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DECIZIA NR. 9 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2008 
 

   
                  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Inspectie Fiscala asupra contestatiei 
formulat� de SC X SRL din Deva, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2007 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara - Activitatea de Inspec�ie Fiscal�.  
                 Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând :  
- … lei impozit pe profit stabilit ca obliga�ie suplimentar�  
- … lei majorari/dob�nzi aferente impozit pe profit stabilit  
suplimentar  
- … lei TVA stabilit ca obligatie suplimentar�  
- … lei majorari aferente TV A stabilit suplimentar.  
                 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. 
…/2007.  
                 Constatând c� in spe�� sunt intrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONANTA 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�i ei 
depus� de SC X SRL din Deva.  
 

1. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL arat� motivele de 
fapt �i de drept pe baza c�rora i�i fundamenteaz� 
contesta�ia , astfel:  

 
                 Conform raportului de inspec�ie valoarea de intrare a 
autoturismului auto marca Ford este în sum� de … lei, iar valoarea 
ramas� neamortizat� (neacoperiti�) este În sum� de … lei, cheltuial� 
nedeductibil� la calculul impozitului pe profit.  
               Societatea a vândut autovehiculul marca Ford cu factura nr. 
…/2005 În valoare de …. lei, care era avariat În propor�ie foarte mare (nu 
reprezenta "un bun Întreg"), la un pre� oferit de cumparator.  
Conform Rezolutiei din …2004, primit� ulterior Încheierii actului de control, 
Dosar nr…./2004 emis� de Parchetul de pe lang� Judecatoria V. D., În 
data de …2004 s-a produs un eveniment rutier fiind implicate dou� masini 
�i anume: un autoturism marca V W �i un autoturism marca Ford cu 
numar de inmatriculare … ducând la avarierea autoturismelor �i la 
vatamarea corporal� a conduc�torilor auto �i Înso�itorilor acestora ( so�ia 
administratorului societa�ii B. S. sufer� de handicap in urma acestui 
accident)  
                 Petenta solicit� anularea sumei de … lei impozit pe profit 
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stabilit ca obliga�ie suplimentar� �i a accesorilor acesteia În sum� de … lei 
precum �i suma de … lei TVA stabilit ca obligatie suplimentar� cu 
accesoriile În sum� de … lei  
 
               II Prin raportul de inspec�ie fiscal�, care a stat la baza 
deciziei de impunere nr. …/2007 organele de control ale DGFP a 
jude�ului Hunedoara - Activitatea de Inspectie Fiscal� , urmare a 
verificari efectuate, au constatat urmatoarele:  
 
                 II.1. Cu privire la impozitul pe profit:  
 
                  În luna …. 2005 societatea a vândut un autovehicul marca 
Ford cu factura nr. …/2005 in valoare de … lei, valoarea de intrare este În 
sum� de … lei, iar valoarea ramas� neamortizat� (neacoperit�) este În 
sum� de … lei.  
                  În luna … 2005 societatea a vândut un autovehicul marca 
Volkwagen cu factura nr…./2005 la pre�ul de … lei, valoarea de intrare 
este in sum� de … lei, iar valoarea ramas� neamortizat� (neacoperit�) 
este in sum� de … lei.  
 
                 În conformitate cu art. 24, alin. 15 din Legea 571/2003 "." 
Valoarea ramas� neamortizat� , in cazul mijloacelor fixe amortizabile 
v�ndute, este deductibil� la calculul profitului impozabil in situa�ia in care 
acestea sunt valorificate prin unita�i specializate sau prin licita�ie 
organizat� potrivit legii ".  
                  Întruc�t in timpul controlului societatea nu a prezentat 
documente din care s� rezulte c� sunt Îndeplinite condi�iile legale  
mentionate  mai  sus  valoarea ramas� neamortizat� in sum� total�  
de … lei este nedeductibil� fiscal la calculul impozitului pe profit.  
                  Ca urmare a celor ar�tate mai sus s-a stabilit un impozit pe 
profit În sum� de … lei.  
                  Pentru neachitarea in termen a impozitului pe profit stabilit 
suplimentar au fost calculate majorari de Întarziere În conformitate cu 
prevederile art.116 din OG 92/2003R privind Codul de procedur� fiscal� 
În sum� total� de  … lei.  
                  De asemenea, pentru neachitarea in termen a impozitului pe 
profit stabilit suplimentar au fost calculate penalita�i de intarziere in 
conformitate cu prevederile art.121 din OG 92/2003R privind Codul de 
procedur� fiscal� in sum� total� de … lei.  
 
                  II.2. Cu privire la Taxa pe Valoare Adaugata: 
 
                  Din verificarile efectuate s-a constatat c� in luna … 2005 
societatea vinde un autovehicul marca Ford , valoarea ramas� 
neamortizat� (neacoperit�) este in sum� de … lei. Se mentioneaz� c� 
autovehicolul a fost achizi�ionat din import pentru care societatea a 
beneficiat de drept de deducere la achizitionarea acestuia.  
                    În conformitate cu art. 24, alin. 15 din Legea 571/2003 
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coroborat cu art. 145, alin. 3 din Legea 571/2003 privin Codul fiscal " ... 
orice persoan� impozabil� inregistrat� ca platitor de taxa pe valoare 
adaugat� are dreptul sa deduc�, daca bunurile si serviciile achizitionate 
sunt destinate utilizarii În folosul operatiunilor sale taxabile ".  
                     Ca urmare a celor ar�tate mai sus s-a stabilit TVA 
suplimentar� in sum� de …. lei.  
                     Pentru neachitarea in termen a taxei pe valoare ad�ugat� 
stabilit� suplimentar au fost calculate major�ri de intarziere in conformitate 
cu prevederile art.116 din OG 92/2003R privind Codul de procedur� 
fiscal� În sum� total� de … lei.  
                    De asemenea, pentru neachitarea in termen a taxei pe 
valoare ad�ugat� stabilit� suplimentar au fost calculate penalitati de 
Întarziere În conformitate cu prevederile art.121 din OG 92/2003R privind 
Codul de procedur� fiscal� În sum� total� de … lei.  
 
                  III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
avându-se În vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile  
organelor de control, precum �i actele normative invocate, in  
raport cu perioada supus� verific�rii, se re�in urm�toarele:  
 
                  SC X SRL, are sediul În Deva, str. .., nr …, jud. Hunedoara, 
Înregistrat� la ORC sub nr. J …/…/, având CUI…., atribut RO, 
reprezentat� prin domnii B. S., M. L. �i T. O. D. in calitate de 
administratori.  
 
                  III. 1 Referitor la impozitul pe profit datorat de persoane 
juridice romane stabilit suplimentar in sum� de … lei, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac�:  
               - pentru vânzarea autoturismului Ford, valoarea ramas� 
neamortizat� in sum� de … lei este deductibila la calculul impozitului 
pe profit  
               - pentru vânzarea autoturismului Volkwagen, valoarea 
ramas� neamortizat� În sum� de … lei este deductibila la calculul 
impozitului pe profit  
                  În fapt, În luna … 2005 societatea a vândut un autovehicul 
marca Ford la pre�ul de … lei, autoturismul a fost inregistrat in 
contabilitatea petentei la o valoarea de intrare in sum� de … lei, 
calculându-se amortizarea aferent� in sum� de … lei.  
                  Urmare implicarii autoturismului Într-un eveniment rutier, În 
urma caruia a rezultat v�tamarea corporal� a sotiei administratorului, �i pe 
baza constatari/or din Rezolu�ia din …2004, Dosar nr…./2004 emis� de 
Parchetul de pe lang� Judecatoria V.D. din care rezult� avarierea grav� �i 
a autoturismului; acesta face obiectul unei vanzari din partea petentei.  
                 Mentionam ca pentru pagubele inregistrate, SC X SRL a fost 
despagubit� de societatea de asigurarii Y cu suma de … lei, sum� care a 
fost inregistrata in contul 7583, fiind cuprins� În baza de impozitare În 
vederea calcularii impozitului pe profit  
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                  În drept, prevederile art.19, alin 1 din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal mentioneaza:  
"ART. 19  
Reguli generale  
(1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferenta Între veniturile 

realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate in scopul 
realizarii 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 art. 21, alin 1 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal precizeaz�:  
"ART.21 Cheltuieli  
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 

cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul 
realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative În vigoare."  

 
                  Întrucat veniturile din despagubiri au fost luate În calculul 
impozitului pe profit �i cheltuielile aferente au caracter deductibil.  
                  De altfel, condi�ia existen�ei unui contract de asigurare pentru 
activele corporale În vederea acordarii deductibilita�ii cheltuielii cu 
avarierea acestora este precizata În cuprinsul art.21 , alin 4, lit. c din actul 
normativ men�ionat.  
"ART.21  
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, 
pentru care nu au fost Încheiate contracte de asigurare, precum si 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, daca aceasta este datorat� 
potrivit prevederilor titlului VI."  
 
              Ori, in spet� de fat�, suma de … lei primit� cu titlu de 
despagubire În data de …2005, a fost evidentiat� ca venit supus 
impozitarii, contractul de asigurare fiind incheiat cu societatea de 
asigurarii Y  
               Pe cale de consecinta �i cheltuielile cu valoarea ramas� 
neamortizat� in sum� de … lei au caracter deductibil ,astfel c� pentru 
cap�tul de cerere in sum� de … lei ,având baza impozabil� … lei precum 
�i major�rile �i penalitatile in sum� de … lei ,contesta�ia urmeaz� a fi 
admis�.  
              De asemenea, in luna … 2005 societatea a vândut un 
autovehicul marca Volkwagen cu factura nr. …/2005 la pre�ul de … lei, 
inregistrând in evidenta contabil� valoarea de intrare de … lei, amortizare 
calculata … lei iar valoarea ramas� neamortizat� este În sum� de … lei.  
              În drept, au fost inc�lcate prevederile art. 24, alin. (15) din Legea 
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571/2003 privind Codul fiscal:  
"ART.24  
(15) Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se 
determin� far� a lua În calcul amortizarea contabil� �i orice 
reevaluare contabil� a acestora. Câ�tigurile sau pierderile rezultate 
din vânzarea sau din scoaterea din func�iune a acestor mijloace fixe 
se calculeaz� pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint� 
valoarea fiscal� de intrare a mijloacelor fixe, diminuat� cu 
amortizarea fiscal�. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil� 
evidentiat� in sold la 31 decembrie 2003, amortizarea se calculeaza 
in baza valorii ramase neamortizate, pe durata normal� de utilizare 
ramas�, folosindu-se metodele de amortizare aplicate pan� la 
aceast� dat�. Valoarea ramas� neamortizat�, În cazul mijloacelor fixe 
amortizabile vândute, este deductibil� la calculul profitului impozabil 
În situatia În care acestea sunt valorificate prin unitati specializate 
sau prin licitatie organizat� potrivit legii."  
 
              Întrucât pentru acest cap�t de cerere petenta nu aduce nici un 
argument prin contesta�ie referitor la vânzarea autoturismului potivit 
prevederilor art. 206 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
republicat�, care stipuleaz�:  
"ART.206  
Forma �i continutul contesta�iei  
(1) Contesta�ia se formuleaza În scris �i va cuprinde:  
a) datele de identificare a contestatorului;  
b) obiectul contestatiei;  
c) motivele de fapt si de drept;  
d) dovezile pe care se intemeiaz�; ...  
�i f�când aplica�iunea art. 24 alin. 15 din Legea 571/2003 privind Codul 
fiscal pentru cap�tul de cerere referitor la impozit pe profit În sum� de … 
lei având baza impozabil� În sum� de … lei, cât �i pentru majorarile �i 
penalita�ile de Întarziere aferente În sum� de … lei, contesta�ia va fi 
respins� ca neântemeiat� �i nesus�inut� de documente.  
 
            III.2. Referitor la taxa pe valoare ad�ugat� stabilit� 
suplimentar În sum� de … lei �i accesorile În sum� de … lei, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� au 
fost În mod legal stabilite.  
             Din verificarea documentelor existente la dosarul cauzei s-a 
constatat ca În luna … 2005 societatea vinde un autovehicul marca Ford, 
implicat intr-un accident rutier in urma caruia a fost grav avariat.  
              Întrucât societatea a fost desp�gubit� de societatea de asigurari, 
iar suma primit� a fost inclus� in baza de impozitare pentru calculul 
impozitului pe profit având În vedere motivatia de la pct. III. 1. privind 
considerarea ca �i deductibil� a cheltuieli cu valoarea ramas� 
neamortizat�, precum �i prevederea art. 21, alin 4,  lit. c din Legea 
nr.571/2003 privind  



 6 

Codul fiscal cu toate modificarile ulterioare,  
"ART.21  
(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor 
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile, 
pentru care nu au fost Încheiate contracte de asigurare, precum �i 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, daca aceasta este datorat� 
potrivit prevederilor titlului V!."  
se constat� c�, existând un contract de asigurare pentru bunul avariat, 
petenta nu datoreaz� suma de … lei reprezentand TV A calculat� 
suplimentar in timpul controlului �i nici accesorile aferente in sum� de … 
lei 
              Pe cale de consecint� taxa pe valoare ad�ugat� in sum� de … 
lei are caracter deductibil �i accesoriile aferente in suma de … lei astfel c� 
pentru acest cap�t de cerere contestatia urmeaz� a fi admis�.  
             Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei �i a 
prevederilor din ORDONANTA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se : 
 

DECIDE 
 

            Art. 1 - Admiterea contesta�iei formulat� de se X SRL pentru 
suma de … lei reprezentând : …. lei - impozit pe profit,  
            -…. lei • accesorii aferente impozit pe profit stabilit 
suplimentar  
            -…..lei - taxa pe valoare adaugata.  
            -…. lei majorari aferente TVA stabilit suplimentar.  
             Art. 2 - Respingerea ca neÎntemeiat� �i nemotivat� a 
contesta�iei formulat� de SC X SRL pentru suma de … lei 
reprezentând:  
             -…. lei - impozit pe profit  
             -… lei - accesorii aferente impozit pe profit stabilit 
suplimentar  
 
              Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, În 
termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform prevederilor 
legale in vigoare. 


