
R O M Â N I A  
INALTA CURTE DE CASA�IE �I JUSTI�IE SEC�IA DE 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV �I FISCAL 

D E C I Z I A nr.xxx/ 2005 

 In anul 2005  s-a luat în examinare recursul declarat de 
Banca Y  - Sucursala B împotriva sentin�ei civile nr.yyy/2005 a Cur�ii 
de Apel. 

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea  anul 2005, iar 
pronun�area deciziei s-a amânat la o data ulterioara. 

C U R TEA 

Asupra recursului de fa��; 
Din examinarea lucr�rilor din dosar, constat� urm�toarele: Prin 
ac�iunea înregistrat� in aul 2003, completat� cu cererea depus� in 
anul 2004, reclamanta BancaY- Sucursala B a solicitat s� se 
dispun� anularea pct.7 din procesul-verbal încheiat la 18 august 
2003 de pârâta Direc�ia general� de control, anularea par�ial� a 
deciziei nr. 19 d in  27 ianuarie 2004 emis� de pârâtul Ministerul 
Finan�elor Publice �i obligarea pârâ�ilor la restituirea sumei încasat� pe 
nedrept prin executarea silit� a actelor administrative contestate. 

Prin ac�iunea înregistrat� la in anul 2004, reclamanta a 
solicitat anularea pct.7 d i n  procesul verbal încheiat la 11 mai 
2004 de Direc�ia general� de control, anularea Deciziei nr.275 
din 13 septembrie 2004 emis� de Ministerul Finan�elor Publice, 
astfel cum a fost modificat� prin decizia nr.275 bis.  

Constatând c� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 
164 Cod procedur� civil�, s-a dispus conexarea dosarului din 
anul 2004 la dosarul din anul 2003. 

Prin sentin�a c iv i l�  nr.yyy/2005, Curtea de Apel a respins 
excep�iile invocate de pârâ�i privind l ipsa de interes �i 



inadmisibilitatea ac�iunii �i ca nefondate a c � i u n i l e  conexe 
formulate de reclamant�. 

S-a re�inut legalitatea actelor de control financiar �i a 
obliga�iilor fiscale stabilite în sarcina reclamantei. 

Impotriva sus men� ionatei sentin�e a declarat recurs 
reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate, sus�inând în esen��, 
c� în mod gre�it instan�a de fond a respins ac�iunile conexe 
formulate �i completate, de�i obliga�iile fiscale stabilite prin actele 
de control financiar erau deductibile în raport de Conven�ia 
pentru evitarea dublei impuneri încheiat� cu Italia  �i 
reglement�rile fiscale interne aplicabile în cauz�. 

Recursul este nefondat. 
I. Cheltuielile reprezentând cheltuielile de conducere �i de 

administrare care au fost pl�tite de recurenta-reclamant� c�tre 
Banca Y d in  I ta l ia ,  nu sunt deductibile integral de la calculul 
impozitului pe profit, cum s-a sus�inut de recurent�, ci doar în 
limita de 10% din sa la r i i l e  impozabile a le sediului permanent în 
România, cum legal s-a re�inut prin actele de control financiar �i 
hot�rârea instan�ei de fond care a lacut o corect� interpretare 
a textelor legale aplicabile. 

Recurenta fi ind subiect de drept fiscal, respectiv de 
impunere, în România, potrivit art.5 din Conven�ia de evitare a 
dublei impuneri încheiat� cu Italia, are obliga�ia achit�rii în cota de 
10% a cheltuielilor sus men�ionate, fa�� de de prevederile art.l 
l i t .b  �i art.9 a l i n . 7 l i t . i  d i n  Legea nr.414/2002 privind impozitul 
pe profit, fa�a de  HG nr.859/2002 �i art.7 a l in .  1 �i art.25 al in .  1 
pct.3 d i n  Conven�ia ar�tat�. 

Dispozi�iile art.7 alin.3 din Conven�ia invocat� nu prev�d 
deducerea integral� a cheltuielilor, iar art.26 a l i n . 2 pct.2 �i 
art.27 d i n  Conven�ia bilateral� nu oblig� statele semnatare la 
luarea de m�suri administrative, contrare legilor �i practicilor 
administrative na�ionale. 

II. Che l tu i e l i l e    pentru   achizi�ionarea   de   servicii   din 
str�in�tate efectuate în baza contractului încheiat la 1 august 
2001 �i a actelor adi�ionale perfectate cu Banca V Italia  legal   au   
fost  re�inute,   nefiind  deductibile 



integral,    fa��    de    prevederile    art.22    din    O.G.    
nr.70/1994, republicat�, Instruc�iunile de aplicare aprobate prin 
H.G. nr.402/ 
2000, art.27 d i n  Legea nr.414/2002 �i art.27.9 d i n  H.G. 
nr.859/2002 potrivit c�rora între entit��ile apar�inând aceluia�i 
grup, nu se 
pot deduce costurile de administrare, consultan��, 
management, control, care sunt deduse la nivel central prin 
intermediul societ��ii 
mam�. 

III. Cheltuielile aferente constituirii provizioanelor specifice 
de risc, de credit �i  dobanda si  
pierderile d i n   crean�e neacoperite din  provizioane,  legal s-a 
re�inut c� nu sunt deductibile, în temeiul 
arl.5 d i n  H . G. nr.335/I995, republicat� �i Normele B.N.R. nr.3/ 
1994,  întrucât  în  perioada   1998 -  30  mai  2002,  recurenta 
a constituit provizioane de risc �i de dobând� pentru credite 
acordate far� garantii sau cu garantii insuficiente. 
 

IV. Cheltuielile  cu  poli�ele  de  asigurare   pentru   risc  de 
accidente încheiate pe numele unor salaria�i sau ter�e persoane 
în anul 1998,  legal s-a re�inut c� nu sunt 
deductibile fiscal conform art.4 a l in .3 l i t . i  d i n  O.G. nr.70/1994. 

V. Cheltuielile   pentru   achitarea   cotiza�iei   la   Asocia�ia 
Român� a B�ncilor nu sunt deductibile 
fiscal, cum s-a sus�inut de reclamanta-recurent�, în raport    
de prevederile   art.9   pct.7   l i t .o   din   Legea   nr.414/2002   
privind impozitul pe profit. 

A�a fiind, în raport de considerentele expuse, se va 
respinge ca nefondat recursul declarat de reclamant�, potrivit 
art .312 a l in .  1 Cod procedur� civil�, re�inându-se legalitatea 
hot�rârii pronun�at� de instan�a de fond. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 
DECIDE: 



Respinge recursul declarat de Banca Y - Sucursala B 
împotriva sentin�ei c i v i l e  nr.yyy/ 2005 a Cur�ii de Apel, ca 
nefondat. 

Pronun�at� în �edin�� public� din anul  2005. 

 



 


