DECIZIA NR.50
Directia generala a finantelor publice, Biroul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de catre DG.F.P. -Activitatea de Inspectie Fiscala, prin adresa, cu privire la
contestatia depusa de SC X.
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele de inspectie
fiscala in Decizia de impunere emisa in baza Raportului de inspectie fiscala, prin care
s-a stabilit suplimentar de plata suma, care se compune din:
- impozit pe profit
- majorari de intarziere aferente impozitului pe profit
SC X formuleaza contestatie si impotriva Dispozitiei privind masurile stabilite de
organele de inspectie fiscala.
Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea
Deciziei de impunere si de data inregistrarii contestatiei la D.G.F.P. , conform stampilei
acestei institutii.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205, 207 si 209
din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, D.G.F.P. este
investita cu solutionarea contestatiei formulata de SCX .
I.SC X formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere emisa in baza
Raportului de inspectie fiscala, prin care organele de inspectie fiscala au stabilit
suplimentar de plata catre bugetul statului impozit pe profit si accesorii aferente
motivand astfel:
1.Organul de inspectie fiscala a retinut, contrar reglementarilor contabile
aplicabile in anii 2006 si 2007 , ca cheltuielile efectuate cu proiectarea si consultanta
aferente proiectului SAPARD - modernizare si extindere atelier prelucrare primara a
lemnului -inregistrate in contabilitate in baza facturilor trebuiau inregistrate ca fiind
incorporate in valoarea activului construit conform proiectului si nu ca cheltuieli ale
perioadei asa cum societatea a procedat.
Reprezentantul legal al societatii considera ca fiind nelegale si nefondate
concluziile organelor de inspectie fiscala, deoarece:
-prevederile art.92 alin.(2) din O.M.F.P.nr.1752/2005 au fost introduse prin
Ordinul MFP nr.2374/12.12.2007, deci nu exista la data emiterii facturilor mai sus
enumerate.
Societatea sustine ca a inregistrat facturile in cauza, in evidentele contabile, in
baza prevederilor legale in vigoare la data efectuarii operatiunii , conform cerintelor
finantatorului SAPARD si principiilor neretroactivitatii legii.
-contravin cerintelor de eligibilitate a finantatorului, potrivit carora cheltuielile cu
proiectarea si consultanta trebuie evidentiate distinct, altminteri nu pot fi admise la
decontare, constituind o denaturare de fonduri.
Societatea contestatoare sustine ca modul de evidentiere a operatiunilor a fost
verificat, autorizat, aprobat si decontat ca fiind legal si corect de catre autoritatea
finantatoare-Agentia SAPARD.
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SC X, considera ca urmare a acestor erori si incalcari de lege, a fost marita
nelegal baza de impozitare si impusa suplimentar, in mod nejustificat, la plata unui
impozit pe profit.
2.Societatea contestatoare sustine, totodata, ca organele de inspectie fiscala au
considerat ca nedeductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea constructiei din proiectul
SAPARD si astfel, a marit in mod nejustificat si nelegal baza de impozitare, stabilind
suplimentar impozit pe profit.
3.In ceea ce priveste Declaratia de impozit pe profit pe anul 2010, depusa la
A.F.P., societatea contestatoare sustine ca aceasta a fost corectata iar impozitul pe
profit aferent anului 2010 a fost platit in totalitate.
4.Referitor la cheltuielile inregistrate ca diferente rezultate din reevaluarea
cladirilor, societatea sustine ca organele fiscale in mod eronat au considerat ca
nedeductibile fiscal aceste cheltuieli si au marit in mod artificial baza de impunere.
5.Societatea contestatoare sustine ca raportul de inspectie fiscala este plin de
erori de calcul cu consecinte grave asupra determinarii si stabilirii impozitului pe profit
datorat.
Astfel, considera ca impozitul pe profit precum si accesoriile aferente sunt
incorecte si nelegal determinate, motiv pentru care solicita desfiintarea actului
administrativ fiscal contestat.
Prin adresa inregistrata la D.G.F.P., SCX depune la dosarul contestatiei Procesul
verbal de control incheiat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si
Procesul verbal de control incheiat de Directia Control si Antifrauda-A.P.D.R.P., prin
care aceste institutii au considerat operatiunile inregistrate in evidentele contabile ca
fiind corecte.
Societatea prezinta in sustinerea contestatiei si Raportul de expertiza contabila
amiabila extrajudiciara intocmit de SC C, prin care doreste sa demonstreze ca
activitatea a fost de productie si nu comerciala.
II. Prin Decizia de impunere, organele de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P.
-Activitatea de Inspectie Fiscala, pe perioada 01.01.2007-31.12.2010, au stabilit de plata
catre bugetul statului impozit pe profit si accesorii aferente impozitului pe profit .
Din raportul de inspectie fiscala, care a stat la baza emiterii deciziei de impunere
contestata, cu privire la impozitul pe profit si accesoriile, contestate de societate, rezulta
urmatoarele:
Anul 2007
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuieli, care se
compun din:
-cheltuieli cu servicii executate de terti, inregistrate in evidentele contabile in luna
aprilie 2007, in baza facturii emisa de SC I
In baza Contractului nr.09.03/10.09.2006 , SC I a emis catre SC X factura
reprezentand contravaloare "elaborare scenariu la foc, expertiza cladire invecinata si
verificare conform contract".
-cheltuieli cu servicii executate de terti, inregistrate in evidentele contabile in luna
aprilie 2007, in baza facturii emisa de SC A reprezentand contravaloare "proiect
instalatii termice, asistenta tehnica conform contract "
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Urmare a analizarii documentelor prezentate de societate si a raspunsului
reprezentantului legal la Nota explicativa , organele de inspectie fiscala au constatat ca
cheltuielile inregistrate in contabilitate ca deductibile fiscal sunt de natura investitionala
efectuate la cladire (modernizare si extindere cladire) care potrivit prevederilor
precizarilor din sectiunea 7,pct.64 alin.(1) si (2) si pct.92 alin.(2) a O.M.F.P.1752/2005 si
anexa 1, cap.III, pct.2 din H.G. nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se recupereaza prin
amotizare conform prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, organele de inspectie fiscala, in temeiul prevederilor art.21 alin.(1) au
considerat ca nedeductibile fiscal cheltuielile cu serviciile la calculul profitului impozabil
pe anul 2007.
-cheltuieli cu servicii executate de terti, inregistrate in evidentele contabile in luna
octombrie 2007, in baza facturii emisa de SC B reprezentand "management flux
tehnologic mecanic de prelucrare deseuri lemnoase, consultanta tehnica de specialitate
pentru implementare proiect".
Factura a fost emisa in baza Contractului care are ca obiect "realizarea
consultantei necesare pentru managementul proiectului cu titlu Atelier de Prelucrare
Primara a Lemnului din fonduri Sapard ,".
Pentru acest proiect SC X a beneficiat de contractul cadru de finantare
nerambursabila incheiat cu agentia Sapard.
Din documentele prezentate in timpul controlului si raspunsul reprezentantului
legal la Notificare, organele de inspectie fiscala au retinut urmatoarele aspecte:
-contractul cadrul de finantare nerambursabila pentru proiectul
prezentat
anterior, este pentru finantarea de investitii asa cum rezulta din continutul acestora
-"Durata de executie a investitiei asa cum se mentioneaza in graficul de realizare a
investitiei din studiul de fezabilitate este de 18 luni" iar aceasta factura potrivit
declaratiilor administratorului face parte din acest proiect investitional.
-serviciilor evidentiate in factura sunt de natura investitionala, acestea concura la
punerea in functiune a unei linii tehnologice necesare realizarii si functionarii obiectivului
"Atelier de prelucrare primara a lemnului."
Intrucat, potrivit precizarilor din sectiunea 7, pct.64 alin.(1) si (2) si pct.92 alin.(1)
si (2) a O.M.F.P.1752/2005, anexa 1, cap.III, pct.2 din H.G. nr.2139/2004 pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a
mijloacelor fixe, acest gen de cheltuiala se recupereaza prin amotizare conform
prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si
completarile ulterioare, organele de inspectie fiscala, in temeiul prevederilor art.21
alin.(1) au respins la deductibilitatea cheltuielile cu serviciile, facturate de SC B.
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe aferenta utilajelor, instalatiilor
tehnice-imobilizari
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe , in conformitate cu prevederile art.19, art.21 alin.(3) lit.i si
art.24 alin.(1) si (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in vigoare in anul 2007,
pe motiv ca mijloacele fixe in cauza nu au fost utilizate efectiv in activitatea de productie
de mobilier, nefiind efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile ale societatii.
-cheltuieli cu penalitati TVA
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Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile cu
penalitatile TVA, in conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) lit.b) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal.
Urmare a respingerii la deductibilitate a cheltuielilor organele de inspectie fiscala,
in temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art.17 din Legea nr.571/12003 privind Codul
fiscal, au recalculat profitul impozabil si totodata impozitul pe profit pe anul 2007 si au
stabilit impozit pe profit suplimentar de plata .
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata, organele de inspectie
fiscala, pe perioada 26.07.2007-06.06.2011, au calculat majorari de intarziere si dobanzi
si penalitati, conform prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

din:

Anul 2008
Organele de inspectie fiscala au respins la deducere cheltuieli care se compun

-cheltuieli privind activele cedate
Urmare a verificarii organele de inspectie fiscala au constatat ca societate prin
nota contabila, prin articolul contabil 6583"Cheltuieli privind activele cedate si alte
operatiuni de capital"=212"Constructii" a inregistrat cheltuieli deductibile fiscal
reprezentand diferente din reevaluare cladiri detinute de societate respectiv:doua
grajduri si o cladire.
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile in temeiul
prevederilor art.8 alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, pct.236 alin.(2) sectiunea 8,
subsectiunea 8.2.2 din OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene coroborat cu prevederile art.21 alin.(4) lit.s) din Codul
fiscal.
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe aferenta utilajelor, instalatiilor
tehnice-imobilizari specifice activitatii de prelucrare a lemnului.
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe, in conformitate cu prevederile art.19, art.21 alin.(3) lit.i si
art.24 alin.(1) si (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe motiv ca mijloacele
fixe in cauza nu au fost utilizate efectiv in activitatea de productie de mobilier, acestea
nefiind efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile ale societatii.
Urmare a respingerii la deductibilitate a cheltuielilor, organele de inspectie fiscala,
in temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art.17 din Legea nr.571/12003 privind Codul
fiscal, au recalculat profitul impozabil si totodata impozitul pe profit pe anul 2008 si au
stabilit impozit pe profit.
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata, organele de inspectie
fiscala, pe perioada 16.04.2009-06.06.2011, au calculat majorari de intarziere si dobanzi
si penalitati, conform prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Anul 2009
Organele de inspectie fiscala au respins la deducere cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe aferenta utilajelor, instalatiilor tehnice-imobilizari specifice activitatii de
prelucrare a lemnului.
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe , in conformitate cu prevederile art.19, art.21 alin.(3) lit.i si
art.24 alin.(1) si (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe motiv ca mijloacele
4/21

fixe in cauza nu au fost utilizate efectiv in activitatea de productie de mobilier, nefiind
efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile ale societatii.
Urmare a respingerii la deductibilitate a cheltuielilor, organele de inspectie fiscala,
in temeiul prevederilor art.19 coroborat cu art.17 din Legea nr.571/12003 privind Codul
fiscal, au recalculat profitul impozabil si totodata impozitul pe profit pe anul 2009,
stabilind impozit pe profit de plata.
In balanta de verificare la 31.12.2009 , societatea inregistreaza impozit pe profit
in valoare de.. insa achita catre bugetul statului impozit pe profit o suma mai mare cu
titlu de impozit pe profit.
Anul 2010
Pe anul 2010, organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile societatii cu
suma de .. lei.
In timpul controlului societatea a prezentat devizulcu mentiunea "spart grinda
beton, ranforsare acoperis" al carui beneficiar a fost SCT, fara a prezenta factura in
original si fara a inregistra aceste venituri in evidentele contabile ale societatii.
In temeiul prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si
pct.12 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile
societatii cu aceasta suma.
Organele de inspectie fiscala au respins la deducere cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe aferenta utilajelor, instalatiilor tehnice-imobilizari specifice activitatii de
prelucrare a lemnului.
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile cu
amortizarea mijloacelor fixe, in conformitate cu prevederile art.19, art.21 alin.(3) lit.i si
art.24 alin.(1) si (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pe motiv ca mijloacele
fixe in cauza nu au fost utilizate efectiv in activitatea de productie de mobilier, nefiind
efectuate in scopul realizarii veniturilor impozabile ale societatii.
Urmare a reintregirii veniturilor societatii si respingerii la deductibilitate a
cheltuielilor organele de inspectie fiscala, in temeiul prevederilor art.19 coroborat cu
art.17 din Legea nr.571/12003 privind Codul fiscal, au recalculat profitul impozabil si
totodata impozitul pe profit pe anul 2010, stabilind suplimentar impozit pe profit.
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata, organele de inspectie
fiscala, pe perioada 26.07.2010-06.06.2011, au calculat dobanzi si penalitati, conform
prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.
III. Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala, sustinerile
societatii contestatoare, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile
actelor normative in vigoare in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele:
Perioada verificata:01.01.2007-31.12.2010
In ceea ce priveste impozitul pe profit si accesorii stabilite suplimentar de plata de
organele de inspectie fiscala, contestate de societate, mentionam:
1. Referitor la cheltuielile, inregistrate in contabilitate in baza facturilor, contestate
de societate, mentionam:
a).Referitor la cheltuielile reprezentand contravaloare prestari, considerate ca
nedeductibile fiscal de organele de inspectie fiscala, contestate de societate,
D.G.F.P.-Biroul de solutionare a Contestatiilor este investita sa analizeze
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deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile de consultanta, proiectare, destinate
extinderii si modernizarii unui mijloc fix existent in conditiile in care cheltuielile
aferente imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din punct de
vedere fiscal prin deducerea amortizarii.
In fapt, SC X a obtinut finantare nerambursabila in cadrul Contractului cadru
avand ca obiect "Modernizare si extindere atelier tamplarie" si Contractului cadru avand
ca obiect "Atelier de prelucrare primara a lemnului".
In vederea realizarii si functionarii obiectivului "extindere atelier de tamplarie", SC
X a incheiat contracte de prestari servicii astfel:
-Contractul de prestari servicii, incheiat intre SC I in calitate de prestator si SC X
in calitate de beneficiar care are ca obiect:"elaborare scenariu de siguranta la foc,
expertiza cladire invecinata si verificare"
Potrivit cap.III -Durata contractului este:"Prezentul contract se incheiei pe o
durata determinata de 4 luni incepand cu data de 10.09.2006".
Potrivit cap.V-Pretul contractului -"Pretul serviciilor prestate este de..
-Contractul de achizitii servicii proiectare incheiat intre SC A in calitate de
proiectant si SC X in calitate de beneficiar care are ca obiect "Realizarea unui proiect
de instalatii electrice si incalzire la faza PT, in 4 exemplare, pentru un atelier de
prelucrare primara a lemnului.
Asistenta tehnica acordata constructorului pentru realizarea instalatiilor electrice
si termice conform proiectului."
La pct.3"Valoarea contractului" se specifica:
Valoartea contractului fara TVA din care:
-proiectare instalatii electrice si incalzire
-asistenta tehnica acordata constructorului pentru realizarea instalatiilor electrice
si termice conform proiectului
Valoarea totala contract: cu TVA inclus".
-Contractul de achizitii servicii consultanta incheiat intre SC B SRL in calitate de
consultant si SC X in calitate de beneficiar care are ca obiect "Realizarea consultantei
necesare pentru managementul proiectului cu titlu Atelier de prelucrare primara a
lemnului din fonduri SAPARD ,."
La pct.3"Valoarea contractului" se specifica:
"Valoarea prezentului contract fara TVA este de ..
Valoarea totala a contractului este de.. cu TVA inclus"
In baza facturilor emise de societatile prestatoare, societatea contestatoare a
inregistrat in evidentele contabile in contul 628"Alte cheltuieli cu servicii executate de
terti", cheltuieli deductibile fiscal astfel:
-In luna aprilie 2007, societatea a inregistrat cheltuieli, in baza facturii emisa de
SC I reprezentand contravaloare "elaborare scenariu la foc, expertiza cladire invecinata
si verificare conform contract".
-In luna aprilie 2007, societatea a inregistrat cheltuieli cu servicii executate de
terti, in baza facturii emisa de SC A reprezentand contravaloare "proiect instalatii
termice, asistenta tehnica conform contract"
-In luna octombrie 2007, societatea a inregistrat cheltuieli cu servicii executate de
terti
in baza facturii emisa de SC B reprezentand "management flux tehnologic
mecanic de prelucrare deseuri lemnoase, consultanta tehnica de specialitate pentru
implementare proiect conform Contractului."
Urmare a verificarii documentelor prezentate si din raspunsul reprezentantului
legal la Notificare, organele de inspectie fiscala au retinut ca serviciile prestate de
societatile mai sus enumerate sunt aferente implementarii proiectului Sapard, cu pozitie
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bugetara aferenta, avizate de catre Autoritatea de Management in cadrul procedurii de
avizare a dosarului de achizitii.
Cheltuielile mai sus enumerate sunt de natura investitionala, acestea concura la
punerea in functiune a unei linii tehnologice necesare realizarii si functionarii obiectivului
"Atelier de prelucrare primara a lemnului."
Din contractul cadrul de finantare nerambursabila durata de executie a investitiei
conform graficul de realizare a investitiei din studiul de fezabilitate este de 18 luni, iar
facturile reprezentand contravaloare "elaborare scenariu la foc, expertiza cladire
invecinata si verificare conform contract", "proiect instalatii termice, asistenta tehnica
conform contract", "management flux tehnologic mecanic de prelucrare deseuri
lemnoase, consultanta tehnica de specialitate pentru implementare proiect conform
Contractului, in baza carora s-au inregistrat cheltuieli cu servicii executate de terti,
potrivit declaratiilor administratorului, fac parte din acest proiect investitional respectiv
modernizare si extindere cladire.
Organele de inspectie fiscala au incadrat aceste cheltuieli ca fiind nedeductibile
fiscal la calculul impozitului pe profit pe anul 2007 in temeiul prevederilor art.21 alin.(1)
din Codul fiscal, acestea urmand a fi recuperate prin amortizare conform prevederilor
art.24 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare.
In contestatia formulata, referitor la acest capat de cerere, societatea
contestatoare sustine:
Organele de inspectie fiscala, contrar reglementarilor contabile aplicabile in anii
2006 si 2007 , au constatat ca cheltuielile efectuate cu proiectarea si consultanta
aferente proiectului SAPARD - modernizare si extindere atelier prelucrare primara a
lemnului -inregistrate in contabilitate in baza facturilor, trebuiau inregistrate ca fiind
incorporate in valoarea activului construit conform proiectului si nu ca cheltuieli ale
perioadei asa cum societatea a procedat.
De asemenea,societatea sustine ca a inregistrat facturile in cauza, in evidentele
contabile, in baza prevederilor legale in vigoare la data efectuarii operatiunii , conform
cerintelor finantatorului SAPARD si principiilor neretroactivitatii legii iar constatarile
organelor de inspectie fiscala contravin cerintelor de eligibilitate a finantatorului, potrivit
carora cheltuielile cu proiectarea si consultanta trebuie evidentiate distinct, altminteri nu
pot fi admise la decontare, constituind o denaturare de fonduri.
Societatea contestatoare sustine ca modul de evidentiere a operatiunilor a fost
verificat, autorizat, aprobat si decontat ca fiind legal si corect de catre autoritatea
finantatoare-Agentia SAPARD.
Astfel, considera ca in mod nelegal a fost marita baza de impozitare cu aceste
cheltuieli si impusa suplimentar la plata unui impozit pe profit.
In speta sunt aplicabile prevederile pct.94, 95, 96, 97 din OMFP nr.1752/2005
pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit
caruia:

94.(2) Sunt recunoscute ca o component a activului investi iile efectuate la
imobiliz rile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie s aib
ca efect îmbun t irea parametrilor tehnici ini iali ai acestora i s conduc la
ob inerea de beneficii economice viitoare, suplimentare fa de cele estimate
ini ial.
Ob inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cre terea veniturilor,
fie indirect prin reducerea cheltuielilor de între inere i func ionare."
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95. - (1) Imobiliz rile corporale în curs de execu ie reprezint investi iile
neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriz . Acestea se evalueaz la
costul de produc ie sau costul de achizi ie, dup caz.
(2) Imobiliz rile corporale în curs de execu ie se trec în categoria
imobiliz rilor finalizate dup recep ia, darea în folosin sau punerea în func iune
a acestora, dup caz.
96. - O imobilizare corporal trebuie prezentat în bilan la valoarea de
intrare, mai pu in ajust rile cumulate de valoare.
97. - (1) Amortizarea se stabile te prin aplicarea cotelor de amortizare
asupra valorii de intrare a imobiliz rilor corporale.
(2) Amortizarea imobiliz rilor corporale se calculeaz pe baza unui plan
de amortizare, de la data punerii în func iune a acestora i pân la recuperarea
integral a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economic i
condi iilor de utilizare a acestora."
In anexa 1, cap.II, pct.2 din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se prevede:

"Investi iile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare
trebuie s aib ca efect îmbun t irea parametrilor tehnici ini iali ai acestora i s
conduc la ob inerea de beneficii economice viitoare.
Ob inerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cre terea veniturilor,
fie indirect prin reducerea cheltuielilor de între inere i func ionare.
În cazul cl dirilor, investi iile efectuate trebuie s asigure protec ia valorilor
umane i materiale i îmbun t irea gradului de confort i ambient sau reabilitarea
i modernizarea termic a acestora.
Amortizarea acestor investi ii se face fie pe durat normal de utilizare
r mas , fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pân la 10% sau în
cazul institu iilor publice pân la 20% . Dac cheltuielile ulterioare se fac dup
expirarea duratei normale, se va stabili o nou durat normal de c tre o comisie
tehnic sau expert tehnic independent."
coroborat cu prevederile art.24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, care prevede:
"(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;"
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Astfel, potrivit prevederilor legale enuntate, in categoria mijloacelor fixe
amortizabile sunt cuprinse si investitiile efectuate la mijloacele fixe existente sub forma
cheltuielilor ulterioare, care majoreaza valoarea de intrare a mijloacelor fixe.
De asemenea, se precizeaza faptul ca pe de-o parte cheltuielile efectuate la
mijloacele fixe in scopul modernizarii acestora trebuie sa conduca la imbunatatirea
parametrilor tehnici functionali stabiliti initial iar pe de alta parte la obtinerea de beneficii
viitoare fie direct prin cresterea veniturilor fie prin reducerea cheltuielilor de intretinere si
functionare.
Totodata se stipuleaza in mod expres faptul ca, in cazul cladirilor, investitiile
efectuate sub forma lucrarilor de modernizare trebuie sa aiba ca efect sporirea gradului
de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.
Cheltuielile cu imbunatatirea mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din
punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii fie pe durata normala de utilizare
ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pâna la 10% iar daca
cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata
normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
In speta, este vorba despre cheltuieli cu servicii, respectiv "elaborare scenariu la
foc, expertiza cladire invecinata si verificare conform contract "proiect instalatii termice,
asistenta tehnica conform contract, "management flux tehnologic mecanic de prelucrare
deseuri lemnoase, consultanta tehnica de specialitate pentru implementare proiect
conform Contractului, contractate de SC X, in vederea obtinerii Autorizatiei de construire
in vederea realizarii obiectivului "Extindere atelier de tamplarie" precum si obtinerea de
finantare nerambursabila pentru realizarea si functionarea obiectivului "Atelier de
prelucrare primara a lemnului din fonduri SAPARD ,."
Se retine faptul ca cheltuielile cu serviciile, inregistrate de societate, in anul 2007,
in contul 628"Cheltuieli cu servicii executate de terti sunt de natura investitionala
respectiv modernizare si extindere a unui mijloc fix existent in scopul imbunatatirii
parametrilor tehnici initiali, a sporirii gradului de confort si ambient.
Dupa cum am precizat si mai sus, investitiile efectuate la mijloacele fixe existente
sub forma cheltuielilor ulterioare, majoreaza valoarea de intrare a mijloacelor fixe, astfel
ca aceste cheltuieli trebuiau inregistrate in contul 231"Imobilizari corporale in curs de
executie" iar odata cu finalizarea acestora trebuiau receptionate si inregistrate in contul
212 "Constructii".
Potrivit , prevederilor OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele europene, cap.7"Functiunea conturilor":

"Contul 231 "Imobiliz ri corporale în curs de execu ie" este un cont de activ.
În debitul contului 231 "Imobiliz ri corporale în curs de execu ie" se
înregistreaz :
- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie facturate de
furnizori, inclusiv entit i afiliate sau entit i legate prin interese de participare
(404, 451, 453);
- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie efectuate în regie
proprie, neterminate (722);
- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie primite ca aport la
capitalul social (456).
În creditul contului 231 "Imobiliz ri corporale în curs de execu ie" se
înregistreaz :
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- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie, recep ionate, date în
folosin sau puse în func iune (211, 212, 213, 214);
- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie scoase din eviden
(658);
- valoarea imobiliz rilor corporale în curs de execu ie distruse de calamit i
(671).
Soldul contului reprezint valoarea imobiliz rilor corporale în curs de
execu ie."
Din documentele existente la dosarul contestatiei rezulta faptul ca societatea in
anul 2007, in cadrul proiectului cadru incheiat cu Agentia Sapard "Modernizare si
extindere atelier tamplarie" a realizat prin societatea prestatoare SC D "lucrari
constructii si instalatii conform contract conform situatie de lucrari:nr.1- arhitectura,
nr.2-rezistenta, nr.3-electrice" asupra unuia din imobilele detinute , pentru care a
beneficiat de finantare nerambursabila de 50%,.Operatiunile au fost inregistrate in
evidentele contabile astfel:
-modernizare extindere imobil evident in contul 231 "Imobilizari corporale in curs
de executie" prin articolul contabil"
231 "Imobilizari corporale in curs de executie"=404"Furnizori din imobilizari"
iar partea de 50% din valoarea investitiei pentru care a beneficiat de finantare
nerambursabila a fost evidentiata in contabilitate astfel:
445"Subventii" =131"Subventii pentru investitii"
Reprezentantul legal al societatii, prin raspunsul la Nota explicativa luata de
organele de inspectie fiscala si contestatia formulata, referitor la cheltuielile care
reprezinta contravaloarea elaborarii unui scenariu de foc, a unei expertize privind o
cladire invecinata si verificare conform Contract , cheltuielile reprezentand elaborare
proiect instalatii termice, asistenta tehnica conform Contract si cheltuielile reprezentand
"management flux tehnologic mecanic de prelucrare deseuri lemnoase, consultanta
tehnica de specialitate pentru implementare proiect conform Contractului" sustine ca
aceste cheltuieli cu serviciile au fost considerate cheltuieli ale perioadei prin prisma
executarii lor conform proiectelor Sapard intrucat in bugetele proiectelor cheltuielile
aferente consultantei si proiectarii sunt incluse intr-un capitol separat, distinct fata de
cheltuielile cu reparatiile la constructii.
Argumentele prezentate de reprezentantul legal al societatii contestatoare nu pot
fi retinute in solutionarea favorabila a acestui capat de cerere din urmatoarele motive:
-cheltuielile cu serviciile de proiectare si consultanta au fost destinate si au
contribuit la realizarea proiectului cadru incheiat cu Agentia Sapard "Modernizare si
extindere atelier tamplarie" , care reprezinta cheltuieli de natura investitionala realizate
la un mijloc fix existent .
-contractul cadrul de finantare nerambursabila pentru proiectul "Modernizare si
extindere atelier tamplarie" este pentru finantare de investitii asa cum rezulta din
continutul acestuia iar "durata de executie a investitiei asa cum se mentioneaza in
graficul de realizare a investitiei din studiul de fezabilitate este de 18 luni''
Faptul ca cheltuielile cu proiectarea si consultanta trebuiau evidentiate distinct si
ca modul de inregistrare in contabilitate a acestor operatiuni a fost verificat, autorizat,
aprobat si decontat ca fiind legal si corect de catre autoritatea finantatoare prin prisma
bugetarii cheltuielilor in cadrul proiectului de finantare nu substituie obligatia incadrarii si
evidentierii operatiunilor economice din punct de vedere financiar, contabil si fiscal.
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Ordonanta nr.79/2003, invocata de societatea contestatoare in contestatia
formulata, reglementeaza activitatile de constatare si de recuperare a sumelor platite
necuvenit din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea
Europeana si /sau din fonduri de cofinantare aferente, ca urmare a unor nereguli.
De asemenea, depunerea in sustinerea contestatiei a Procesul verbal de control
incheiat de Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Procesul verbal de
control incheiat de Directia Control si Antifrauda-A.P.D.R.P. prin care aceste institutii au
considerat operatiunile inregistrate in evidentele contabile ca fiind corecte nu au
relevanta in speta din punct de vedere fiscal deoarece operatiunile desfasurate si
inregistrate de societate sunt corecte prin prisma bugetarii cheltuielilor in cadrul
proiectului de finantare nu si din punct de vedere fiscal.
Mentionam ca, administrarea impozitului pe profit se afla in sarcina ANAF din
cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin directiile sale de specialitate , in conformitate
cu prevederile art.32 alin.(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, potrivit caruia:
"(1) Organele fiscale au competen
general privind administrarea

crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a
prevederilor legale în materie fiscal ."

Modul de calcul si de plata al impozitului pe profit este reglementat de prevederile
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care la
art.1, prevede:
"(1) Prezentul cod stabile te cadrul legal pentru impozitele, taxele i

contribu iile sociale obligatorii prev zute la art. 2, care constituie venituri la
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur rilor sociale de stat, bugetul
Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate, bugetul asigur rilor
pentru omaj i fondul de garantare pentru plata crean elor salariale, precizeaz
contribuabilii care au obliga ia s pl teasc aceste impozite, taxe i contribu ii
sociale, precum i modul de calcul i de plat al acestora. [...]
(2) Cadrul legal de administrare a impozitelor i taxelor reglementate de
prezentul cod este stabilit prin legisla ia privind procedurile fiscale.
(3) În materie fiscal , dispozi iile prezentului cod prevaleaz asupra
oric ror prevederi din alte acte normative, în caz de conflict între acestea
aplicându-se dispozi iile Codului fiscal."
In temeiul prevederilor art.6 din O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala :
"Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele atribu iilor i

competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt fiscale i s adopte solu ia
admis de lege, întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor împrejur rilor
edificatoare în cauz ."

Astfel, argumentele prezentate de societatea contestatoare in sustinerea cauzei
nu sunt de natura sa modifice constatarile organelor de inspectie fiscala.
In speta, organele de inspectie fiscala au analizat operatiunea din punct de
vedere fiscal in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.
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Avand in vedere prevederile legale invocate, potrivit carora in categoria
mijloacelor fixe amortizabile sunt cuprinse si investitiile efectuate la mijloacele fixe
existente sub forma cheltuielilor ulterioare, care majoreaza valoarea de intrare a
mijloacelor fixe si care se recupereaza din punct de vedere fiscal prin deducerea
amortizarii , se retine ca organele de inspectie fiscala in mod legal au considerat ca
nedeductibile fiscal cheltuielile de natura investitionala , cu serviciile de consultanta,
proiectare, inregistrate de societate in baza facturilor emise de societatile prestatoare, in
anul 2007, in contul 628"Cheltuieli cu servicii executate de terti" .
In speta sunt aplicabile prevederile art.19 si art.21 din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, care prevad:
-art.19
"(1) 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."
-art.21

"(1)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."
iar potrivit prevederilor art.21 alin.(3) din Codul fiscal:
"3) Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat : (...)

i) amortizarea, în limita prev zut la art. 24;”;

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate profitul impozabil se calculeaza ca
diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul
realizarii de venituri dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care
se adauga cheltuielile nedeductibile fiscal.Sunt deductibile fiscal
numai cheltuielile
efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Cheltuielile cu amortizarea
mijloacelor fixe au deductibilitate limitata, prevazuta la art.24 din Codul fiscal.
Cheltuielile cu serviciile, contestate de societate, sunt de natura investitionala,
efectuate in vederea extinderii si modernizarii atelierului de tamplarie existent.Potrivit
prevederilor legale enuntate aceste cheltuielile trebuiau tratate si inregistrate in contul
231 "Imobilizari corporale in curs de executie", iar odata cu finalizarea acestora trebuie
receptionate si inregistrate in contul 212 "Constructii" , majorand astfel valoarea
cladirii.Cheltuielile cu imbunatatirea mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza din
punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii, potrivit prevederilor legale in speta, pe
durata normala de utilizare.
Prin urmare, cheltuielile cu serviciile de consultanta si proiectare
sunt
nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit pe anul 2007.
In temeiul prevederilor pct.11.1 a) din Ordinul nr.2137/2011 pentru aprobarea
Instructiunilor de aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, se va respinge contestatia ca neintemeiata cu privire la cheltuielile inregistrate in
contabilitatea societatii in baza facturilor emisa de SC A si.facturii emisa de SC B .
b)Referitor la factura reprezentand contravaloare proiectare arhitectura si servicii
proiectare generala conform contract emisa de SC B, in baza careia societatea a
inregistrat in evidentele contabile cheltuieli, mentionam ca aceasta factura a fost
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inregistrata in contabilitate in anul 2006 cand societatea era platitoare de impozit pe
veniturile microintreprinderilor.
Din Decizia de impunere, contestata de societate, se retine ca perioada supusa
verificarii a fost 01.01.2007-31.12.2010.
Astfel, factura reprezentand contravaloare proiectare arhitectura si servicii
proiectare generala conform contract emisa de SC B, in baza careia societatea a
inregistrat in evidentele contabile cheltuieli nu face obiectul prezentului act administrativ
fiscal contestat, motiv pentru care se va respinge acest capat de cerere ca fiind fara
obiect.
2.Referitor la cheltuielile privind amortizarea mijloacelor fixe, respinse la
deductibilitate de organele de inspectie fiscala, contestate de societate, D.G.F.P.-Biroul
de
Solutionare a Contestatiilor este investita sa se pronunte asupra
deductibilitatii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe in conditiile in care
mijloacele fixe in cauza nu au fost utilizate in activitatea de productie a societatii.
In fapt, in perioada 2007-2010 societatea a inregistrat in evidentele contabile
cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe astfel:
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe (masini de tamplarie, electrocompresor,
compresor, uscatoare, masina frezat pe patru fete, masina de gaurit) in anul 2007
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe specifice activitatii de prelucrare a
lemnului, in anul 2008
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe respectiv utilaje, instalatii
tehnice-imobilizari specifice activitatii de prelucrare a lemnului, in anul 2009
-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe respectiv utilaje, instalatii
tehnice-imobilizari specifice activitatii de prelucrare a lemnului, in anul 2010
Urmare a verificarii, organele de inspectie fiscala au constatat ca veniturile
realizate de societate in aceasta perioada sunt venituri din consultanta, proiectare.
In vederea stabilirii starii de fapt fiscale, organele de inspectie fiscala au solicitat
contribuabilului prin notificare, explicatii privind destinatia mijloacelor fixe achizitionate si
scopul in care au fost utilizate.
Prin raspunsul formulat, reprezentatul legal al societatii sustine faptul ca utilajele
achizitionate au fost utilizate in productia de mobilier insa din documentele prezentate
nu a rezultat faptul ca societatea a realizat productie de mobilier, societatea nu a
inregistrat in evidentele contabile stocuri de materii prime, produse finite sau
semifabricate realizate din activitatea de productie.
Astfel, s-a constatat ca mijloacele fixe in cauza nu au fost utilizate in procesul de
productie iar cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, inregistrata in evidentele
contabile ca deductibile pe perioada 2007-2010 nu sunt deductibile fiscal la calculul
profitului impozabil pe perioada 2007-2010, nerespectandu-se prevederile art.21 alin.(3)
lit.i) coroborat cu prevederile art.24 alin.(1) si alin.(2) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
In contestatia inregistrata la D.G.F.P., societatea contestatoare sustine ca
amortizarea constructiei din proiectul SAPARD trebuia considerata cheltuiala deductibila
;organul de control a incorporat respectivele cheltuieli in valoarea constructiei fara a le
deduce, marind astfel nejustificat si nelegal baza de impozitare stabilind un impozit pe
profit suplimentar lipsit de temei real si legal.
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Sustinerile petentei sunt eronate, acestea nu pot fi avute in vedere la solutionarea
favorabila a contestatiei, nefiind prezentate argumente care sa combata constatarile
organelor de inspectie fiscala.
In speta, sunt aplicabile prevederile art.21 alin.(1) si (3) lit.i) , art.24 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare care prevad:
-art.21

"(1)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.
3) Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat : (...)
i) amortizarea, în limita prev zut la art. 24;”;
- art. 24

"(1) Cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii,
instalarii sau îmbunata irii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz din punct
de vedere fiscal prin deducerea amortiz rii potrivit prevederilor prezentului
articol.
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal care
îndepline te cumulativ urm toarele condi ii:
a) este de inut i utilizat în produc ia, livrarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, pentru a fi închiriat ter ilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscal mai mare decât limita stabilit prin hot râre a
Guvernului, la data intr rii în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durat normal de utilizare mai mare de un an;[...]
(11) Amortizarea fiscal se calculeaz dup cum urmeaz :
a) începând cu luna urm toare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune
în func iune;"
La pct 70^2 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.571/2003 privind codul fiscal se precizeaza:

"Pentru perioada în care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel
pu in pe o perioad de o lun , recuperarea valorii fiscale r mase neamortizate se
efectueaz pe durata normal de utilizare r mas , începând cu luna urm toare
repunerii în func iune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscal ."
iar la pct. III, anexa 1 din HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe se prevede :

"5. Pentru perioada în care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea
amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe
durata normala de utilizare ramasa, începând cu luna urmatoare repunerii în
functiune a acestora (...)”;
La pct. 65, sectiunea 7, cap. 2, anexa 1 din OMFP 1752/2005 pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, se prevede:

"Costul de achizi ie sau costul de productie al activelor imobilizate cu
durate limitate de utilizare economic trebuie redus cu ajust rile de valoare
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calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a
lungul duratelor de utilizare economic .
În în elesul prezentelor reglement ri, prin durata de utilizare economic se
în elege durata de via util , aceasta reprezentând:
a) perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru utilizare de
c tre o entitate; sau
b) num rul unit ilor produse sau a unor unit i similare ce se estimeaz c
vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului respectiv.”
Pe anul 2010 sunt aplicabile prevederile OMFP 3055/2009, pentru aprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, care la pct. 68, sectiunea 8,
cap.2, anexa 1, prevede:
"(1) Costul de achizitie sau costul de produc ie al activelor imobilizate cu

durate limitate de utilizare economic trebuie redus cu ajust ri calculate pentru a
diminua valoarea unor astfel de active în mod sistematic de-a lungul duratelor lor
de utilizare economic (amortizare).
(2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare
economic reprezint alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe
întreaga durat de utilizare economic . Valoarea amortizabil este reprezentat de
cost sau alt valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluat ).
(3) În în elesul prezentelor reglement ri, prin durata de utilizare economic
se în elege durata de via util , aceasta reprezentând:
a) perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru utilizare de
c tre o entitate; sau
b) num rul unit ilor produse sau al unor unit i similare ce se estimeaz c
vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului respectiv.”
Din prevederile legale enuntate se retine ca, sunt deductibile la calculul profitului
impozabil numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile si cele
reglementate prin actele normative in vigoare; cheltuielile cu amorizarea mijloacelor fixe
au deductibilitate limitate in conformitate cu prevederile art.24 din Codul fiscal.
Potrivit definitiei date la art.24 din cod, mijlocul fix amortizabil este orice
imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este detinut si utilizat în productia, livrarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau în scopuri administrative;
b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului,
la data intrarii în patrimoniul contribuabilului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.
In conditiile in care mijloacele fixe nu sunt utilizate cel putin pe o perioada de o
luna, recuperarea valorii fiscale ramasa neamotizata se efectueaza pe durata normala
de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin
recalcularea cotei de amortizare fiscala.
In speta, societatea a amortizat mijloacele fixe reprezentand masini de tamplarie,
electrocompresor, compresor, uscatoare, masina frezat pe patru fete, masina de gaurit
-specifice activitatii de prelucrare a lemnului, inregistrand in contabilitate cheltuieli cu
amortizarea, deductibile fiscal la stabilirea profitului impozabil pe anii 2007, 2008, 2009
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si 2010, fara a face dovada ca aceste mijloace fixe au fost utilizate in activitatea de
productie a societatii.
Din documentele existente la dosarul cauzei(raport de inspectie fiscala, note
explicative, contracte incheiate cu clientii, balante de verificare) rezulta ca veniturile
inregistrate de societatea in evidentele contabile pe perioada 01.01.2007-31.12.2010,
provin din prestari servicii (contul 704) , societatea desfasurand activitate de
consultanta, elaborare plan de afaceri si studiu de fezabilitate, proiectare tehnologica
panouri prefabricate din lemn pentru constructii din lemn, structuri de locuinte si case de
vacanta, lucrari constructii, consultanta si proiectare pentru flux tehnologic productie
masa lemnoasa, servicii documentare si organizare dosare achizitii.
Din contractul si anexa la contract incheiat cu clientul A precum si facturile
intocmite catre acest client rezulta ca societatea a prestat servicii constand in: control
calitate mobilier, servicii finisaj, control calitate, ambalaj mobilier destinat export.
Se retine astfel ca, pe perioada 2007-2010, societatea nu a inregistrat venituri
din productia de mobilier. In evidentele contabile din aceasta perioada societatea nu
inregistreaza stocuri de materii prime utilizate, produse finite si semifabricate realizate
sau venituri din vanzarea produselor finite catre clienti, care sa justifice utilizarea
mijloacelor fixe detinute in patrimoniu.
Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate, in conditiile in care mijloacele fixe nu
sunt utilizate cel putin pe o perioada de o luna, recuperarea valorii fiscale ramasa
neamotizata se efectueaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna
urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.
Astfel, societatea contestatoare va recupera valoarea fiscala neamortizata a
utilajelor in cauza pe durata normala de utilizare ramasa, prin recalcularea cotei de
amortizare fiscala,incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora
respectiv incepand cu luna urmatoare inceperii productiei de mobilier .
Mentionam ca, pe perioada 2007-2010, societatea contestatoare a inregistrat in
evidentele contabile venituri din subventii pentru investii (cont 7584) reprezentand
inregistrarea pe venituri a partii din amortizare active aferente finantarii nerambursabile,
astfel:
-pe anul 2007 societatea a inregistrat suma de.. reprezentand inregistrarea pe
venituri a partii din amortizare active aferente finantarii nerambursabile
-pe anul 2008 societatea a inregistrat suma de.. reprezentand inregistrarea pe
venituri a partii din amortizare active aferente finantarii nerambursabile
-pe anul 2009 societatea a inregistrat suma de.. reprezentand inregistrarea pe
venituri a partii din amortizare active aferente finantarii nerambursabile
-pe anul 2010 societatea a inregistrat suma de.. reprezentand inregistrarea pe
venituri a partii din amortizare active aferente finantarii nerambursabile
Veniturile au fost considerate impozabile la stabilirea profitului impozabil precum
si a impozitului pe profit pe anii 2007,2008, 2009 si 2010 de catre SC X SRL.
In conditiile in care, organele de inspectie fiscala, prin Raportul de inspectie
fiscala care a stat la baza emiterii deciziei de impunere contestata, au considerat ca
nedeductibile fiscal cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe pe perioada 2007-2010,
au considerat totodata ca fiind neimpozabile la calculul impozitului pe profit si veniturile
din subventii reprezentand inregistrarea pe venituri a partii din amortizare active
aferente finantarii nerambursabile in conformitate cu prevederile art.19 din Codul fiscal
coroborat cu prevederile pct.195,195 din OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si pct.235 si 236 din OMFP
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nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene.
Prin urmare, avand in vedere cele prezentate mai sus, prevederile legale
enuntate in speta si faptul ca societatea nu a prezentat documente din care sa rezulte o
alta stare de fapt fiscala, urmeaza a se respinge contestatia societatii ca neintemeiata
cu privire la cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe (masini de tamplarie,
electrocompresor, compresor, uscatoare, masina frezat pe patru fete, masina de gaurit)
specifice activitatii de prelucrare a lemnului, pe anii 2007, 2008, 2009 si 2010.
3.Referitor la cheltuieli privind activele cedate, respinse la deductibilitate de
organele de inspectie fiscala, contestate de societate, D.G.F.P. -Biroul de Solutionare
a Contestatiilor este investita sa se pronunte asupra deductibilitatii cheltuielilor
reprezentand deprecierea valorii mijloacelor fixe(cladiri) in conditiile in care
cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe sunt nedeductibile
fiscal la calculul impozitului pe profit potrivit prevederilor legale aplicabile pe anul
2008.
In fapt, urmare a verificarii organele de inspectie fiscala au constatat ca
societatea in luna decembrie 2008, prin nota contabila si prin articolul contabil
6583"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital"=212"Constructii" a
inregistrat pe cheltuieli deductibile fiscal suma reprezentand diferente din reevaluare
(depreciere valoare) cladiri detinute de societate respectiv:doua grajduri si o cladire.
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile, in temeiul
prevederilor art.8 alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, pct.236 alin.(2) sectiunea 8,
subsectiunea 8.2.2 din OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene coroborat cu prevederile art.21 alin.(4) lit.s) din Codul
fiscal.
In contestatia formulata, societatea contestatoare sustine ca, organele fiscale in
mod eronat au considerat ca nedeductibile fiscal aceste cheltuieli si au marit in mod
artificial baza de impunere.
In speta sunt aplicabile prevederile art.19, art.21 alin.(1) si art.21 alin.(4) din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, in vigoare in anul 2008, care dispun:
-art.19
"(1) 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."
-art.21
"(1) 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.[...]
(4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile:
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) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul
în care, ca urmare a efectu rii unei reevalu ri, se înregistreaz o descre tere a
valorii acestora."
Din prevederile legale enuntate, se retine ca profitul impozabil se calculeaza ca
diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul
realizarii de venituri, dintr-un an fiscal din care se scad veniturile neimpozabile si la care
se adauga cheltuielile nedeductibile.
Cheltuielile reprezentand valoarea deprecierilor mijloacelor fixe in situatia in care
descreste valoarea acestora, ca urmare a efectuarii unei reevaluari, sunt nedeductibile
fiscal la calculul impozitului pe profit.
Din documentele existente la dosarul contestatiei se retine ca societatea
contestatore nu a prezentat un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat din
care sa rezulte deprecierea cladirilor respectiv doua grajduri si o cladire.
In timpul controlului societatea a sustinut ca a existat un raport de evaluare
intocmit de un evaluator autorizat insa aceasta a fost ratacit si a solicitat eliberarea unei
copii Primariei.
La dosarul contestatiei societatea nu a prezentat documente din care sa rezulte o
alta situatie decat cea prezentata organelor de inspectie fiscala in timpul controlului.
Potrivit prevederilor art.8 alin.(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata,
in vigoare in anul 2008:
"(2) Reevaluarea imobiliz rilor corporale se face la valoarea just de la

data bilan ului. Valoarea just se determin pe baza unor evalu ri efectuate, de
regul , de evaluatori autoriza i conform reglement rilor legale în vigoare."
iar la pct.236 din OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, se precizeaza:
"2) În cazul în care elementele imobiliz rilor corporale sunt exprimate la
valori reevaluate, trebuie prezentate data i condi iile de efectuare a reevalu rii."
Avand in vedere ca la dosarul contestatiei societatea contestatoare nu a
prezentat argumente care sa modifice constatarile organelor de inspectie fiscala referitor
la acest capat de cerere, se va respinge ca neintemeiata contestatia formulata de SC X
cu privire la suma reprezentand diferente din reevaluare (depreciere cladire) doua
grajduri si o cladire, inregistrate in evidentele contabile in contul 6583"Cheltuieli privind
activele cedate si alte operatiuni de capital", considerate eronat de catre societate ca
deductibile fiscal la calculul profitului impozabil pe anul 2008.
4.In ceea ce privesc cheltuielile stabilite ca nedeductibile fiscal de organele de
inspectie fiscala si veniturile stabilite suplimentar de organele de inspectie fiscala, care
au contribuit la stabilirea suplimentara a impozitului pe profit, contestat de societate
precizam:
Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei cu privire la
deductibilitatea cheltuielilor si stabilirea suplimentara a veniturilor conditiile in
care societatea nu prezinta argumentele de fapt si de drept pentru care intelege sa
conteste in totalitate impozitul pe profit stabilit suplimentar de plata prin Decizia
de impunere .
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In fapt, organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate si urmatoarele
cheltuieli :
anul 2007
-cheltuieli cu penalitati TVA
Organele de inspectie fiscala au respins la deductibilitate cheltuielile in
conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, in vigoare in anul 2007.
anul 2010
Pe anul 2010, organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile societatii,
avand in vedere ca societatea a prezentat devizul cu mentiunea "spart grinda beton,
ranforsare acoperis" al carui beneficiar a fost SC T, fara a prezenta factura in original si
fara a inregistra aceste venituri in evidentele contabile ale societatii.
In temeiul prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si
pct.12 din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspectie fiscala au reintregit veniturile
societatii.
In speta,
art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
repunlicata, prevede:

"(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta iei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ;
e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i
tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al
contestatorului, persoan fizic sau juridic , se face potrivit legii.

La pct.2.5 din Ordinul 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
se precizeaza:

“ 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.”

In speta, sunt incidente prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.2137/2011 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care dispun:

Contestatia poate fi respinsa ca:
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;

Desi contesta in totalitate impozitul pe profit, stabilit suplimentar de plata prin
Decizia de impunere, societatea nu prezinta argumentele de fapt si de drept pentru care
intelege sa contestate si cheltuielile stabilite ca nedeductibile fiscal de organele de
inspectie fiscala precum si veniturile stabilite suplimentar de organele de inspectie
fiscala care au contribuit la stabilirea suplimentara a impozitului pe profit contestat, drept
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pentru care se va respinge ca nemotivata, contestatia
nedeductibile si veniturile stabilite suplimentar.

cu privire la cheltuielile

Potrivit prevederilor art.213 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala: ”Analiza contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de

dispozi iile legale invocate de acestea i de documentele existente la dosarul
cauzei. Solu ionarea contesta iei se face în limitele sesiz rii”.

5. Referitor la afirmatia SC X potrivit careia ''Raportul de inspectie fiscala este plin
de erori de calcul, cu consecinte grave asupra determinarii si stabilirii impozitului pe
profit datorat" mentionam ca aceasta afirmatie nu poate fi luata in considerare in
solutionarea favorabila a contestatiei in conditiile in care societatea nu prezinta
argumente in acest sens.
Conform prevederilor art. 65 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala " (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la
baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal."
Prin urmare afirmatia societatii contestatoare va fi respinsa ca nemotivata.
6.In ceea ce priveste impozitul pe profit si majorarile de intarziere, dobanzile si
penalitatile de intarziere, mentionam:
Pe anul 2007, organele de inspectie fiscala au stabilit de plata impozit pe profit.
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata, organele de inspectie
fiscala, pe perioada 26.07.2007-06.06.2011, au calculat majorari de intarziere si dobanzi
si penalitati, conform prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe anul 2008, organele de inspectie fiscala au stabilit de plata impozit pe profit.
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata, organele de inspectie
fiscala, pe perioada 16.04.2009-06.06.2011, au calculat majorari de intarziere si dobanzi
si penalitati conform prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pe anul 2009, organele de inspectie fiscala au recalculat impozitul pe profit.
Pe anul 2010, organele de inspectie fiscala au stabilit impozit pe profit de plata .
Aferent impozitului pe profit stabilit suplimentar de plata organele de inspectie
fiscala, pe perioada 26.07.2010-06.06.2011, au calculat dobanzi si penalitati conform
prevederilor O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare.
La stabilirea profitului impozabil precum si a impozitului pe profit pe anii
2007-2010, s-au avut in vedere prevederile art.19 si 17 din Legea nr.571/2003 privind
Codul Fiscal, care prevad:
-art.19

"(1) 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."
-art.17
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"Cota de impozit pe profit care se aplic asupra profitului impozabil este de
16%, cu excep iile prev zute la art. 38."
Organele de inspectie fiscala, la stabilirea profitului impozabil pe anii 2007, 2008,
2009 si 2010 au luat in considerare veniturile realizate de societate, precum si
cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor din anul fiscal, din care au scazut
veniturile neimpozabile si au adunat cheltuielile nedeductibile fiscal.
Avand in vedere ca prin prezenta decizie s-a respins contestatia formulata de SC
X si s-au mentinut ca legale constatarile organelor de inspectie fiscala cu privire la
nedeductibilitatea cheltuielilor reprezentand contravaloare prestari servicii, cheltuielilor
privind amortizarea mijloacelor fixe, cheltuielilor privind deprecierea valorii mijloacelor
fixe (cladiri) si a veniturilor stabilite suplimentar urmeaza a se respinge contestatia si cu
privire la impozitul pe profit stabilit suplimentar precum si accesorille aferente astfel:
-se va respinge contestatia ca neintemeiata cu privire la impozitul pe profit de
plata , stabilit ca urmare a respingerii la deductibilitate a cheltuielilor cu amortizarea
mijloacelor fixe, a cheltuielilor privind activele cedate si cheltuielilor reprezentand servicii
prestate de terti
-se va respinge contestatia ca nemotivata cu privire la impozitul pe profit de plata
stabilit suplimentar asupra veniturilor si cheltuielilor cu penalitatile.
Majorarile de intarziere, dobanzile si penalitatile , contestate de societate, au fost
calculate in conformitate cu prevederile art.119 si 120 din O.G. nr.92/2003, republicata,
privind Codul de procedura fiscala si reprezinta masura accesorie in raport de debitului
stabilit suplimentar de plata, in speta impozitul pe profit de plata in.
Cum prin prezenta decizie s-a respins contestatia ca neintemeiata cu privire la
impozitul pe profit, se vor respinge si accesoriile aferente, potrivit principiului de drept
"accesorium sequitur principale"
Prin prezenta decizie s-a respins contestatia ca nemotivata cu privire la impozitul
pe profit astfel ca in temeiul aceluiasi principiu de drept se va respinge contestatia ca
nemotivata si pentru accesoriile aferente.
7. In ceea ce priveste contestatia formulata de SC X impotriva Dispozitiei privind
masurile stabilite de organele de inspectie fiscala, mentionam ca in speta s-a emis
Decizia, de catre organul fiscal emitent al actului respectiv D.G.F.P.-Activitatea de
Inspectie Fiscala, in temeiul prevederilor art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala coroborat cu prevederile pct.5.3 din
O.M.F.P. nr.2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se,
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DECIDE

F-BV.

1. Respingerea contestatiei formulata de SC X
2. Respingerea contestatiei formulata de SC X impotriva Deciziei de impunere

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal, in termen de 6 luni de la data
comunicarii, conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
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