DECIZIA NR.112 emis de DGFP Hunedoara în anul 2009
Direc ia general a finan elor publice a jude ului ... a fost sesizat
de Activitatea de inspec ie fiscal asupra contesta iei formulat de SC X
SA ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jude ul ....
Contesta ia a fost formulat impotriva Deciziei de impunere nr.
.../...2009 emis de Activitatea de inspec ie fiscal , în baza Raportului
de inspec ie fiscal nr. .../...2009, privind stabilirea ca obliga ie de plat ,
catre bugetul consolidat al statului, a sumei de ... lei, reprezentând:
- ... lei, impozit pe profit stabilit suplimentar;
- ... lei, major ri de întârziere aferente impozitului pe profit;
De asemenea, societatea comercial contest Dispozitia nr.
.../...2009 privind m surile stabilite de organele de inspectie fiscal .
Contesta ia a fost depus în termenul prevazut de art. 207 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal .
Direc ia general a finan elor publice a jude ului ..., constatând c
sunt indeplinite dispozi iile art. 205, art.206 i art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal ,
este investit s se pronun e asupra contesta iei.
I. Societatea contest Decizia de impunere nr. .../...2009
Raportul de inspec ie fiscal nr. .../...2009, motivând urm toarele:

i

a) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere pentru
cheltuielile cu provizioanele constituite
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Societatea, în calitate de membru al unui grup economic, din care
face parte i SC P SA ..., a devenit garant pentru creditul contractat de
SC P SA ..., destinat unor lucr ri de modernizare la Hotelul C.
Prin Hot rârea A.G.A. s-a stabilit ca acest credit s fie garantat prin
cesiunea crean elor rezultate din contractul încheiat între societatea
contestatoare i SC S SA ... ....
Societatea a constituit provizioane în cadrul grupului, în sum total
de ... lei, sum înregistrat în contul 495 "Ajust ri pentru deprecierea
crean elor - decont ri în cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii", astfel:
- ... lei, în perioada august – decembrie 2006;
- ... lei, în perioada ianuarie – februarie 2007.
Întrucât, pe parcursul derul rii contractului de împrumut,
societatea nu a mai avut calitatea de garant, în luna decembrie 2007 a
transferat suma de ... lei din soldul creditor al contului 495 "Ajust ri
pentru deprecierea crean elor - decont ri în cadrul grupului i cu
ac ionarii/asocia ii" în creditul contului 151 „Provizioane”.
Totodat , societatea contestatoare sus ine c , în aceea i lun a
anulat provizionul constituit, în sum de ... lei, debitând contul
151„Provizioane” prin creditul conturilor:
- 7863”Venituri financiare din ajust ri pentru pierdere de valoare a
imobiliz rilor”, cu suma de ... lei;
- 117 „Rezultatul reportat”, cu suma de ... lei.
b) Cu privire la neacordarea dreptului de deducere a
cheltuielilor cu chiria
Potrivit contractului nr. .../...2006, încheiat cu SC A SA ...,
societatea a inchiriat spa ii de cazare (camere de hotel) precum i un
birou administrativ.
Organele de inspec ie nu au acordat drept de deducere pentru
cheltuielile cu chiria în sum total de ... lei, înregistrate de societate în
perioada februarie 2006 - decembrie 2008 pe motiv c aceste cheltuieli
nu sunt efectuate în scopul realiz rii de venituri impozabile.
Societatea contestatoare sus ine c fiind membr a unui mare
grup economic, posibilitatea de a dispune oricând de spa ii de cazare
pentru numero ii delega i precum i reducerea costurilor cu cazarea
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acestora, a devenit o problem , a c rei rezolvare a fost incheierea
acestui contract.
De asemenea, societatea arat c , „voin a legiuitorului [...] nu o
reprezint leg tura strict
i imediat dintre o cheltuial efectuat
i
venitul generat de ea.”
Totodat , societatea contestatoare sus ine c , organele de
inspec ie nu erau îndrept ite s estimeze baza de impunere, întrucât nu
au fost constatate de c tre acestea, situa ii de natura celor prev zute la
pct. 65.1 din H. G. Nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal .
Pe cale de consecin , societatea solicit
a a cum a fost formulat .

aamiterea contesta iei

II. Prin raportul de inspec ie fiscal , inregistrat sub nr.
.../...2009, care a stat la baza Deciziei de impunere nr. .../...2009,
organele de inspec ie fiscal au stabilit, suplimentar, in sarcina SC X SA
..., obliga ii fiscale in sum total de ... lei, reprezentând:
- ... lei, impozit pe profit stabilit suplimentar;
- ... lei, major ri de întârziere aferente impozitului pe profit, ca
urmare neacord rii dreptului de deducere pentru cheltuieli în sum total
de ... lei, astfel:
a) cheltuieli cu provizioanele constituite
b) cheltuieli cu chiria facturat de SC A SA ...
a) Referitor la cheltuielile cu provizioanele constituite, în sum
total de ... lei
Cu ocazia efectu rii controlului, organele de inspec ie fiscal au
constatat faptul c , în perioada august 2006 - februarie 2007, societatea
comercial a înregistrat în contul 6863 „Cheltuieli financiare privind
amortizarea i ajust rile pentru pierdere de valoare” suma de ... lei, în
coresponden cu contul 495 „Ajust ri pentru deprecierea crean elor –
decont ri în cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii”.
Pentru justificarea înregistr rilor efectuate, societatea comercial a
prezentat urm toarele documente:
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- Conven ia de credit nr. ... – ... /... – .../...2005 i actul adi ional nr. 2 la
conven ia de credit, încheiate între ... S.A. ..., SC P SA ..., în calitate de
împrumutat, SC G SA ... i SC Z SA ... (actuala SC X SA ...) în calitate de
garan i. Obiectul contractului const în acordarea unui credit de investi ii
pe termen mediu pentru finan area lucr rilor de modernizare la Hotel C în
valoare total de ... EURO.
- Hot rârea A.G.A. nr. … din data de …2005 a SC Z SA ... prin care se
hot r te : „garantarea creditului în valoare de ... EURO pe termen de 5
ani, contractat de SC P SA ..., cu cesiunea crean elor rezultate din
contractul încheiat cu SC S SA ... nr. .../... din ... 2002.
Organele de inspec ie au constatat c , societatea comercial a
încasat crean ele de la SC M SA ... ... (fost SC S SA ...) într-o perioad
de pân la 270 de zile, astfel c , nu au acordat drept de deducere pentru
provizioanele constituite în sum total de ... lei.
b) Referitor la cheltuielile cu chiria facturat de SC A SA ...
Urmare efectu rii controlului, organele de inspec ie fiscal au
constatat c , în perioada supus controlului, societatea a înregistrat în
eviden a contabil chiria facturat de SC A SA ... ..., în sum total de ...
lei, din care T.V.A. ... lei, potrivit facturilor fiscale emise pe baza
Contractului nr. .../...2006.
Potrivit Contractului nr. .../...2006, SC Z SA ... (actuala SC X SA ...) a
închiriat de la SC A SA ... un spa iu situat în Hotelul D, astfel:
- la etajul I, apartament în suprafa

de 50 mp;

- la etajul II, 8 camere cazare în suprafa

total de 220 mp;

- la parter, birou administrativ în suprafa

de 30 mp.

Organele de inspec ie fiscal nu au acordat drept de deducere
pentru cheltuielile cu chiria în sum de ... lei, aferent suprafe ei de 270
mp (apartament i cele 8 camere cazare), pe motiv c , societatea nu a
prezentat documente legale din care s rezulte dac aceste cheltuieli au
fost efectuate în scopul realiz rii de venituri.
III. Având în vedere constat rile organelor de control,
motiva iile contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei
precum i actele normative în vigoare în perioada supusa verific rii,
se re in urmatoarele:
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a) Referitor la cheltuielile cu provizioanele constituite, în sum
total de ... lei
Direc ia general a finan elor publice a jude ului ... este
investit s se pronun e dac societatea are dreptul la deducerea
provizioanelor constituite din valoarea crean elor asupra clien ilor,
care trebuiau s îndeplineasc cumulativ condi iile prev zute de
lege.
În fapt, în perioada august 2006 - februarie 2007, societatea
comercial a înregistrat în contul 6863 „Cheltuieli financiare privind
amortizarea i ajust rile pentru pierdere de valoare” suma de ... lei, în
coresponden cu contul 495 „Ajust ri pentru deprecierea crean elor –
decont ri în cadrul grupului i cu ac ionarii/asocia ii”.
Organele de inspec ie nu au acordat drept de deducere pentru
cheltuielile privind provizioanele constituite în sum total de ... lei, pe
motiv c , societatea comercial a încasat crean ele de la SC M SA ... ...
(fost SC S SA ...) într-o perioad de pân la 270 de zile.
Pe de alt parte societatea contestatoare sus ine c , în calitate de
membru al unui grup economic, din care face parte i SC P SA ..., a
devenit garant pentru creditul contractat de SC P SA ..., destinat unor
lucr ri de modernizare la Hotelul C.
Întrucât, prin Hot rârea A.G.A. s-a stabilit ca acest credit s fie
garantat prin cesiunea crean elor rezultate din contractul încheiat între
societatea contestatoare i SC S SA ... ..., aceasta a constituit
provizioane în cadrul grupului, în sum total de ... lei, sum înregistrat
în contul 495 "Ajust ri pentru deprecierea crean elor - decont ri în cadrul
grupului i cu ac ionarii/asocia ii", astfel:
- ... lei, în perioada august – decembrie 2006;
- ... lei, în perioada ianuarie – februarie 2007.
În drept, art. 21 alin. (3) lit. g) din Legea 571/2003 privind Codul
fiscal, precizeaz :
“Urm toarele cheltuieli au deductibilitate limitat :
g) cheltuielile cu provizioane i rezerve, în limita prev zut
22;”

la art.

Potrivit art. 22 alin. (1) lit. c) din actul normativ mai sus men ionat, se
prevede:
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„Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor
i
provizioanelor, numai în conformitate cu prezentul articol, astfel:
c) provizioanele constituite în limita unui procent de 20% începând
cu data de 1 ianuarie 2004, 25% începând cu data de 1 ianuarie 2005,
30% începând cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea crean elor
asupra clien ilor, înregistrate de c tre contribuabili, altele decât cele
prev zute la lit. d), f), g) i i), care îndeplinesc cumulativ urm toarele
condi ii:
1. sunt înregistrate dup data de 1 ianuarie 2004;
2. sunt neîncasate într-o perioad ce dep e te 270 de zile de la
data scaden ei;
3. nu sunt garantate de alt persoan ;
4. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat
contribuabilului;
5. au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului;”
Prevederile legale sus men ionate se coroboreaz cu cele stipulate
la pct. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal: aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 , care
precizeaz :
„Crean ele asupra clien ilor reprezint sumele datorate de clien ii
interni i externi pentru produse, semifabricate, materiale, m rfuri etc.
vândute, lucr ri executate i servicii prestate, pe baz de facturi,
înregistrate dup 1 ianuarie 2004 i neîncasate într-o perioad ce
dep e te 270 de zile de la data scaden ei.
Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectueaz prin trecerea
acestora pe venituri în cazul încas rii crean ei, propor ional cu
valoarea încasat sau înregistrarea acesteia pe cheltuieli.
În cazul crean elor în valut , provizionul este deductibil la nivelul
valorii influen ate cu diferen ele de curs favorabile sau nefavorabile ce
apar cu ocazia evalu rii acestora. Valoarea provizioanelor pentru
crean ele asupra clien ilor este luat în considerare la determinarea
profitului impozabil în trimestrul în care sunt îndeplinite condi iile
prev zute la art. 22 din Codul fiscal i nu poate dep i valoarea
acestora, înregistrat în contabilitate în anul fiscal curent sau în anii
anteriori. Procentele prev zute la art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
aplicate asupra crean elor înregistrate începând cu anii fiscali 2004,
2005 i, respectiv, 2006, nu se recalculeaz .”
În ceea ce prive te afirma ia contestatoarei referitoare la faptul c , în
luna decembrie 2007 a anulat provizioanele constituite, în sum ... lei,
debitând contul 151„Provizioane” prin creditul conturilor: 7863”Venituri
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financiare din ajust ri pentru pierdere de valoare a imobiliz rilor”, cu suma
de ... lei i 117 „Rezultatul reportat”, cu suma de ... lei, se precizeaz
urm toarele:
- pentru provizionul în suma de ... lei, constituit in cursul anului 2006,
anulat în luna decembrie 2007 prin înregistrarea acestuia în creditul
contului 117 „Rezultatul reportat”, societatea avea obliga ia s calculeze
impozit pe profit pentru aceast sum ;
- pentru provizionul în suma de ... lei, constituit in perioada ianuarie –
februarie 2007, anulat în luna decembrie 2007 prin înregistrarea acestuia în
contul 7863”Venituri financiare din ajust ri pentru pierdere de valoare a
imobiliz rilor”, organele de inspec ie au calculat impozitul pe profit doar
pentru trimestrul I, trimestrul II i trimestrul III ale anului 2007, ca baz de
calcul al major rilor de întârziere.
Având în vedere cele prezentate mai sus, se re ine c , organele de
inspec ie, în mod legal, nu au acordat drept de deducere pentru cheltuielile
cu provizioanele constituite în perioada august 2006 - februarie 2007.
b) Referitor la cheltuielile cu chiria facturat de SC A SA ...
Direc ia general a finan elor publice a jude ului ... este
investit s se pronun e asupra dreptului de deducere a cheltuielilor
cu chiriile în condi iile în care societatea nu a prezentat documente
din care s rezulte dac aceste cheltuieli au fost efectuate în scopul
realiz rii de venituri.
În fapt, organele de inspec ie fiscal au constatat c , în perioada
supus controlului, societatea a înregistrat în eviden a contabil chiria
facturat de SC A SA ... ..., în sum total de ... lei, din care T.V.A. ... lei,
potrivit facturilor fiscale emise pe baza Contractului nr. .../...2006.
Potrivit Contractului nr. .../...2006, SC Z SA ... (actuala SC X SA ...) a
închiriat de la SC A SA ... un spa iu situat în Hotelul D, astfel:
- la etajul I, apartament în suprafa

de 50 mp;

- la etajul II, 8 camere cazare în suprafa

total de 220 mp;

- la parter, birou administrativ în suprafa

de 30 mp.

Organele de inspec ie fiscal nu au acordat drept de deducere
pentru cheltuielile cu chiria în sum de ... lei, aferent suprafe ei de 270
mp (apartament i cele 8 camere cazare), pe motiv c , societatea nu a
prezentat documente din care s rezulte:
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- numele i prenumele persoanelor cazate în spa iul închiriat;
- dac persoanele respective au calitatea de angajat sau administrator
al societ ii;
- perioadele de timp în care au fost cazate aceste persoane;
- dac activitatea, din perioada respectiv , a acestor persoane are
leg tur cu activitatea societ ii.
Pe de alt parte, societatea contestatoare sus ine c , fiind
membr a unui mare grup economic, posibilitatea de a dispune oricând
de spa ii de cazare pentru numero ii delega i precum i reducerea
costurilor cu cazarea acestora, a devenit o problem , a c rei rezolvare a
fost incheierea acestui contract.
În drept, caracterul deductibil al cheltuielilor pentru determinarea
profitului impozabil, este reglementat de art. 21 alin. (1) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, precizeaz :
„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.”
De asemenea, art. 21 alin.(2) lit. e) din din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, precizeaz :
„Sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz rii de venituri i:
e) cheltuielile de transport i de cazare în ar
i în str in tate,
efectuate pentru salaria i i administratori, precum i pentru alte
persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;”
Prevederile legale sus men ionate se coroboreaz cu cele stipulate
la pct. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal: aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 , care
precizeaz :
“Calitatea de administrator rezult din actul constitutiv al
contribuabilului sau contractul de administrare/mandat. În sensul art.
21 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, persoanele fizice asimilate
salaria ilor cuprind i:
a) directorii care î i desf oar activitatea în baza contractului de
mandat, potrivit legii;
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b) persoanele fizice rezidente i/sau nerezidente deta ate, potrivit
legii, în situa ia în care contribuabilul suport drepturile legale
cuvenite acestora.”
În timpul efectu rii controlului, organele de inspec ie fiscal au
solicitat conducerii societ ii, explica ii cu privire la destina ia dat spa iului
închiriat.
În nota explicativ , directorul general al societ ii precizeaz c ,
spa iul de la parter a fost utilizat, permanent, cu destina ia birou
contabilitate iar camerele de la etajul I i etajul II au fost utilizate pentru
cazarea delega ilor din cadrul grupului de firme.
Potrivit prevederilor legale mai sus men ionate, sunt deductibile
doar cheltuielile de cazare suportate de societate pentru salaria i i
administratori, precum i pentru alte persoane fizice asimilate acestora,
stabilite prin norme.
În condi iile în care societatea contestatoare nu a prezentat
documente din care s rezulte:
- identitate persoanelor cazate în spa iul închiriat;
- dac activitatea acestor persoane are leg tur cu activitatea societ ii;
- dac aceste cheltuieli au fost efectuate în scopul realiz rii de venituri, se
re ine c , organele de inspec ie, în mod legal, nu au acordat drept de
deducere pentru cheltuielile cu chiria aferent spa iului închiriat, în
suprafa de 270 mp (apartament i cele 8 camere cazare).
Având în vedere cele re inute, se concluzioneaz c , în mod legal,
organele de inspec ie fiscal au procedat la calculul impozitului pe profit,
aferent acestor cheltuieli neacceptate la deducere, astfel c se va respinge,
ca neîntemeiat contesta ia pentru impozitul pe profit i pe cale de
consecin , potrivit principiului de drept conform c ruia accesoriul urmeaz
principalul, se va respinge, ca neîntemeiat contesta ia i pentru major rile
de întârziere aferente.
.
În ceea ce priveste contestatia formulat impotriva Dispozi iei
nr. .../...2009 privind m surile stabilite de organele de inspec ie
fiscal , cauza supus solu ion rii este dac D.G.F.P. a jude ului ...
prin biroul de solu ionare a contesta iilor are competen a de a
solu iona acest cap t de cerere, în condi iile în care dispozi ia
privind m surile nu se refer la stabilirea de impozite, taxe,
contribu ii, datorie vamal precum i accesorii ale acestora, ci la
m suri în sarcina contribuabilului, neavând caracterul unui titlu de
crean fiscala.
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În drept, art. 209 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , D.G.F.P. a jude ului ...,
prin biroul de solu ionare a contesta iilor, este competent s solu ioneze
„Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum i a
deciziilor pentru regularizarea situa iei, emise în conformitate cu
legisla ia în materie vamal ,[…].”
Ordinul ministrului finan elor publice nr. 1939/2004 pentru
aprobarea formularului "Dispozi ie privind m surile stabilite de organele
de inspec ie fiscal " , la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc iunile de completare
a formularului "Dispozi ie privind m surile stabilite de organele de
inspec ie fiscal ", prevede:
,,Formularul "Dispozi ie privind m surile stabilite de organele
de inspec ie fiscal " reprezint actul administrativ fiscal emis de
organele de inspec ie fiscal în aplicarea prevederilor legale privind
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m surile stabilite. Nu
va cuprinde m suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le
datoreaz bugetului general consolidat al statului’’
Intrucât m surile stabilite prin Dispozi ia nr. .../...2009 nu vizeaz
stabilirea obliga iilor fiscale în sarcina societ ii contestatoare, fapt pentru
care Dispozi ia nu are caracterul unui titlu de crean , se re ine c
solu ionarea contesta iei pentru acest cap t de cerere intr
în
competen a organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat,
în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care
precizeaz :
„Contesta iile formulate împotriva altor acte administrative
fiscale se solu ioneaz de c tre organele fiscale emitente.”
Prin urmare, pentru acest cap t de cerere, competen a de
solu ionare revine organului emitent al dispozi iei de m suri.
Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul art. 206 i art.
216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal , se
DECIDE:
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Respingerea, ca neîntemeiat , a contesta iei formulat de SC X
SA ..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2009, privind stabilirea ca
obliga ie de plat , catre bugetul consolidat al statului, a sumei de ... lei,
reprezentând:
- ... lei, impozit pe profit stabilit suplimentar;
- ... lei, major ri de întârziere aferente impozitului pe profit.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul ... in termen de 6 luni
de la data comunic rii.
DIRECTOR COORDONATOR,
...

