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DECIZIA NR. 205 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

  
 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. X, asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în X, jude�ul Hunedoara, 
împotriva Deciziei de impunere nr. X privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
general� nr. X �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând: 
  X lei – impozit pe profit; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit; 
 
             Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� c�tre petent� cu recomandat�, 
primit� de petent� în data de X, potrivit confirm�rii de primire anexate 
în copie la dosarul contesta�iei.  
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. 
X. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
 

  I.1. Cu privire la calculul intensit��ii maxime admise a 
ajutorului de stat; 
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Prin raportul de inspec�ie fiscal� organele de control au calculat 

eronat impozitul pe profit în sum� de X lei de care unitatea a beneficiat 
în plus, ca impozit pe profit scutit, întrucât în determinarea acestei 
sume nu s-a �inut seama prevederile legale în materie, în sensul c�:  

- societatea nu a fost în�tiin�at� de Consiliul Concuren�ei asupra 
încet�rii acord�rii de facilit��i, a�a cum este prev�zut, conform art.14�1 
alin.(3) �i (5) din O.U.G. 24/1998;      

- furnizorii de ajutoare de stat, în spe�� Ministerul Finan�elor prin 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a Municipiului Hunedoara, nu 
au fost în�tiin�a�i de Consiliul Concuren�ei despre atingerea  intensit��ii 
maxime întrucât dac� acest lucru s-ar fi întâmplat ar fi fost în�tiin�at�  �i  
societatea ;     

- de asemenea  societatea  nu a fost în�tiin�at� de c�tre X dac� 
certificatul de investitor a fost retras sau nu.  
 
           I.2. Cu privire la impozitul aferent profitului ob�inut din 
vânzarea de active corporale �i din activit��i desf��urate în afara 
zonei defavorizate;   
  
 Pentru X organele de inspec�ie fiscal� au stabilit   un  impozit pe 
profit  suplimentar  în  sum�  de  :   X lei, –X lei,  +X  lei �i – X lei.  
         Petenta sus�ine c� în stabilirea ponderii veniturilor din aceste 
activit��i nu s-a �inut seama de sumele care reprezint� veniturile totale, 
ci la numitor s-au luat sume care nu reprezint� datele corecte 
corespunz�toare acestor calcule . 
         Suma luat� în calcul de organele de control             Suma corecta  
 
An X            X lei suma nerelevanta                                         X  
An X            X lei suma nerelevanta                                         X 
An X            X lei suma nerelevanta                                         X  
An X            X lei suma nerelevanta                                         X 
 
 
       I.3. Cu privire la calculul gradului de îndatorare, conform 
Hot�rârii nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal; 
 
            Petenta invoc� art.23 din Codul Fiscal, sus�inând c� organele 
de control au calculat  eronat impozitul pe profit pentru anii X �i X luând 
în considerare gradul de îndatorare �i considerând ca nedeductibile 
cheltuielile cu dobânda bancar� �i diferen�ele de curs este unul eronat 
valutar.  
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   De asemenea, considera ca eronat calculul efectuat de 
activitatea de inspec�ie fiscal�, deoarece suma de anii X  lei 
men�ionat� ca total venituri este gre�it�, întrucât trebuia specificat� 
suma de anii X lei. Aceast� diferen�� provine din contul 711 Varia�ia 
stocurilor.  
          Mai mult, la determinarea profitului impozabil la data de X s-a 
trecut, în mod eronat, suma de X lei,  cu titlu  de cheltuial� cu dobânda 
�i pierderea net� de diferen�e de curs valutar. Aceasta suma de X lei 
este deductibil� la calculul impozitului pe profit, întrucât  dobânzile �i 
pierderea net� de curs valutar izvor�sc din contractele de credit nr. X �i 
X încheiate cu X. 
 Petenta mai sustine ca în Raport s-au trecut în mod eronat date 
din balan�� ,reprezentând pierdere contabil� �i s-au men�ionat din nou 
sume reprezentând cheltuial� cu dobânzile bancare  �i pierderea net� 
din diferen�ele de curs valutar, sume care potrivit art.23  alin.(4) din 
Legea nr. 571 / 2003 nu fac obiectul acestui calcul, potrivit celor mai 
sus men�ionate.  
          În consecin��, stabilirea profitului impozabil la X s-a efectuat  
eronat,  ceea ce a dus �i la calcularea eronat� a impozitului pe profit. 
 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 

II.1 Cu privire la calculul intensit��ii maxime admise a 
ajutorului de stat; 

 
SC X SRL de�ine certificatul de investitor în zona defavorizat� nr. 

X, în baza c�ruia beneficiaz� de facilit��ile prev�zute de O.U.G. nr. 24 / 
1998, republicat� �i modificat�, privind regimul zonelor defavorizate. 

  În acest sens, societatea a fost verificat� de organele de 
specialitate din cadrul Consiliului Concuren�ei,  întocmindu-se Nota de 
constatare seria X nr.X pentru perioada X, prin care s-a stabilit c� 
agentul economic mai are de primit ajutor de stat în sum� de Xlei. 

 În timpul inspec�iei fiscale generale s-a constatat c� societatea a 
mai beneficiat de scutire de la plata impozitului pe profit în perioada X 
pentru suma de X lei, mai mult cu suma de X lei, fa�� de cea stabilit� 
prin nota de constatare de c�tre inspectorii din cadrul Oficiului 
Concuen�ei. 

 De asemenea pentru nevirarea la termenele legale a impozitului 
pe profit suplimentar în sum� de X lei s-au calculat pentru perioada X, 
în conformitate cu prevederile  art.119 din O.G. nr. 92 / 2003, 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, dobânzi / major�ri de 
întârziere,  în sum� de 1.485  lei. 
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           II.2 Cu privire la impozitul aferent profitului ob�inut din 
vânzarea de active corporale �i din activit��i desf��urate în afara 
zonei defavorizate �i la calculul gradului de îndatorare;  

 
Referitor la anul X  
 
 În  anul X SC X SRL a înregistrat venituri din vânz�ri de active în 

sum� de anul X lei. 
Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.9 alin.(2-

3) din Hot�rârea nr. 728 / 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, întrucât au 
constatat c� la X societatea a determinat eronat impozitul pe profit 
datorat, gre�ind la stabilirea ponderii veniturilor din vânz�ri de active în 
volumul total al veniturilor.  

În timpul inspec�iei fiscale generale, organele fiscale au  
determinat ponderea veniturilor din vânz�ri de active în total venituri 
astfel: 

K =      anul X      =   X % 
               X 
S-a determinat profitul impozabil la X �i a fost determinat 

impozitul pe profit datorat  bugetului de stat  astfel: 
-   X   lei profit net   
-   X  lei cheltuieli cu dobânzi �i penalit��i   
-   X  lei cheltuiala cu impozitul pe profit  
-   X lei profit impozabil  
-    X lei impozit pe profit din care :  
-    X lei impozit pe profit datorat         
-    X  lei impozit profit scutit  
 

          Din impozitul pe profit determinat în timpul inspec�iei fiscale de X 
lei s-a sc�zut impozitul constituit de c�tre societate de X lei rezultând o 
diferen�� de X lei reprezentând impozit profit suplimentar. 

 
Referitor la anul X  
În anul X SC X SRL a înregistrat venituri din vânz�ri de active în 

sum� de X  lei. 
Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.9 alin.(2-

3) din Hot�rârea nr. 728 / 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, întrucât au 
constatat c� la X societatea a determinat eronat impozitul pe profit 
datorat, gre�ind la stabilirea ponderii veniturilor din vânz�ri de active în 
volumul total al veniturilor.  
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În timpul inspec�iei fiscale generale, organele fiscale au  
determinat ponderea veniturilor din vânz�ri de active în total venituri 
astfel: 

K =    X     = X % 
          X 
S-a determinat profitul impozabil la X �i a fost determinat 

impozitul pe profit datorat  bugetului de stat,  astfel: 
- X  lei profit net   
- X  lei cheltuieli cu dobânzi �i penalit��i   
- X  lei cheltuiala cu impozitul pe profit  
- X  lei profit impozabil  
- X  lei impozit pe profit din care :  
- X lei impozit pe profit datorat  
- X lei impozit profit scutit  
-  

Din impozitul pe profit determinat în timpul inspec�iei fiscale de X 
lei s-a sc�zut impozitul constituit de c�tre societate de X lei rezultând o 
diferen�� de X lei reprezentând impozit profit determinat în plus de 
c�tre societate. 

 
Referitor la anul X  

În anul X SC X SRL a înregistrat venituri din vânz�ri de active în 
sum� de X  lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.9 alin.(2-
3) din Hot�rârea nr. 728 / 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, întrucât au 
constatat c� la X societatea nu a determinat impozit pe profit aferent 
profitului ob�inut din vânz�ri de active, societatea gre�ind la stabilirea 
ponderii veniturilor din vânz�ri de active în volumul total al veniturilor.  

În timpul inspec�iei fiscale generale, organele fiscale au  
determinat ponderea veniturilor din vânz�ri de active în total venituri 
astfel: 

K =    X     = X% 
          X 
S-a determinat  profitul impozabil la X  �i a fost determinat 

impozitul pe profit datorat  bugetului de stat  astfel: 
- X lei profit net;   
- X lei cheltuieli cu dobânzi �i penalit��i;   
- X lei cheltuial� nedeductibil� dep��ire  
                      protocol;  
- X lei profit impozabil;  
- X lei impozit pe profit din care :  
- X lei impozit pe profit datorat   X lei  
- impozit profit scutit  
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 Din impozitul pe profit determinat în timpul inspec�iei fiscale de X 
lei se scade impozitul constituit de c�tre societate de X lei rezultând o 
diferen�� de X lei reprezentând impozit profit suplimentar. 

 
Referitor la anul X  

SC X SRL are contractate cu X SA din X  dou� împrumuturi în 
valoare total� de X Euro, din care: 

- X Euro în baza contractului de credit pe obiect nr. X. Destina�ia 
creditului a fost pentru investi�ii – achizi�ionare echipamente ventila�ie 
�i electrice.  

 - X Euro în baza contractului nr. X. Destinatia creditului a fost 
pentru investi�ii –achizi�ionare echipamente ventila�ie �i electrice.  

Cele doua împrumuturi au fost utilizate astfel : 
SC X SRL a achizi�ionat în luna X de la SC X SRL X 

echipamente de ventila�ie �i c�ldur� în valoare total� de X lei din care 
TVA  în sum� de X lei.     

 Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� la sfâr�itul 
lunii X s-a solicitat rambursare de TVA.  

Echipamentele achizi�ionate au fost închiriate de c�tre SC X SRL 
X la  SC X SRL X, fiind încheiat un contract de închiriere nr. X. 

În anul X SC X SRL a înregistrat venituri din închirieri de 
echipamente tehnologice în sum� de X lei �i venituri din prest�ri de 
servicii în sum� de X  lei. 

Urmare a celor men�ionate, veniturile înregistrate de c�tre SC X 
SRL din închirierea echipamentelor la SC X SRL X �i cele înregistrate 
din prest�ri de servicii efectuate pentru SC X SRL X  au fost 
considerate de c�tre organele de inspec�ie fiscal� c� au fost ob�inute 
din activit��i desf��urate în afara zonei defavorizate. 

În anul X au fost înregistrate în contabilitatea petentei cheltuieli 
cu dobânzile bancare în sum� de X lei, cheltuieli din diferen�e de curs 
valutar în sum� de X lei �i venituri din diferen�e de curs valutar în sum� 
de X lei,  aferente celor dou� împrumuturi. 

Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.23 alin.(1) 
si (2) din Legea nr. 571 / 2003, republicat� privind Codul fiscal,  
coroborate cu prevederile pct. 60 din H.G. nr. 44 / 2004 privind 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, care precizeaz� c� , pentru cazul în care capitalul propriu are o 
valoare negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, 
cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs 
valutar sunt nedeductibile.    

Având în vedere cele men�ionate cheltuiala cu dobânda în sum� 
de X lei �i pierderea net� din diferen�ele de curs valutar în sum� de X 
lei au fost considerate cheltuieli nedeductibile din punct de vedere 
fiscal de c�tre organele de inspec�ie fiscal�. 
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De asemenea organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile 
art.9 alin.(2) si (3) din Hot�rârea nr. 728 / 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, întrucât 
au constatat c� la X societatea a determinat eronat un impozit pe profit 
aferent profitului ob�inut din activit��i desf��urate în afara zonei 
defavorizate în suma de X lei. 

În timpul inspec�iei fiscale generale, organele fiscale au  
determinat ponderea veniturilor din vânz�ri de active în total venituri 
astfel: 

K =    X     = X  % 
       anii X 
S-a determinat profitul impozabil la X si a fost determinat 

impozitul pe profit datorat  bugetului de stat  astfel: 
-      X lei profit net;   
-      Xlei cheltuieli cu dobânzi �i penalit��i   
-      Xlei cheltuiala cu impozitul pe profit  
-      X lei cheltuiala cu dobânda �i pierdera     
                           net� din diferen�e de curs valutar  
-      X lei profit impozabil;  
-      X lei impozit pe profit din care:  
-      X lei impozit pe profit datorat    
-     X lei impozit profit scutit  
 

Din impozitul pe profit determinat în timpul inspec�iei fiscale de X 
lei se scade impozitul constituit de c�tre societate de X lei rezultând o 
diferen�� de X lei reprezentând impozit pe profit determinat în plus de 
c�tre societate. 

 
Referitor la anul X  

În anul X SC X SRL a înregistrat venituri din închirieri de 
echipamente tehnologice, venituri din prest�ri de servicii, venituri din 
vânzarea produselor finite, venituri din vânz�ri de active. 

Începând cu X societatea nu mai beneficiaz� de scutire la plata 
impozitului pe profit. 

Conform art.3 din H.G. nr. 992 / 29.12.1998 privind declararea 
zonei miniere Valea Jiului, jude�ul Hunedoara, ca zona defavorizat�,  
perioada pentru care zona minier� se declar� zon� defavorizat� este 
de 10 ani.  

Pentru trim. X societatea a determinat �i declarat la A.F.P. X  
impozit pe profit în suma de X lei.  

Pentru trim.X, X �i X societatea a determinat înregistrat �i 
declarat la A.F.P. X  impozit minim în sum� de X lei.    
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În anul X au fost înregistrate cheltuieli cu dobânzile bancare în 
sum� de X lei, cheltuieli cu diferen�e de curs valutar în sum� de X lei �i 
venituri din diferen�e de curs valutar în sum� de X lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.23 alin.(1) 
si (2) din Legea nr. 571 / 2003, republicat� privind Codul fiscal,  
coroborate cu prevederile pct. 60 din H.G. nr. 44 / 2004 privind 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, care precizeaz� c�, pentru cazul în care capitalul propriu are o 
valoare negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, 
cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs 
valutar sunt nedeductibile.    

Având în vedere cele men�ionate cheltuiala cu dobânda în sum� 
de X  lei �i pierderea net� din diferen�ele de curs valutar în sum� de X 
lei au fost considerate cheltuieli nedeductibile din punct de vedere 
fiscal de c�tre organele de inspec�ie fiscal�.  

În timpul inspec�iei fiscale generale, organele fiscale au 
determinat profitul impozabil la X �i a fost determinat impozitul pe profit 
datorat  bugetului de stat,  astfel: 

-   X lei pierdere contabil�;    
-   X lei cheltuieli cu dobânzi �i penalit��i;   
-   X lei cheltuiala cu impozitul pe profit;  
-   X lei cheltuiala cu dobânzile bancare; 
-   X lei pierdere net� din diferen�ele de curs   
                        valutar;    
-   X lei profit impozabil;  
-   X lei impozit pe profit.                  

Din impozitul pe profit determinat în timpul inspec�iei fiscale de X 
lei se scade impozitul constituit de c�tre societate de X lei rezultând o 
diferen�� de X lei reprezentând impozit profit suplimentar. 

În ceea ce prive�te dobânzile/major�rile de întârziere, organele 
de inspec�ie fiscal�, în timpul inspec�iei fiscale, pentru nevirarea la 
termenele legale a impozitului pe profit  suplimentar în suma de X 
lei au calculat pentru perioada X  dobânzi/major�ri de întârziere, în 
sum� de  X lei. 
            În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� au determinat un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de X lei (Xlei + Xlei), iar pentru 
nevirarea la termenele legale a impozitului pe profit suplimentar în 
sum� de X lei s-au calculat pentru perioada X, dobânzi / major�ri de 
întârziere,  în sum� de X lei.  

 
 

           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele prezentate de acesta, constat�rile organelor 
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de inspec�ie fiscal� �i actele normative in vigoare si 
aplicabile in speta, se re�in urm�toarele: 
 
            SC X SRL, are sediul în X, jude�ul Hunedoara, înregistrat� la 
ORC sub nr. X, CUI RO X, reprezentata legal dl. X, în calitate de 
administrator. 
            
          Perioada verificat�:  X – X.  
 

  III.1. Referitor la impozitul pe profit suplimentar în sum� de 
Xlei, cauza supus� solu�ion�rii este dac�, în mod legal, societatea 
a  beneficiat de scutire de la plata impozitului pe profit în perioada 
X pentru suma de X lei, fa�� de suma de X lei stabilit� de c�tre 
inspectorii din cadrul Consiliului Concuren�ei;  

 
          În fapt, organele de control fiscal au men�ionat c� SC X SRL 
de�ine certificatul de investitor în zona defavorizat� nr. X, în baza 
c�ruia beneficiaz� de facilit��ile prev�zute de O.U.G. nr. 24 / 1998, 
republicat� aprobata si modificata prin Legea nr.20 / 1999, �i cu 
prevederile H.G. nr. 525 / 1999 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru  aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate.  

În conformitate cu prevederile art.14^1 alin.(1) din O.U.G. nr. 24 / 
1998 privind regimul zonelor defavorizate:  
“agen�ii economici care opereaz� în zonele defavorizate 
beneficiaz� de facilit��ile fiscale prev�zute la art.6, pân� la 
atingerea intensit��ii maxime admise a ajutorului de stat, conform 
Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de 
Consiliul Concuren�ei”. 

Potrivit art.14.^1 alin.(3) din O.U.G. nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, se prevede: 
“(3) Cuantumul ajutorului de stat �i încadrarea în intensitatea  
permis� pentru fiecare agent economic sunt calculate de Consiliul 
Concuren�ei, pe baza informa�iilor transmise de furnizori de ajutor 
de stat �i de agen�iile pentru dezvoltare regional�.” 

În acest sens, în data de X, SC X SRL a fost verificat� de 
organele de specialitate din cadrul Consiliului Concuren�ei, întocmindu-
se Nota de constatare X, pentru perioada X, prin care s-a stabilit c� 
agentul economic mai are de primit ajutor de stat în sum� de Xlei. 

Prin Nota de constatare s-a stabilit intensitatea brut� a ajutorului 
de stat regional în procent de X%  �i se face men�iunea c� agentul 
economic mai poate beneficia de X lei ajutor de stat pân� la atingerea 
pragului de 65% al intensit��ii. 
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Cu toate c� SC X SRL a înregistrat in evidenta proprie Nota 
de constatare X sub nr. X, a beneficiat în continuare de scutire de la 
plata impozitului pe profit în perioada X, pentru suma de X lei, care se 
compune din: 

- X lei aferent semestrului X; 
- X lei aferent anului X; 

         -    X lei aferent anului X, 
mai mult cu X lei fa�� de suma stabilita prin Nota de constatare de 
c�tre inspectorii din cadrul Consiliului Concurentei. 

 
În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� 

societatea a beneficiat de scutire de la plata impozitului pe profit în 
perioada X pentru suma de X lei, mai mult cu suma de X lei, fa�� de 
suma stabilit� prin Nota de constatare intocmita de c�tre inspectorii din 
cadrul Consiliului Concuren�ei.  
 
           Ca urmare, se va respinge, ca neîntemeiat�, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL,  împotriva Deciziei de impunere nr. X 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
pentru cap�tul de cerere referitor la suma de X lei reprezentând 
impozit pe profit. 

 

III.2. Referitor la impozitul pe profit suplimentar în sum� de X 
lei, cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de inspec�ie 
fiscal� au calculat corect ponderea profitului ob�inut din vânzarea 
de active corporale �i din activit��i desf��urate în afara zonei 
defavorizat si daca au stabilit in mod legal, nedeductibilitatea 
cheltuielilor cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de 
curs valutar, în condi�iile în care capitalul propriu are o valoare 
negativ� ; 
 

  a) În ceea ce prive�te calculul ponderii; 
 

În fapt, în anii X - X,  SC X SRL a înregistrat venituri din vânz�ri 
de active, astfel : 

X în sum� de anul X lei ; 
X în sum� de   X lei ; 
X în sum� de   X lei, 

         X în sum� de   X lei (venituri din închirieri de  
                   echipamente tehnologice în sum� de X lei �i venituri  
                   din prest�ri de servicii în sum� de X  lei. 
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Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.9 alin.(2) 

si (3) din H.G.728 / 2001 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, întrucât au constatat c� pe anii X 
– X societatea a determinat eronat impozitul pe profit datorat, gre�ind 
la stabilirea ponderii veniturilor din vânz�ri de active, din închirieri de 
echipamente tehnologice �i din prest�ri de servicii. 

În timpul inspec�iei fiscale organele fiscale au  determinat 
ponderea veniturilor din vânz�ri de active, din închirieri de echipamente 
tehnologice �i din prest�ri de servicii în total venituri astfel: 

Anul X 
K =      anul X      =   X% 
             X 
Anul X 
K =    X     = X % 
          X 
Anul X 
K =    X     = X % 
        X 
Anul X 
K =    X     = X  % 
       anii X 

         În ceea ce prive�te elementele luate in calcul la stabilirea ponderii 
veniturilor din aceste activit��i, petenta sus�ine c� nu s-a �inut seama 
de sumele care reprezint� veniturile totale, ci la numitor s-au luat sume 
care nu reprezint� datele corecte corespunz�toare acestor calcule, 
astfel: 
         Suma luat� în calcul de organele de control         Suma corect�  
An X               X                                                                          X  
An X               X                                                                          X 
An X               X                                                                          X 
An X               X                                                                          X 

În drept,  H.G.728 / 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998 , act normativ in 
vigoare, prevede ca societ��ile comerciale nu beneficiaz� de scutire de 
la plata impozitului pe profit rezultat din efectuarea operatiunilor de 
lichidare a investitiei, conform legii, pentru profitul ob�inut din 
vinzarea de active corporale �i necorporale, câ�tigurile realizate din 
investi�ii financiare, profitul ob�inut din desf��urarea de activit��i în 
afara zonei defavorizate, precum �i pentru cel rezultat din 
desf��urarea de activit��i în alte domenii decât cele de interes pentru 
zonele defavorizate, declarate potrivit legii . 

Conform art.9 alin. (3 ) din actul normativ sus men�ionat, partea 
din profitul impozabil, aferent� fiec�rei opera�iuni/activit��i, este cea 
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care corespunde ponderii veniturilor ob�inute din aceste 
opera�iuni/activit��i în volumul total al veniturilor.  
           În scopul aplic�rii prevederilor legale, care se refer� la calculul 
ponderii veniturilor contribuabilului, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
luat în calcul, la stabilirea veniturilor totale (suma inscrisa la numitor), 
veniturile înregistrate în conturile 711 "Venituri din produc�ia stocat� », 
având în vedere principiile contabile generale �i regulile de evaluare 
conform reglement�rilor contabile, principiul permanen�ei metodelor, 
care în general, trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerci�iu 
financiar la altul. 

Astfel, ulterior apari�iei H.G.728 / 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 24 / 1998, prin 
Hot�rârea Guvernului nr. 859 / 2002 pentru aprobarea Instruc�iunilor 
privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, a existat 
precizarea c� « la calculul ponderii veniturilor contribuabilului, nu 
sunt luate în calcul : veniturile înregistrate în conturile 711 “ 
Venituri din produc�ia stocat�… » 
          Actul normativ men�ionat anterior a fost abrogat, iar în Legea nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal �i în H.G. nr. 44 / 2004 privind Norme 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal  nu 
a mai fost preluat� exact aceast� reglementare, cu toate c� Legea  
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precizeaza, atât la art.108, cât �i la art.18 alin.(4), urm�toarele : 
“Art.108   
  Baza impozabil� 
    (1) Baza impozabil� a impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs�, din 
care se scad: 
    a) veniturile din varia�ia stocurilor;”, 
 
 ART. 18  
    (2) Contribuabilii, cu excep�ia celor prev�zu�i la alin. (1), la art. 
13 lit. c) - e), art. 15 �i 38, în cazul c�rora impozitul pe profit este 
mai mic decât suma impozitului minim pentru tran�a de venituri 
totale corespunz�toare, prev�zute la alin. (3), sunt obliga�i la plata 
impozitului la nivelul acestei sume. 
    (4) Pentru încadrarea în tran�a de venituri totale prev�zut� la 
alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, ob�inute din orice surs�, 
înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care 
se scad: 
    a) veniturile din varia�ia stocurilor;” 

 
          Din textele de lege enun�ate rezult� c�, la calculul veniturilor 
totale nu sunt luate în considerare veniturile din varia�ia stocurilor, 
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atât la calculul impozitului pe venit microîntreprindere, cât �i la 
încadrarea în tran�a de venituri totale, în vederea determin�rii 
impozitului minim.  

În consecin��, afirma�ia petentei c� : « nu s-a �inut seama de 
sumele care reprezint� veniturile totale, ci la numitor s-au luat sume 
care nu reprezint� datele corecte », nu poate fi luat� în considerare la 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât organele de inspec�ie 
fiscal�, în mod corect, la calculul ponderii veniturilor ob�inute din 
opera�iuni/activit��i în volumul total al veniturilor, au considerat ca 
si venituri totale doar ceea ce s-a înregistrat în conturile de venituri 
701,704,706,707,758,765, 767, mai pu�in contul 711 “Venituri din 
produc�ia stocat� », rezultând în mod corect urm�toarele venituri totale:  
An X           X lei; 
An X           X lei; 
An X           Xlei; 
An X           X lei, 
care s-au folosit la calculul ponderii . 
 
             De asemenea, în ceea ce prive�te acest cap�t de cerere, se 
re�ine c�  SC X SRL nu aduce nici alte argumente de fapt �i de drept, 
referitor la însumarea produselor pentru baza de calcul a impozitului pe 
profit, fiind incidente prevederile ORDONAN�EI GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care la art.206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� 
urm�toarele: 
„ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
           În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
          De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz�:  
„Contesta�ia poate fi respins� ca : 
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[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 

b) În legatur� cu stabilirea în mod legal, a nedeductibilit��ii 
cheltuielilor cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de 
curs valutar, în condi�iile în care capitalul propriu are o valoare 
negativ�. 
 

În fapt, SC X SRL are contractate cu X SA din X  dou� 
împrumuturi în valoare total� de X Euro, din care: 

- X Euro în baza contractului de credit pe obiect nr. X. Destina�ia 
creditului a fost pentru investi�ii – achizi�ionare echipamente ventila�ie 
�i electrice.  

 - X Euro în baza contractului nr. X. Destinatia creditului a fost 
pentru investi�ii –achizi�ionare echipamente ventila�ie �i electrice.  

În anul X au fost înregistrate în contabilitatea petentei cheltuieli 
cu dobânzile bancare în sum� de X lei, cheltuieli din diferen�e de curs 
valutar în sum� de X lei �i venituri din diferen�e de curs valutar în sum� 
de X lei,  aferente celor dou� împrumuturi. 

În anul x au fost înregistrate cheltuieli cu dobânzile bancare în 
sum� de X lei, cheltuieli cu diferen�e de curs valutar în sum� de X lei �i 
venituri din diferen�e de curs valutar în sum� de X lei. 

 
 Organele de inspec�ie fiscal� au aplicat prevederile art.23 

alin.(1) �i (2) din Legea nr. 571 / 2003, republicat� privind Codul fiscal,  
coroborate cu prevederile pct. 60 din H.G. nr. 44 / 2004 privind 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, care precizeaz� c�, pentru cazul în care capitalul propriu are o 
valoare negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, 
cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs 
valutar sunt nedeductibile.    

 
  În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art.21 alin.(1) �i 

art.23 alin.(2)din Legea nr. 571 / 2003: 
„ ART. 21  
(1) Pentru determinarea profitului impozabil, sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul 
realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative in vigoare. 
 ART. 23  Cheltuieli cu dobânzile �i diferen�e de curs valutar 
 (2) În condi�iile în care gradul de îndatorare a capitalului este 
peste trei, cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din 
diferen�ele de curs valutar sunt nedeductibile. (…)”, 
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coroborate cu prevederile pct.60 din H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
care precizeaz� c�: 
„Norme metodologice: 
    60. În cazul în care capitalul propriu are o valoare negativ� sau 
gradul de îndatorare este mai mare decât 3, cheltuielile cu 
dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar sunt 
nedeductibile. Acestea se reporteaz� în perioada urm�toare, în 
condi�iile art. 23 alin. (1) din Codul fiscal, pân� la deductibilitatea 
integral� a acestora.” 
           Din textele de lege citate, se observ� c� legiuitorul a precizat în 
mod expres faptul c�, în cazul în care capitalul propriu are o valoare 
negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, cheltuielile 
cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar 
sunt nedeductibile. 

Întrucât din documentele aflate la dosarul cauzei rezult� c� 
valoarea capitalului propriu este una negativ�, cheltuiala cu dobânda în 
sum� de X lei �i pierderea net� din diferen�ele de curs valutar în sum� 
de X lei  pentru anul X, precum �i cheltuiala cu dobânda în sum� de X  
lei �i pierderea net� din diferen�ele de curs valutar în sum� de X lei 
pentru anul X, au fost considerate, în mod corect, cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal de c�tre organele de inspec�ie 
fiscal�. 

  În consecin��, în mod legal organele de inspec�ie fiscal�, în 
timpul inspec�iei fiscale, au determinat un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de X lei .  
           Prin urmare, se va respinge, ca neîntemeiat� �i nemotivat�, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL, împotriva Deciziei de impunere 
nr. X privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. X pentru cap�tul de 
cerere referitor la suma de X ei  reprezentând impozit pe profit  
suplimentar. 
 
          III.3. Referitor la suma de X lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit se re�ine c� acestea 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
 
           Întrucât la pct. III.1. �i III.2. din prezenta s-a re�inut c� societatea 
datoreaz� debitul de natura impozit pe profit în sum� de X lei, aceasta 
datoreaz� �i major�rile de întârziere aferente în sum� de X lei, 
calculate, în mod legal, de organul de inspec�ie fiscal�, în conformitate 
cu art.119 alin.(1) �i 120 alin.(1) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
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fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
arat�: 
“art.119 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere.”, 
art. 120 (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 
�i conform principiului de drept ''accesorium sequitur principale'' potrivit 
c�ruia accesoriu urmeaz� soarta juridic� a principalului, motiv pentru 
care se va respinge, ca neîntemeiat� �i nemotivat�, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL, împotriva Deciziei de impunere nr. X 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. X pentru cap�tul de 
cerere referitor la suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit. 
 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 

D E C I D E : 
 

           Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
formulat� de SC X SRL,  împotriva Deciziei de impunere nr. X 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. X pentru suma 
total� de X lei reprezentând: 
  X lei – impozit pe profit; 
  X lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit 
 

Director Executiv 

 


