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              Decizia nr.33 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005  
 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara  
a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de societatea 
comercial� X. 
          Societatea comercial� X contest� m�surile stabilite de 
organele de control ale Direc�iei generale a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara - Activitatea de control financiar fiscal, prin 
DECIZIA DE IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal�, privind impozitul pe profit �i accesoriile 
aferente.  
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
       I. Prin contesta�ie, societatea comercial� X, sus�ine 
urm�toarele: 
       Organul de control nu a �inut seama de baza legal� de stabilire 
a adaosului de premiere la salarii, caracterul dreptului salaria�ilor 
asupra acestui adaos �i motivul de neplat�. 
       Unitatea este o societate comercial� pe ac�iuni, iar raporturile 
dintre angajator �i salaria�i, inclusiv salarizarea sunt reglementate 
prin contractul colectiv de munc� încheiat cu organiza�ia sindical�. 
       In toate contractele colective de munc� s-a prev�zut ca adaus 
la salarizare coeficientul de premiere de 5% din fondul de salarii, 
care se repartizeaz� conform anexei la contract. 
       Aceste drepturi salariale au fost obligatoriu a se constitui în 
fiecare lun� în raport de rezultatele de produc�ie �i care pentru 
specificul unit��ii, drepturile salariale constitue cheltuiala principal� 
în realizarea activit��ilor aduc�toare de venituri. 
      Sporurile �i adausurile la salariul de baz� negociat, constituind 
un drept pentru salaria�i, au dat na�tere la un drept n�scut dreptul 
de crean�� salarial� care trebuia pl�tit, iar din lips� de lichidit��i nu a 
fost posibil, aceasta neînsemnând a presupune c� dreptul 
salariatului la propria crean�� s-a stins. 
       Se re�ine c� adausul de premiere nu este afectat de anumite 
condi�ii, altele decât salariul de baz� negociat �i are caracter de 
permanen��, plata putându-se efectuat în cursul termenului de 
prescrip�ie. 
      Salaria�ii nu au renun�at la drepturile de crean�� rezultate din 
fondul de 5%, fiind toleran�i �i în�eleg�tori c� nu au existat lichidit��i. 
Intre timp o parte din aceste crean�e s-au pl�tit, iar dac� nu erau 
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constituite la data realiz�rii veniturilor se pune întrebarea cum erau 
constituite �i pl�tite pentru perioadele anterioare. 
       Organul de control re�ine ca suport legal al constat�rii sale, 
faptul c� fondul de 5% intitulat premiere, nu este nominalizat de 
actele normative ca fiind deductibil, îns� acesta face parte din 
cheltuiala de baz� la realizarea veniturilor �i se încadreaz� în 
regulile generale de calcul al profitului. 
 
      II. Organele  de control ale Direc�iei generale a finan�elor publice 
a jude�ului Hunedoara-Activitatea de control financiar fiscal, au 
consemnat urm�toarele: 
        Cu privire la modul de determinare a impozitului pe profit 
suplimentar aferent sumelor constituite ca fond de premiere, 
societatea comercial� X a înregistrat în eviden�a contabil� pe 
conturi de cheltuieli sume reprezentând fond de premiere. O parte a 
sumelor constituite nu au fost achitate personalului, r�mânând în 
sold la finele fiec�rei perioade, pentru care societatea datoreaz� 
impozit pe profit, la fondul de premiere neacordat. 
        In mod eronat la calculul profitului impozabil societatea nu a 
stabilit ca nedeductibile fiscal sumele înregistrate pe cheltuieli 
reprezentând fondul de premiere neacordat salaria�ilor.  
        Conform art.4 din Ordonan�a Guvernului nr.70/1994, 
Republicat�, privind impozitul pe profit, art.9 din Legea nr.414/2002 
privind impozitul de profit �i art.21 din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt 
considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
        Conform reglement�rilor legale în vigoare, cheltuielile efectuate 
în scopul realiz�rii de venituri impozabile sunt cheltuielile înregistrate 
cu realizarea �i comercializarea bunurilor, prestarea serviciilor sau 
executarea lucr�rilor. 
        In condi�iile în care personalul salariat nu a prestat sau 
executat servicii care s� duc� la ob�inerea unor venituri 
suplimentare fa�� de cele ob�inute în mod curent, aceste sume de 
natura fondului de premiere nu au putut fi acordate salaria�ilor, 
rezultând c� aceste cheltuieli nu au fost efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri.  
         Ca urmare, cu sumele constituite ca fond de premiere 
neachitat salaria�ilor, s-a majorat profitul impozabil al fiec�rui an 
fiscal, rezultând un profit impozabil suplimentar, cu un impozit pe 
profit suplimetar aferent.  
         Conform prevederilor din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, pentru impozitul pe 
profit stabilit suplimentar, s-au calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere.  
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         III. Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei �i 
având în vedere actele normative în vigoare pe perioada verificat�, 
se desprind urm�toarele aspecte: 
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara, este investit� s� se pronun�e asupra deductibilit��ii 
cheltuielilor cu fondul de premiere, în condi�iile în care acesta 
nu a fost acordat salaria�ilor. 
          In fapt, societatea a constituit un fond de premiere în baza 
prevederilor din Contractul colectiv de munc�, aplicând cota de 5% 
la fondul de salarii.  
        La finele fiec�rui trimestru, au r�mas sume constituite ca fond 
de premiere , dar care nu au fost achitate salaria�ilor. 
        Societatea a înregistrat în contabilitate cheltuieli cu fondul de 
premiere, pe care le-a considerat ca fiind deductibile la calculul 
profitului impozabil, inclusiv sumele neachitate salaria�ilor. 
         Organele de inspec�ie fiscal� au consemnat faptul c�, în mod 
eronat la calculul profitului impozabil, societatea nu a stabilit ca 
nedeductibile fiscal sumele înregistrate pe cheltuieli cu fondul de 
premiere neacordat salaria�ilor. 
         Sumele acordate efectiv salaria�ilor �i cuprinse în state de 
plat� pentru care s-au calculat toate obliga�iile aferente bugetului 
consolidat al statului au fost luate în calcul ca deductibile fiscal la 
stabilirea impozitului pe profit. 
       Societatea contestatoare prezint� în sus�inerea afirma�iilor sale, 
contractele colective de munc�, înregistrate la Direc�ia Muncii, �i 
Actele adi�ionale înregistrate la Direc�ia Muncii, potrivit c�rora la 
capitolul “Forme de salarizare �i alte drepturi salariale”, se 
stipuleaz�: “Adaosurile la salariile de baz� sunt: 

a) premiile ce se acord� din fondul de premiere ce se 
constituie la nivelul societ��ii în procent de pân� la 5% 
din fondul de salarii …” 

      In drept, prevederile art.4 din Ordonan�a Guvernului 
nr.70/1994, Republicat�, privind impozitul pe profit, art.9 din Legea 
nr.414/2002 privind impozitul de profit �i art.19, art.21 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, stipuleaz�: 
 “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, în acelea�i acte normative men�ionate anterior 
se precizeaz� : 
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       “Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare.” 
         Prin urmare, pentru ca o cheltuial� s� fie deductibil�, aceasta 
trebuie s� fie aferent� activit��ii desf��urat� de societate, activitate 
care s� genereze venituri în general. 
 Având în vedere faptul c�, a�a cum rezult� din raportul de 
inspec�ie fiscal�, societatea a inregistrat rezultate ale exerci�iilor 
fiscale, aceste rezultate nu se puteau realiza f�r� existen�a unui 
personal remunerat, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� în mod 
eronat au re�inut: “ In condi�iile în care personalul salariat nu a 
prestat sau executat servicii care s� duc� la ob�inerea unor venituri 
suplimentare fa�� de cele ob�inute în mod curent, aceste sume de 
natura fondului de premiere nu au putut fi acordate salaria�ilor, 
rezultând c� aceste cheltuieli nu au fost efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri.”  
          Acordarea acestor sume de natura fondului de premiere, �ine 
exclusiv de raporturile dintre angajator �i salaria�i, fapt reglementat 
prin contractul colectiv de munc�; de asemenea, lipsa lichidit��ilor 
cauzate de diferite cauze, nu are influen�� asupra caracterului de 
deductibilitate al cheltuielilor cu aceste sume.    
          În ceea ce prive�te motiva�ia organului de inspec�ie fiscal� 
privind faptul c�: “fondul de premiere nu a fost inclus pe statele de 
plat�, …”, Ordinul nr.306/2002 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, la cap.5 
Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile, stipuleaz�: 
   “Contul 428 “Alte datorii �i crean�e în leg�tur� cu personalul” 
           Cu ajutorul acestui cont se �ine eviden�a altor datorii �i 
crean�e în leg�tur� cu personalul. 
         Contul 428 "Alte datorii �i crean�e în leg�tur� cu 
personalul" este un cont bifunc�ional. 
        În creditul contului 428 "Alte datorii �i crean�e în leg�tur� 
cu personalul" se înregistreaz�: 
        - … sumele datorate personalului, pentru care nu s-au 
întocmit state de plat�, determinate de activitatea exerci�iului 
care urmeaz� s� se închid�, inclusiv indemniza�iile pentru 
concediile de odihn� neefectuate pân� la închiderea exerci�iului 
financiar (641);… 
       Soldul creditor al contului reprezint� sumele cuvenite 
personalului, iar soldul debitor, sumele datorate de personal.” 
          Având în vedere cele prezentate, s-a re�inut c� societatea 
contestatoare beneficia de deductibilitate la calculul profitului 
impozabil, pentru sumele constituite reprezentând cheltuieli privind 



 5 

fondul de premiere constituit în baza prevederilor Contractului 
colectiv de munc�. 
 Referitor la dobânzile �i penalit��ile de întârziere, stabilirea 
acestora în sarcina contestatorului reprezint� m�sura accesorie în 
raport cu debitul. Conform principiului de drept accessorium sequitur 
principale, întrucât societatea comercial� nu datoreaz� debit de 
natura impozitului pe profit, aceasta nu datoreaz� nici dobânzile �i 
penalit��ile aferente. 
  
             Pe cale de consecin�� �i în temeiul prevederilor art.185 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat� privind Codul de 
procedur� fiscal�, 
 
                                               DECIDE: 
   
       Admiterea contesta�iei formulat� de societatea comercial� X. 
  
 
   


