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DECIZIA NR.159 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 SA ..., cu sediul în municipiul ..., 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�, 
c�tre 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 art. 216 
alin. (3) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, în sensul c�, organele de inspec�ie fiscal�, care au 
verificat temeinicia argumentelor invocate în contesta�ie, nu fac referire la 
sumele �i m�surile contestate. 
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           Majorarea bazei de impunere cu suma de ... lei, pentru calculul 
impozitului pe profit, nu se întemeiaz� pe situa�ia de fapt real�, întrucât 
organele de inspec�ie nu au luat în considerare documentele justificative 
care au stat la baza înregistr�rilor din eviden�a contabil�, astfel: 

   - suma de ... lei, achitat� c�tre Prim�ria ..., reprezint� cheltuieli cu 
redeven�ele, conform contractului nr. .../...2007; 

   - suma de ... lei, achitat� c�tre SC N SRL ... în baza facturilor fiscale nr. 
.../...2007 �i .../...2007, reprezint� servicii de m�sur�tori topo, efectuate în 
vederea stabilirii st�rii ini�iale a planurilor de structur� �i documenta�iei 
grafice a stadionului din ...; 

   - influen�ele privind obliga�iile suplimentare, calculate, respectiv, ... lei 
pentru anul 2005 �i ... lei pentru anul 2006, nu au temeinicie legal�. 

Fa�� de cele men�ionate, societatea contestatoare solicit� 
admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat�, precum �i exonerarea 
de la plata sumei de  ... lei, reprezentând: 

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

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

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
.../...2009, organele de control ale Activita�ii de inspec�ie fiscal�, au 
consemnat urm�toarele: 

Perioada supus� controlului: ianuarie 2004 - iunie 2008. 

           Pentru anul 2004, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
faptul c�, SC X SA ... a constituit, eviden�iat �i declarat, în plus, la 
organul fiscal teritorial, impozit pe profit în sum� de ... lei.  

           Pentru anul 2005, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, impozit 
pe profit suplimentar, în sum� de ... lei, pe motiv c�: 

   - societatea comercial� a constituit rezerve legale peste limita 
prev�zut� de lege; 

   - la stabilirea deductibilit��ii cheltuielilor cu amortizarea, societatea 
contestatoare nu a �inut seama de faptul c�, în anul 2005, a beneficiat de 
deducerea de 20%, prev�zut� de art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 
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           Pentru anul 2006, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, impozit 
pe profit suplimentar, în sum� de ... lei, pe motiv c�: 

   - societate comercial� a constituit rezerve legale peste limita prev�zut� 
de lege; 

   - la stabilirea deductibilit��ii cheltuielilor cu amortizarea, societatea 
contestatoare nu a �inut seama de faptul c�, în anul 2005, a beneficiat de 
deducerea de 20%, prev�zut� de art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 

           Pentru anul 2007, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit, impozit 
pe profit suplimentar, în sum� de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului 
de deducere pentru cheltuieli, în sum� total� de    , astfel: 

   -   ... lei, reprezentând cheltuieli cu serviciile de proiectare, înregistrate 
în eviden�a contabil� pe baza facturii nr. .../...2007, emis� de SC P SRL 
..., cheltuieli de natura investi�iilor, intrucât, potrivit explica�iilor date de 
c�tre directorul economic, acestea „se refer� la designul corpului 
administrativ (amenajare birouri, cromatic�, amenajare spa�iu de acces, 
amenajare zone verzi” ; 

   - ... lei, reprezentând cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea 
imobiliz�rilor în curs de execu�ie, înregistrate, în luna decembrie 2007, în 
debitul contului 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajust�rile pentru 
deprecierea imobiliz�rilor” prin creditul contului 293 „Ajust�ri pentru 
deprecierea imobiliz�rilor �n curs de execu�ie”.  

           Potrivit celor consemnate în raportul de inspec�ie fiscal� contestat, 
în cursul anului 2007 societatea comercial� a înregistrat în debitul 
contului 231.5 „Investi�ii în curs - Patinoarul din ...” suma de ... lei, astfel:  

   -  ... lei, sum� achitat� c�tre SC N SRL ... în baza facturilor fiscale nr. 
.../...2007 �i .../...2007, reprezentând servicii de m�sur�tori topo �i planuri 
de structur� precum �i documenta�ie grafic� stadion ...; 

   - ... lei, sum� achitat� c�tre Prim�ria municipiului ... conform chitan�elor 
nr..../...2007 �i .../...2007; 

   -   ... lei, sum� achitat� c�tre Oficiul de Cadastru ....  

           Pentru semestrul I 2008, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat faptul c�, SC X SA ... a constituit, eviden�iat �i declarat, în plus, 
la organul fiscal teritorial, impozit pe profit în sum� de ... lei. 
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           Fa�� de cele constatate, pentru perioada ianuarie 2004 - 
iunie 2008, organele de inspec�ie au stabilit, suplimentar, impozit pe profit 
în sum� total� de  ... lei. 
 
           Pentru neachitarea, in termenele legale, a impozitului pe profit, au 
fost calculate majorari de intârziere in sum� total� de ... lei. 
 

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

1) Cu privire la la neacordarea dreptului de deducere pentru 
suma total� de ... lei, reprezentând rezerve legale constituite pentru 
anii fiscali 2005 �i 2006.  

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... este 
investit� s� se pronun�e asupra legalit��ii constituirii de c�tre 
societatea contestatoare a rezervelor legale pentru anii fiscali 2005 
�i 2006.  
 
           În fapt, organele de inspectie fiscala au dispus reîntregirea profitului 
impozabil al societ��ii cu suma de ... lei, reprezentând rezerva legal� care 
dep��e�te a cincea parte din capitalul social subscris si v�rsat al societ��ii. 
 
           Urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, în perioada ianuarie 2005 - decembrie 2006, societatea 
comercial� a constituit �i eviden�iat în contul 1061 “Rezerve legale” sum� 
total� de ... lei, astfel: 
   - ... lei, în anul 2005; 
   - ... lei, în anul 2006. 
 
           Dup� cum rezult� din Raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. 
.../...2009, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�,  
 
         a) la data de 31.12. 2005, societatea eviden�iaz�: 
   - capital social subscris �i v�rsat, în sum� de ... lei; 
   - rezerve legale constituite, în sum� total� de ... lei, din care, suma de ... 
lei a fost repartizat� în luna decembrie 2005; 
   - profit contabil, stabilit în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, în sum� de ... 
lei. 
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         b) la data de 31.12. 2006, societatea eviden�iaz�: 
   - capital social subscris �i v�rsat, în sum� de ... lei; 
   - rezerve legale constituite, în sum� total� de ... lei, din care, suma de ... 
lei a fost repartizat� în luna decembrie 2006; 
   - profit contabil, stabilit în urma efectu�rii inspec�iei fiscale, în sum� de ... 
lei. 
 
           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat 
drept de deducere pentru suma total� de ... lei (... lei, pentru anul fiscal 
2005 �i ... lei, pentru anul fiscal 2006), reprezentând rezerva legal� care 
dep��e�te a cincea parte din capitalul social subscris si v�rsat al societ��ii.  
 
           În drept, art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, precizeaz�: 
 
         „Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si 
provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel: 
     a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata 
asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe 
profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adaug� 
cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pâna ce aceasta va 
atinge a cincea parte din capitalul social subscris si v�rsat sau din 
patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare.[…]”  
 
           Având in vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� precum �i 
prevederile legale invocate mai sus, se retine c�, in mod legal, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru suma total� de ... 
lei (... lei, pentru anul fiscal 2005 �i ... lei, pentru anul fiscal 2006), 
reprezentând rezerva legal� care dep��e�te a cincea parte din capitalul 
social subscris si v�rsat al societ��ii.  
 
         2) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere pentru suma 
de ... lei, reprezentând  cheltuieli privind amortizarea 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... este 
investit� s� se pronun�e asupra m�surii organelor de inspec�ie 
fiscal� privind neacordarea deductibilita�ii sumei de ... lei 
eviden�iat� in contabilitate cu titlu de cheltuieli de exploatare privind 
amortizarea imobiliz�rilor, in condi�iile in care societatea 
contestatoare nu a �inut seama de faptul c�, în anul 2005, a 
beneficiat de deducerea de 20%, prev�zut� de art. 24 alin. (12) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
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În fapt, organele de inspectie fiscala au dispus reîntregirea 
profitului impozabil al societ��ii cu suma de ... lei (... lei, pentru anul 2005 
�i ... lei, pentru anul 2006), reprezentând cheltuieli cu amortizarea, 
nedeductibile din punct de vedere fiscal. 

Urmare controlului efectuat, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c�, in anul 2005, societatea comercial� a dedus cheltuieli de 
amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a unor mijloace fixe 
amortizabile, achizi�ionate pâna la data de 30 aprilie 2005, inclusiv, 
conform prevederilor art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal.  

De asemenea, organele de inspec�ie au constatat c�, societatea 
comercial� a înregistrat, în cursul anilor 2005 �i 2006, cheltuieli cu 
amortizarea aferent� acelora�i mijloace fixe, considerând aceste 
cheltuieli ca fiind, integral deductibile din punct de vedere fiscal.  
 
           În drept, art. 24 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
prevede: 
 
         „Contribuabilii care au investit în mijloace fixe amortizabile sau în 
brevete de inven�ie amortizabile �i care au dedus cheltuieli de 
amortizare reprezentând 20% din valoarea de intrare a acestora, 
conform prevederilor legale, la data punerii în func�iune a mijlocului 
fix sau a brevetului de inven�ie, pân� la data de 30 aprilie 2005 
inclusiv, au obliga�ia s� p�streze în patrimoniu aceste mijloace fixe 
amortizabile cel pu�in o perioad� egal� cu jum�tate din durata lor 
normal� de utilizare. În cazul în care nu sunt respectate prevederile 
prezentului alineat, impozitul pe profit se recalculeaz� �i se stabilesc 
dobânzi �i penalit��i de întârziere de la data aplic�rii facilit��ii 
respective, potrivit legii.’’ 
 
           De asemenea, pct. 71^1 din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului 
nr. 44/2004, precizeaz�: 
 
         “[…] Cheltuielile de amortizare reprezentând deducerea de 20% 
prev�zut� la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal sunt deductibile numai 
pentru mijloacele fixe amortizabile, respectiv brevete de inven�ie 
amortizabile înregistrate �i puse în func�iune pân� la data de 30 aprilie 
2005 inclusiv. Valoarea fiscal� r�mas� se determin� dup� sc�derea 
din valoarea de intrare a respectivelor mijloace fixe 
amortizabile/brevete de inven�ie amortizabile a sumei egale cu 
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deducerea fiscal� de 20% �i se recupereaz� pe durata normal� de 
func�ionare. În cazul în care duratele normale de func�ionare au fost 
recalculate, potrivit normelor legale în vigoare, perioada pentru care 
exist� obliga�ia p�str�rii în patrimoniu a acestor mijloace fixe se 
coreleaz� cu duratele normale de func�ionare recalculate.’’ 
 
           Potrivit prevederilor legale men�ionate mai sus, se re�ine c�, pentru 
mijloacele fixe amortizabile achizi�ionate pân� la data de 30 aprilie 2005 �i 
pentru care, societatea a dedus cheltuieli de amortizare reprezentand 20% 
din valoarea de intrare a acestora, valoarea fiscal� r�mas� se determin� 
dup� sc�derea din valoarea de intrare a respectivelor mijloace fixe 
amortizabile a sumei egale cu deducerea fiscal� de 20% �i se recupereaz� 
pe durata normal� de func�ionare. 

Având in vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� precum 
�i prevederile legale invocate mai sus, se retine c�, in mod legal, 
organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru 
suma total� de ... lei (... lei, pentru anul 2005 �i ... lei, pentru anul 2006), 
reprezentând cheltuieli cu amortizarea, nedeductibile din punct de vedere 
fiscal. 
  
         3) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere a cheltuielilor 
în sum� de ... lei, reprezentând contavaloarea unor lucr�ri de natura 
investi�iilor 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... este 
investit� s� se pronun�e asupra m�surii organelor de inspec�ie 
fiscal� privind neacordarea deductibilita�ii pentru suma de ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu serviciile de proiectare, in condi�iile in 
care acestea au fost efectuate în scopul amenaj�rii birourilor, 
spa�iului de acces �i a zonelor verzi din incinta societ��ii 

În fapt, organele de inspectie fiscala au dispus reîntregirea 
profitului impozabil al societ��ii, aferent anului 2007, cu suma de ... lei 
reprezentând cheltuieli cu serviciile de proiectare, înregistrate în eviden�a 
contabil� pe baza facturii nr. .../...2007, emis� de SC P SRL ..., cheltuieli 
de natura investi�iilor, intrucât, potrivit explica�iilor date de c�tre directorul 
economic, acestea „se refer� la designul corpului administrativ 
(amenajare birouri, cromatic�, amenajare spa�iu de acces, amenajare 
zone verzi” 
 
           În drept, în perioada supus� verific�rii, sunt aplicabile prevederile 
Legii  nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
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corporale si necorporale �i titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal. 
 
           Astfel, art. 4 lit. d) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea 
capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicat�, 
prevede: 
 
         ,,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”, prevederi care se reg�sesc �i la art. 24 alin. (1) si alin. (3) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dup� cum urmeaz�: 
         „(1) 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. 
    (3) Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe amortizabile: 
    d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma 
cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbun�t��irii parametrilor 
tehnici ini�iali �i care conduc la ob�inerea de beneficii economice 
viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;” 
 
           In ceea ce priveste investi�iile aferente cl�dirilor, pct. 7 din Hot�rârea 
Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in 
active corporale si necorporale, modificat� si completat� prin Ordonan�a 
Guvernului nr. 54/1997, precizeaz�: 
 
         “Pentru cl�diri �i construc�ii, lucr�rile de modernizare trebuie s� 
aib� ca efect sporirea gradului de confort �i ambient. 
    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�.” 

           Având in vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, 
preciz�rile f�cute de directorul economic al societ��ii precum �i 
prevederile legale invocate mai sus, se retine c�, in mod legal, organele 
de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere pentru suma ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu serviciile de proiectare, efectuate în scopul 



 
     ����

 
 

  

9 

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

amenaj�rii birourilor, spa�iului de acces �i a zonelor verzi din incinta 
societ��ii. 

4) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere a 
cheltuielilor cu provizioanele pentru deprecierea imobiliz�rilor în 
curs de execu�ie în sum� de ... lei 

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... este 
investit� s� se pronun�e asupra m�surii organelor de inspec�ie 
fiscal� privind neacordarea deductibilita�ii pentru suma de ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea 
imobiliz�rilor în curs de execu�ie 
 
           În fapt, organele de inspectie fiscala au dispus reîntregirea profitului 
impozabil al societ��ii, aferent anului 2007, cu suma de ... lei, reprezentând 
cheltuieli cu provizioanele pentru deprecierea imobiliz�rilor în curs de 
execu�ie, înregistrate, în luna decembrie 2007, în debitul contului 6813 
„Cheltuieli de exploatare privind ajust�rile pentru deprecierea imobiliz�rilor” 
prin creditul contului 293 „Ajust�ri pentru deprecierea imobiliz�rilor �n curs 
de execu�ie”.  
 
           În drept, art. 22 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precizeaz� urm�toarele: 
 
         „(1) Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si 
provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol, astfel: 
    a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata 
asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe 
profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga 
cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va 
atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din 
patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In 
cazul in care aceasta este utilizata pentru acoperirea pierderilor sau 
este distribuita sub orice forma, reconstituirea ulterioara a rezervei nu 
mai este deductibila la calculul profitului impozabil. Prin exceptie, 
rezerva constituita de persoanele juridice care furnizeaza utilitati 
societatilor comerciale care se restructureaza, se reorganizeaza sau 
se privatizeaza poate fi folosita pentru acoperirea pierderilor de 
valoare a pachetului de actiuni obtinut in urma procedurii de 
conversie a creantelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a 
acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil; 
    b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; 
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    c) provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand 
cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 
30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor 
asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, altele decat cele 
prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii: 
    1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004; 
    2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la 
data scadentei; 
    3. nu sunt garantate de alta persoana; 
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata 
contribuabilului; 
    5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului; 
    d) provizioanele specifice, constituite potrivit legilor de organizare si 
functionare, de catre institutiile de credit, institutiile financiare 
nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a 
Romaniei, precum si provizioanele specifice constituite de alte 
persoane juridice similare; 
    e) *** Abrogata 
    f) *** Abrogata 
    g) *** Abrogata 
    h) rezervele tehnice constituite de societatile de asigurare si 
reasigurare, potrivit prevederilor legale de organizare si functionare, cu 
exceptia rezervei de egalizare. Pentru contractele de asigurare cedate 
in reasigurare, rezervele se diminueaza astfel incat nivelul acestora sa 
acopere partea de risc care ramane in sarcina asiguratorului, dupa 
deducerea reasigurarii; 
    i) provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, 
constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor 
Mobiliare; 
    j) provizioanele constituite in limita unei procent de 100% din 
valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, 
altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele conditii: 
    1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007; 
    2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este 
declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii 
judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie; 
    3. nu sunt garantate de alta persoana; 
    4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata 
contribuabilului; 
    5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului. 
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                               k) provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a 
depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara 
activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei 
stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a 
depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare 
percepute; 
    l) provizioanele constituite de companiile aeriene din Romania pentru 
acoperirea cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave 
si a componentelor aferente, potrivit programelor de intretinere a 
aeronavelor, aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica 
Civila Romana.’’ 
            
           Având in vedere constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� precum �i 
prevederile legale invocate mai sus, se retine c�, societatea contestatoare 
nu are drept de deducere pentru suma de ... lei, reprezentând cheltuieli cu 
provizioanele pentru deprecierea imobiliz�rilor în curs de execu�ie. 
 
           În drept, 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.” 
 
           Prin urmare, �inând cont de cele precizate mai sus, precum �i de 
actele aflate in dosarul cauzei, se re�ine c�, societatea comercial� 
datoreaz� impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit prin Decizia de 
impunere nr. .../...2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal�, astfel 
contesta�ia urmeaz� a fi respins�, ca neîntemeiat�.  
 
           În ceea ce priveste suma de ... lei, reprezentând  major�ri de 
intârziere aferente impozitului pe profit, se retine c� stabilirea de 
major�ri aferente acestui impozit, in sarcina contestatoarei, reprezint� o 
m�sur� accesorie in raport cu debitul. 
 
           Deoarece, in sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe profit, iar prin contestatie nu se prezint� argumente privind 
modul de calcul al major�rilor de întârziere, societatea comercial� 
datoreaz� si suma de ... lei, cu titlu de major�ri aferente acestui impozit, în 
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conformitate cu prevederile art. 119 si art.120 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.   
 
           Pentru considerentele aratate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
 
                                                DECIDE: 

Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� SC X SA 
..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2009, emis� de Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, privind stabilirea ca obliga�ie de plat�, c�tre 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 atacat� la Tribunalul ... in termen de 6 luni 
de la data comunic�rii. 

 

                      DIRECTOR COORDONATOR, 

                                  ... 


