune
conturilor se precizeaza: „In creditul contului 741 „Venituri din subventii de exploatare” se inregistreaza subventiile
de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite (y)”.[...]

Pentru anul 2013, X  a primit Decizia nr. .../04.12.2012 de acordare a platilor in cadrul schemelor de
sprijin pe suprafata – campania 2012 in suma totala de y avans de y lei.

In anul 2012 societatea a inregistrat in contul 7417 „Venituri din subventii suma de y le, iar suma de y lei a
fost inregistrata in anul 2013.

Pentru anul 2012 societatea a constituit, declarat si achitat la organul fiscal teritorial impozit pe profit in
suma de y lei.

In anul 2012 organul de inspectie fiscala a majorat baza impozabila a impozitului pe profit cu suma de y
lei, care provine din:

-suma de y lei, reprezinta diferenta fata de veniturile si cheltuielile inregistrate de societate in balanta lunii
decembrie 2012 fata de veniturile si cheltuielile declarate prin declaratia 101 aferenta anului 2012[...]"

III. Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere
legisla ţia în vigoare din perioada verificat ă,  rezult ă  urm ătoarele:
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* Raportul de inspec ţie fiscal ă încheiat în data de  01.08.2013 de organele fiscale
aparţinând D.G.F.P. .... - Activitatea de Inspecţie Fiscală a avut ca obiectiv verificarea modului
de constituire, declarare şi virare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată datorate
bugetului general consolidat al statului de către la X în perioada ianuarie 2011 - decembrie
2012, respectiv decembrie 2012 - mai 2013

Obiectul principal de activitate declarat de societate este reprezentat de "Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte
oleaginoase" - cod CAEN 111, activitate desfăşurată în perioada verificată.

În urma  verificării  efectuate privind impozitul pe profit , care a cuprins perioada
ianuarie 2011 - decembrie 2012, organele de  inspecţie fiscală au constatat deficienţe privind
modul de determinare a bazei impozabile care, pe total perioadă verificată, au condus la
stabilirea unei diferenţe suplimentare privind impozitul pe profit în sumă totală de y lei , aferent
căreia au fost calculate dobânzi şi penalit ăţi de întârziere  în sumă totală de y lei  (y lei + y lei)
conform prevederilor art.119 alin.(1), art. 120 alin. (1) şi art.1201 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, actualizată.

Faţă de aceste obligaţii de plată la bugetul de stat stabilite la inspecţia fiscală,
societatea comercială contestă impozitul pe profit în sumă de y lei  şi accesoriile aferente în
sumă de y lei  (y lei dobânzi + y lei penalităţi de întârziere).

Diferenţa suplimentară la impozitul pe profit contestată în sumă de y lei  s-a datorat
majorării profitului impozabil cu suma totală de y lei  reprezentând diferenţă din subvenţie
neînregistrată de societate în contul de venituri din subvenţii, din care y lei este aferentă anului
2011 şi y lei este aferentă anului 2012.

Astfel, în raportul de inspecţie fiscală se menţionează următoarele:
Pentru anul 2011 X a primit Decizia nr. ... de acordare a platilor in cadrul schemelor de

sprijin pe suprafata – campania 2011 in suma totala de y lei, din care avans de y lei.
In anul 2011 societatea a inregistrat in contul 7417 „Venituri din subventii” suma de ...

lei, iar suma de y lei a fost inregistrata in anul 2012.
Pentru anul 2012, X  a primit Decizia nr. .../04.12.2012 de acordare a platilor in cadrul

schemelor de sprijin pe suprafata – campania 2012 in suma totala de y lei, din care avans de y
lei.

In anul 2012 societatea a inregistrat in contul 7417 „Venituri din subventii suma de y
lei, iar suma de y lei a fost inregistrata in anul 2013.

Faţă de această situaţie, organele de inspecţie fiscală au considerat că subvenţiile
primite de la A.P.I.A. prin cele două decizii trebuiau înregistrate în totalitate în contul de venituri
din subvenţii în anul în care s-au primit aceste decizii, inclusiv diferenţele neînregistrate, astfel:

- y lei diferenţă de subvenţii aferente anului 2011, înregistrate eronat în anul 2012.
- y lei diferenţă de subvenţii aferente anului 2012, înregistrate eronat în anul 2013.
Drept urmare, pentru veniturile din subvenţii în sumă de y lei neînregistrate în anul

2011 şi înregistrate eronat în anul 2012, s-a stabilit suplimentar pentru anul 2011 un impozit pe
profit în sumă de y lei  (16%), iar pentru veniturile din subvenţii în sumă de y lei (y lei venituri
subvenţii an 2012 - y lei venituri din subvenţii an 2011) neînregistrate în anul 2012 şi
înregistrate eronat în anul 2013, s-a stabilit suplimentar pentru anul 2012 un impozit pe profit în
sumă de y lei  (16%), rezultând o diferenţă suplimentară de impozit pe profit în sumă totală de
y lei  (y + y lei), în conformitate cu prevederile art. 19 alin (1) din Codul Fiscal şi Ordinului nr.
3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

* Societatea comercial ă contest ă obligaţiile fiscale stabilite la control, susţinând că
subvenţiile au fost corect înregistrate în contul de venituri din subvenţii în anul în care acestea
au fost încasate şi ele au compensat cheltuielile pentru care subvenţiile au fost aprobate şi
acordate, până la acel moment regăsindu-se în contul 472  “Venituri în avans”.

* In drept,  cauzei ii sunt  aplicabile prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza:
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“(ART. 16 Anul fiscal

 (1) Anul fiscal este anul calendaristic

ART. 19 Reguli generale

1) Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile
efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se
adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare
veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare“.

Reflectarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare de catre operatorii
economici se efectueaza potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a
Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme
cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2010, astfel:

(1) Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile
contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele
tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe
măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în
situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

(2) Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute
simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a
acestor venituri şi cheltuieli.

De asemenea, sunt aplicabile si prevederile pct. 236 alin.(1) din Ordinul nr.
3055/29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, potrivit carora: “Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze”.

Având în vedere textele de lege mai sus citate, rezultă ca la calculul profitului impozabil
sunt luate in calcul ca si cheltuieli deductibile acele cheltuieli care sunt efectuate in scopul
realizarii de venituri impozabile, iar subventiile se recunosc ca venituri ale perioadei in care
sunt efectuate cheltuielile corespunzatoare.

Din analiza dosarului contestatiei se constată urmatoarele:

- Prin cererea de plată nr...../mai 2011, societatea a solicitat A.P.I.A subvenţii pentru
suprafeţele însămânţate în toamna anului 2010 şi respectiv primăvara anului 2011 şi care au
fost recoltate în anul 2011, deci pentru anul agricol 2010-2011. 

 Prin Decizia A.P.I.A. nr. ..../19.12.2011 (campania 2011) s-au aprobat subvenţii
aferente cheltuielilor efectuate pentru culturile de pe suprafeţele înscrise în cererea
susmenţionată, deci aceste subvenţii care s-au încasat parţial în anul 2011 şi în anul 2012 sunt
aferente anului agricol 2010-2011, respectiv anului fiscal 2011.

- Prin cererea de plată nr. ..../mai 2012 societatea a solicitat A.P.I.A subvenţii pentru
suprafeţele însămânţate în toamna anului 2012 şi care au fost recoltate în anul 2012, deci
pentru anul agricol 2011-2012.

 Prin Decizia A.P.I.A. nr. ....../04.12.2012 (campania 2012) s-au aprobat subvenţii
aferente cheltuielilor efectuate pentru culturile de pe suprafeţele înscrise în cererea
susmenţionată, deci aceste subvenţii care s-au încasat parţial în anul 2012 şi în anul 2013 sunt
aferente anului agricol 2011-2012, respectiv anului fiscal 2012.

În concluzie, subvenţiile acordate de A.P.I.A. în anul 2011 prin decizia susmenţionată,
au acoperit cheltuieilie efectuate de societate pentru anul agricol 2010-2011, respectiv anul
fiscal 2011, deci subvenţia în sumă de y lei trebuia înregistrată în contul de venituri din
subvenţii tot în anul fiscal 2011, iar  subvenţiile acordate de A.P.I.A. în anul 2012 prin decizia
susmenţionată, au acoperit cheltuieilie efectuate de societate pentru anul agricol 2011-2012,
respectiv anul fiscal 2012, deci subvenţia în sumă de y lei trebuia înregistrată în contul de
venituri din subvenţii tot în anul fiscal 2012.

4



Sunt aplicabile prevederile pct. 236 alin (1) din Ordinul 3055/2009, mai sus citate:
“Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor
aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze”.

Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si
evenimentele se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale
perioadelor aferente.

Astfel, subventiile se recunosc pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor
corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze,
respectand totodata scopul acordarii acestor subventii, respectiv acela de a acoperi, partial sau
total, anumite cheltuieli efectuate de producatorii agricoli.

In concluzie, organele de inspectie fiscala au stabilit corect că suma de y lei venituri  
din subventii pe suprafată acordate de APIA reprezintă  baza de impunere pentru impozitul pe
profit al anului 2011, iar suma de y lei venituri  din subventii pe suprafată acordate de APIA,
reprezintă baza de impunere pentru impozitul pe profit al anului 2012.

Susţinerile din contestaţie conform cărora subvenţiile ar compensa cheltuieli care nu
au fost încă efectuate, nu pot fi reţinute, deoarece prin cererile pe care societăţile le depun
anual la A.P.I.A. , se declară suprafeţe de teren certe, însămânţate şi nu suprafeţe potenţiale
care ar putea fi însămânţate în toamna anului respectiv.

Deoarece există un decalaj între datele la care se depun cererile pentru acordarea
subvenţiilor şi datele când se emit Deciziile aferente, precum şi datele la care se încasează
efectiv sumele, societatea consideră în mod eronat că subvenţia aferentă unui an agricol, ar
acoperi cheltuielile anului următor.

Faţă de cele prezentate mai sus, se va respingere contesta ţia ca neîntemeiat ă
pentru impozitul pe profit în sumă de y lei , ca şi pentru accesoriile aferente în sumă de y lei  (y
lei + y lei), calculate în baza art. 119 alin.(1), art.120 alin. (1) şi art. 1201 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, şi potrivit principiului de drept "accesoriul
urmează soarta principalului".

IV. Concluzionând analiza pe fond a contesta ţiei  formulată de X în conformitate cu
prevederile art. 216 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată,
se

            D E C I D E :

1. Respingerea  contestatiei ca neîntemeiata pentru suma totală de y lei
reprezentând:

 - y lei impozit profit; 
       -  y lei accesorii aferente impozitului pe profit.    

   2.  Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate
fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de
6(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale.
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