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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Exista  diferente  intre  valoarea  fiscala  pentru
constructii reglementata in codul fiscal din 2015
fata de codul fiscal din 2016? 

Valoarea  fiscală  a  mijloacelor  fixe  inclusiv  pentru
construcţii  definită  de  prevederile  Legii  nr.  227/2015
privind  Codul  fiscal  nu  diferă  de  cea  definită  de
prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

2 In  cazul  fuziunii  prin  absorbtie,  societatea
absorbita  (care  se  dizolva  fara  a  intra  in
lichidare)  transmite  in  totalitate  patrimoniul
catre  societatea  absorbanta.
Intrebare: amortizarea fiscala aferenta imobilului
transmis prin fuziune devine amortizare fiscala
in societatea absorbanta? 

Mijloacele  fixe  amortizabile  transferate  în  cadrul
operaţiunilor  de  fuziune  ,  se  amortizează  prin
continuarea  regimului  de  amortizare  aplicat  anterior
momentului  transferului,  începând  cu  luna  efectuării
transferului.  (art.28  alin.(12)  lit.l)  din  Legea
nr.227/2015) 

3 Cum  se  calculeaza  amortizarea  fiscala  si
contabila pt un mijloc fix trecut in conservare pt
o perioada de 1 an si reactivat anul urmator? 

Din  punct  de  vedere  fiscal,  pentru  mijloacele  fixe
amortizabile trecute în regim de conservare, în funcție
de politica contabilă adoptată,  valoarea fiscală rămasă
neamortizată  la  momentul  trecerii  în  conservare  se
recuperează  pe  durata  normală  de  utilizare  rămasă,
începând  cu  luna  următoare  ieșirii  din  conservare  a
acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.  
Din  punct  de  vedere  contabil,  conservarea  mijloacelor
fixe  este  reglementată  prin  punctul  238  din  Ordinul
ministrului  finanţelor  publice  nr.  1802/2014  pentru
aprobarea  Reglementărilor  contabile  privind  situaţiile
financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare
anuale consolidate. 

4 Cum  se  trateaza  din  punct  de  vedere  al
amortizarii  fiscale  si  contabile,  un  mijloc  fix
(echipament  tehnologic),  care  a  fost  pus  in
functiune si nu s-a amortizat integral, dar dorita
restrangerii activitatii nu o sa se mai foloseasca
o perioada timp(pana revin lucrurile la normal),
sau o sa se vanda? 

În situaţia în care prin întreruperea activităţii mijlocul fix
trece  în  conservare,  valoarea  fiscală  rămasă
neamortizată  la  momentul  trecerii  în  conservare  se
recuperează  pe  durata  normală  de  utilizare  rămasă,
începând  cu  luna  următoare  ieșirii  din  conservare  a
acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscală.  
Din  punct  de  vedere  contabil,  conservarea  mijloacelor
fixe  este  reglementată  prin  punctul  238  din  Ordinul
ministrului  finanţelor  publice  nr.  1802/2014  pentru
aprobarea  Reglementărilor  contabile  privind  situaţiile
financiare  anuale  individuale  şi  situaţiile  financiare
anuale consolidate. 

5 Ce reprezinta amenajarile de terenuri  si  pe ce
perioada  s-ar  supune  amortizarii?

Amenajările de terenuri cuprind cheltuielile efectuate cu
lucrările pentru amenajarea terenurilor ca de exemplu:
racordarea  la  sistemul  de  alimentare  cu  energie,
împrejmuirile,  lucrările  de  acces,  etc.
Amortizarea  fiscală  pentru  cheltuielile  cu  amenajarea
terenurilor, se calculează, liniar, pe o perioadă de 10 ani.

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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