
1 

TRAIAN ALEXANDRESCU 
AVOCAT 

DIRECTORUL CONTENCIOSULUI BANCEI GENERALE 

A ŢĂRII ROMÂNEŞTI . 

REPERTORIU IISCAL, 
ALFABETIC fi 

PENTRU C, 

  

IMPOZITELE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE ŞI CIVILE 

ŞI PENTRU IMPOZITUL “COMERCIAL AL SO- 

CIETĂŢII, OR ŞI FIRMELOR INDIVIDUALE 

CONȚINÂND INSTRUCȚIUNILE MINIS- 

TERULUI DE FINANŢE, DECIZI- 

UNILE COMISIUNEI CEN- 

TRALE FISCALE ŞI 

JURISPRUDENŢA 

PÂNĂ LA ZI 

BUCUREȘTI 

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE BUCOVINA 

222, Calea Victoriei, 222 . 

1926.



Fei 
| | TRAIAN ALEXAN DRESCU- Ă AVOCAT „- si | “DIRECTORUL CONTENCIOSULUI BANCEI GENERALE ' E. “+ A TĂRII ROMÂNEŞTI a ici 

N, 

- REPERTORIU isca, 
„ALFABETIC. 

"PE NTRU 

  

IMPOZITELE SOCIETĂȚILOR! COMERCIALE ŞI CIVILE 
SI PENTRU IMPOZITUL COMERCIAL AL S0.- 

| CIETĂȚII.OR ŞI FIRMELOR INDIVIDUALE 
. CONȚINÂND INSTRUCȚIUNILE MINIS. = 

TERULUI DE FINANȚE, DECIZI- 
UNILE COMISIUNEI CEN. . 
- „TRALE. FISCALE ŞI 
i JURISPRUDENȚA 
PÂNĂ LA ZI H

o
 

—00— 

T
r
 

N
a
r
a
 

- Bu e UREŞTI. 

INSTITUTUL DE ARTE GRAFICE BUCOVINA . 
222, Calea Victoriei, - 222 

1928



  

   

  

    

pz 1 I 2 

e a due aa oo a na ae at m 

B.C.U.-Bucuresti 

“il ÎN ULRE 

          

  

E 

d 
€ 

Pip 

pă 
" 

i 

* 

 



„REPERTORIU FISCAL ALEABETIC. 
- PENTRU - i ” 
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Va 

“Conţinând Iastrucţiunile . Ministerului de: Finanţe, - 
_Deciziunile Comisiunei “Centrale Fiscale 
şi Jurisprudenţa până la zi. 

' de Traian Alexandrescu 

Abrogarea vechilor scutiri fiscale. — — Constituţionalitate 
V, Scutiri şi Drepturi câştigate, 

“Absenteiști. — Impunerile celor - ce Iocuesă. în „Sfrăi- 
'riătate.: —. (Dec. comis. centr, fisc). 

"Prin art. GA alin. UI dn leac, se prevede” că pentru locui- 
- torii dir. ţări străine cari. trag. venituri dn.ţară şi.ale că- 

“ “rar venituri globale. din străinătate nu se pot determina, im- 
“pozitul asupra venitului global, se în'ocueşte cu o supra 

„cotă care se:adaoză la. cota stabilită e Icge pentru impozi-. 
“ “tut elementar . respectiv. Această supra cotă este de jumă- , 
“tate. din cota împoziiului etomentar, fără adiţionale. 

Se vor da „instrucţiuni comisiunilor "ca, pentru impozitele : 
elenientare cari se stabilesc pe cale” de impuneri, să exe- 

cute! îutocimal aceste dispozițiuni, „aplicând cota sporită, 
"chiar în , Procesul-verbal de impunere dn ctemântar.



Dacă sunt mai mulţi. asociaţi la o întreprindere. din care . 

unul ește locuitor al acestei țări, se. va stbili impozitul co-- 

pozitul Ccomercia! cu cota legală, :iar. partea din _ beneficiu. 

cuvenită celui din străinătate se va impune . scparat cu: 

jumătate din „ceta deja etementar. Operaţiunea aceasta se 

va face chi ar. în procesul . verbal: de impunere a asociaţiei, 

ea fiind, obligată a plăti impozi itul pentru "asociatul din: 

străimătate din vechiut venit ce : se cuvine. 

Această cotă. sporită nu, se ap! ică. în, „cazurile - prevăzute: 

"de art. 3 “aliniatul IV. Şi în cazurile similare. - 

(Comunicată cu ord. Min. Fin. No. 6292119220) 

Abseniteiști, —  Refinerile: — (Dec comis. centr. fisc:) .. 

Pentru veniturile. cari se taxează me cale: ia. reţinere, 

cum suni: dividerde, tantieme, salarii, depozite la; bănci,: 

“ete., supracota se va! retine de către facel. "cari: îac asameL 

nea plăţi. Se pune dar îr. vedere băncilor şi instituţiuni=. 

“lor de credit prin care în: imcd .obicinuit! 'se face plată ve-: 
niturilor în străinătate,: ca la plata unor. as cmenea venituri 

să reţină impozitul cu cota sporită. - N . ă 

Aceste instituţiuni. de credit vor reţine impozitul. cu cota. 

sporită, chiar dacă piata se îace în ţară, însă cel care în=-: 

cascază este o persoană. b. ne cunoscutii, 'ca îiiipd "locuitor, 

al altei ări. - a 

“Dobânzile -cuvenite la depoziteie făente de români - ami- 

„graţi provizoriu în străinătate şi ailaţi: în „cendiţiunile- a art.. 

3 din lege, nu vor îi taxate cu cota sporită, sacă, dobân-- 
zile nu se exped! ază în: străinătate. - - 

Dispozițiuniţe . art, 641 alin. II, nu se. aplică la. veniturită 
mobiliare care au iuat naştere în anul 1922, . deşi “ aceste... 

„Veni turi” se ac hită în cursul acestui au, „căci! acesta * veni= 
turi sunt supuse la impozit, după legea din 1921. Di 

(Comunicață cu rd. Min, Finanţe, No. "62.921 [1923). i 

Abseniteişii. —"v. “Stipracotă:” Ia - 
Acte: de Gore: — V; Farmacişti.” : E ă . IE



is. 

Adtinni - şi 6fecte;:  âvaluăe —v. "Bilanţ Sa 
Acţiuni noiii. — Eritere” pri cpraevaliare; v. : inipunere 
Acţiuni nominative. — i. Dividende! | 

„Acţiuni nominative. ale Soc. cu: “capital în niajoritate 
național. — Cola impunerei venitihii lor. — v, Impozit 
mobiliar.. . - " : 

Acţiuni la puriător ale streinilor. —v, . Dividende, - 

Acţiunile Soc: Anoninre. — Evaluare. =: Dic. comis. N 
“.centr; fisc, din 39. Dec, 1924, comunicată cu. ord. M 
Fin. No. 33095). - 

Ps - . £ 

-a Cliestiunea adusă de m: inisterul „de titapte refa eritor ta 
modul de evalua are a actiunilor şi efe ctelor proprietatea 
băncilor şi. asupra cărora nu s'a făcuţ. nici “un el de, Opera- 

„“țiuni în cursul anului” pzitru care se încnee bilanţul, ? 
Coinisiunca . este” de părere 2 se „menţine în totul” dispa- 

 Ziţiunile paragrafului 101 dn imstrui cţiuni, adică acţiunile . 
- şi efectele „vor îi ev aluate după Sursul - zilei din motnentul 

„ încheerii bi lanțului, 
. 

„Acţiuni. — Evaluare 'de bilaaț. = (Dee. com. 'ceritr; fisc.) 

a) Dacă în morientul încheerzi bitanţu! ui actiunile "Sau . 

ele tele "vale cază- mai puțin decât: sunt evaluate” îni bilan- 

4ul “anteri 07 — evaluarea se: va face după. cursu! zilei „din 

* “morhentul înche: erii contu ui, iar! dacă cursul acțiunilor şi 

E “efectelor „este: “mai mare şi sunt: posedate “din anii anteriori 

— se nienţine' eva'uarea din bilanţul. anterior, , 

„b) Pentru efectele şi actiunile: cumpărate în cursul anu- 

lui se va. tura întotdeauna. pretul-de cost din moinsntul înc 

„“cheiorii bitanțuluf — coniorm! paragrafului -101 - din ina 

„Steucţiuni. 7 

„Aditional impozit — vw. Impozit ad. . | 

iAgenţi de asigurăre. — (Dec. com. cente.:fisc.): 
„(Art..48), Adaus' la paragra îul "129, Bunctuț 3, 2 Irputte- 

'rea are :nţitor de asigur are, — "sta necesar în  piâatăbia să 

-se îacă o clasificare a acestor agenţi astiel? i m



A - 

| 1, Funcţionarii sau . agenţii achizitori,, cară se ocupă nu 

mai cu achiziţia afacerilor de asigurare,: „fără a emite poliţe 

NIL numnele societăţii, ei putând avea şi alte. însăreinări, cum 

e aceta de a. incasa rate contra remizet, sau alte atribuții, 

pentru. cari primesc salarii, sau alte, indemmnizări. | 

2, Agenţii de as'eurare, cari pe lângă a“hizițiunea. aface-- 

rilor de asigurare, reprezintă societatea, "putând - trata „în: 

numele ei, N i 

' In orice situaţie din cele. arătate mai Sus. sar găsi un 

agent, având. în. „Vedere că. cl hu 'Iucrează... nici. odată în” 

“propriul său nume, ci numai. pe contul societăţei de: a. care. 

deţine drepturile. “sale, el îm poate fi considerat ca comer- 

-ciant în sensul juridic al cuvântului, întrucât: este ur. man- 

'datar al socictăţei, care are întreaga” răspundere față. de 
“asigurat. : ic a e 

Societatea, de! altiel, centralizează la sediul. ei, toate, 0- 

” peraţiunile ce reclamă ajungerea scopului ci. Deşi contrac- 

„tele de asi izurare surt considerate -în codul de comerț ca. 

contracte comerciale, totuşi asent | le încheie pe: baza unii - 

„contract de drept civil, mandat, “care. “răspunderea. și - 

orice obligaţiuni incumbă societate în numele căreia ei lu- 

„crează şi în baza acestei. calități. de mandatar, ci trebuie 

să suporte impozitul profesional. po Îi 

Rămâne deci bine stabilit - Să, în. nici un caz, agenţii SQ= 
„- 

-. cietăţilor de asigurare au, pot îi inrpozabili la impozitul co- N 

- _mercial. Et vor ît impuşi: ba. profesiune: necomerciâlă,: pentru 

toate veni iturile ce realizează în calitate de athizitori sau de 

"reprezentanți, .: . asi 

Ta "corsecinţă impunereă pentru. îiecure catezorie d a--. 

genţi de: asigurare se va face astiel: 

|. Agenţii sau funcționarii achizitori, prevăzuţi la punetut 
I, vor îi taxaţi la impozitul profesional pentru - remizele- sau 

comisioanele ce realizează din afacerie de" achiziţiuni: -de 
"asigurări şi la impozitul pe Salarii pertru: ' salariile sau. re=: 
mizele ce primesc pentru îndeptinrea 

“Runeţionari sat incasatori,. 
” 

însărcinării Jor* ca: 

pi E 

N



, 

i iar restul se va taxa în 12 la sută, 

Având în vedere” că aceşti “agenţi au de suportat cheltueji 

pentru cfectuarea achiziţiei, în mod provizoriu. . se Îxează 

“cvantunul lor, la 20 la sută din totalul remizei „cuvenite, 

Prin urinare, din totalul reinizei se va scădea 2 la sută 

Suma definitivă a cheltuelilor se va fixa de: către comi- 

'siune cu ocaziunea dresărei actelor “de împurere şi pe baza 

justificărilor aduse de acei în “drept. 

In ce: priveşte persoanele câri, fără at ageriţi sau fume- 

- ționari: ai societăţilor, procură acestora atăceri, de asigu- 

"rare, este indiscutabil că. remizele realizate de ci se vor 

"taxa la impozitul profesional Bă dediicerea sumei “de 20 

la: sută ca cheltueli. - , 

„Contorm art. 53 din lege. impozitul se reţine - de către, 

acei cari ia plata remizelor,: cu ocaziunea achitării acestei 

remize. Şi se varsă la Stat la- finele îiecărui trimestru. Oda- 

tă cu. vărsarea se va depune liste nominale. de toţi acei 

. pentru cari s'a retinut şi. vărsat impozitul. In aceste liste 

„se va trece : numele, „domiciliul (comuna, strada şi No. 

suma brută a remizei, suma netă și impozitul. Listele se 

vor alcătui pe. administrații îinanciare. “Administrația . îinan- 

ciară imediat ce se încasează impozitul va lua , măsuri <a, . 

prin. funcționarii prevăzuţi la art. 93 din lege, să se dreseze 

acte. de: impunere pentru-fiecare persoană: - 

„Pentru aceste impuneri se urmaază. procedura prevăzu-. - 
„= tă în art. 95 alin. e. din“lege. Listele cari privesc alte ad- 

ministraţii financiare vor îi înaintate „pe cale oficială, locu- 

lui în drept, completându-se- dista şi cu numărul Și, “data 

ch: tanței. sub câre s 'a “încasat impozitul. 

. Cusoeaziiihea impunerilor. se va determina şi suma “reală 

a cheltuelilor pe baza î justiticărilor ce se vor prezenta de * 

către cei în « drept. i 7 

In vedere că impozitul este de SRI “încasat, "nu se va mai 

creia debit: decât numai "pentru diferenţele” de impozit ce 

ar rezulta la impiinere.



„„Yoate aceste impuneri se. vor nota În registrele în. Cari 

"se 'irec” şi încasările- dela ambu! anți unde „se vor. "descărca. 

şi plățile “făcute, Debitările se vor face, de. ord! ne, “pe mă- 

suita încasărilor. Agenţii prevăzuţi la punctul 2, adică acei 

“cari reprezintă societatea în afacerile - de: asigurări putând 

trata în numele ei şi cari au _biurouri pentru aceste ope- 

raţiuni, vor îi supuşi la. impozi “ta. profestonal. 

Stabitireă impozitului” se va face de către comi sitine pe. 

baza declarațiunilor ce acestia sunt “obligaţi a da, coriform 

cu art. S7 din lege, iar încasarea mipozitului sc va face... 

"coniorum normelor obişiuite.” i 

Cei cari “plătesc” remize acestor agenţi sunt obligaţi” ca: în 

luna” Ianuarie a fiecăriii an să' înainteze administrației îi- 

uanciare unde domiciliază agentul liste nomirale în cari voi 

trece toate! Sumăle ce [i sa plătit ca remiză îri cursul anu- 

sui! precedent. “Dentrii a se avea în vedere la stabilitea“ im- 
punerii. po , 

Dacă acești: agenţi: mai exercită vrei alt Câmorţ îr ace: 

laş local. Vor îi trataţi ca comercianţi păiitru . toate venitu- 

rile ce real: zează, chiar pentru acele din afaceri de: asi- 
zurări: fără a, se” mai. impune şi da”. impozitul” profesionăi. 
Pentru salariilă- ce âr' “prirăi în “calitate de funcționari ai s0- - 
cietăţei: se” va. “reține” şi vărsa” impozitul de către socictate 
că 'ocaziureă blăţii salariului. a 

Pentru agenţii cari hi au biurouri se vor aplica diăpozi- 
țiiihile: revăzută la Dieta: „Le cei 'cari fac plata Tetmizolor 

lor, iar vărsarea * să se facă din 3 în 3 fecui. 

- Agenţi 'de bursă. — Impozii comâreial. — (Dee. comis, 
cenir. fisc). N |. 

Ii Agenţii oficiali “de bursă şi de schia snt comercianti 
si în consecință sunt impui la impeitul „comercial. 

Agent de bursă. — v. Mijlocitor oficial, - i 
Agent de bursă: — v. Impozit comercial, > 
Agenţi comerciali. — v. Impunere şi v. „Cotisionar. 
Agenţi' comerciali. — v. Agenţi de asigurăre.
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Agenţi comerciali; = Asimilarea agenhlor comăietait — 
„. (Dec. comis: cântr, fisc.),.. ae ae 

= Agenţii: îitrebuinţați: de: comerciariţi 'şi fabricanți “pentru 
plasarea: iiărfutilor se. asimilează - “în ce priveşte: impozitele 

:.. directe ce'ei sunt obligaţi: a: plăti,:cn agenţii: de asigurate. 
"Prin urmare, contor. cu: dispozițiunile-- prevăzute. în a: 

| 'daosul dela $ 129 din instrucţiunii, veniturile ce: aceştia -rea-=. - 
Ă dizează - se vor clasijica. în ce. priveşte: taxareă,. după cum 
:S'a arătat iii: sus: pentru . azenţii de asi gurate, 

(Şedinţa din 24 Dec: 1924; comunicată: cui! „did. Mi Fir. i 
Ne, 287.537/1924), 

A genţi de mărfuri; — v.  Agenţi coinerciali, 
Agenţi de „schimb: — v.Mijlocitor. oficial, - 

- Agenţi plasatori - —vV.. Salarii, N 

Agricultori. casele lor. — Instrucţiuni: 
Casele agricultorilor” care sunt sciitite de: iripozitul: cie: 

„mentăr,: conform art. 17 al: d diri lege, sint“ scutite | şi: de 
impozitul: pe venitul. global, - dacă: proptictarii.. lor; “având 
venituri peste 10. 0CO lei, ar fi impozabili la: globâl, întrucât 
venitul acestor. case este corisiderăt ca: fiind: cuprins in 
“venitul supus la impozitul “agricol.” 

.- (Ord. Mm. Fin. Nr. 26.921[1923). 

- Agricultor, -- -— (Jurisprudenţă). —  - Agricultor . proprielar 
care îşi administrează şi singur îşi 'exploațează propri- 
etated.. Dacă poale fi impus_ta plata taxei de 1%/0, pe 
“cifra de afaceri cu ocazia vânzării recoltei de pe pro- 

_„prietatea 'sa.: “Art, :29, 35, 36, 37, şi 42 din legea: impo- 
““zitul pe lux şi ci/ra de afaceri din 1 August 4921 art, 

3 şi 30 din legea pentru unifizarea, contrib. directe. din. 
123 Febr. 1923. 

Art, 29 dîn legea” asupra impozitului p pe dux “si cifra ata. | | 
zerilor din 1 Aug. 1921. prevede că cii începere dela: 1 Sep- 

“tezbrie 1921 se îniinţează un impozit asupra cifrei aîace- 
-r%or făcute în Românta: de persoaole cari, obicinuit sau. . 

i
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accidentat, vând: mărfuri, Sau: cumpără. pentru a revinde, 

“ bonuri ort.fac acte depinzând de întreprinderile agricole, 

- "miniere, industriale „Sau comerciale etc. de unde rezultă că 

acest. impozit este înfiirţat numai . asupra persoanelor - cart 

înc acte. de: comerţ, adică o afacere carele aduce un profit 

din care Statul urinează”. să-si ia partea: lui „de 1% asupra 

- acestui. profit, - | o : 
“Art. 36 alin. 5 din, zisa lege dispune: că şi agricultorii sunt 

_vizaţi , prin lege | i - ca atare: 'sunţ:: obligaţi . a: de- 

"Clara: cantitățile, şi, natura. produsului. agricol "de orice îei 

pentru. ca Plata impozitului să se: iacă- înăuntrul:, termene! or. ” 

ce se vor stabili prir. deciziune ministerială. 

- Prin cuvâniiil de: „agricultori” , însă, din acest articot: 

legiuitorul, nu a putut! înțe'ege decât pe acele pârsoane cari 

se: ocupă. du: „exploatări agricole -ca arendași, întreprinză- 

"tori; etc, cari trag profit din exploatare și cari n'ar:- plăti 

. 

„nici un impozit dacă n'ar fi prevăzuţi în această lege, iar: : 
fiu pe proprietarii agricultori cari îşi. „administrează, Şi: ex- 
ploatează Singuri. proprietatea şi cari au iost împuşi . deja: 

'în baza art. 3 din legea. pertru unificarea contribuţii'or di-— 
recte, cu ocazia. recensământului . proprietăţii or: 

“Că acesta este întereşul art. 36 alin. 3 din le&ca impozi: 
tului pe cifra de afaceri. rezultă şi din. art.. 30. alin. 3. din le- 
zea pentru ariiicarea contribuţiilor directe, potrivit căruia: 

ă imob: :leje * întreprinderilor - industriale. nu. „mai. “sunţ impuse: - 
“la: impozitul: pe:.venituri!e. :proprietăţilor,. „Drevăzut. de art. 3, 
ci la acel prevăzut de art. 30 din legea pentru unificarea- ” 
contribuţiilor directe, de unde. rezultă că- nu se. poate pre- 

"tinde" proprietarului * imobilu' ui, ce. î] _ exploatează singur 

. strucțiuni obligatorii pentru aplicarea legii, instrucţiuni 
"baza cărora a fost impus ce! ce face obiectul acestei speţe; 

două “impozite “asupra “venitului: - proprietății. 
Este adevărat că Ministerul. de îinunțe potrivit. art. 42 din. = 

legea impozitului pe lux şi -cifra de afaceri, poate da in- 

“în 

însă asemencă. instrucțiuni sunt aplicabile numai atât cât DE



  

ele se mărginesc. la” “aplicarea jegii “şi nu cicază „prir răs- . 
tălmăciri impozite neprevăzute de l6ge: cari. „să. silească . 
pe proprietar, spre a scăpa de asemenea npozite, să-și. 
arendeze imobilul. pa 
„In asemenea: condițiuni, „nu poate î condamnat e ca contra: 

venient la. legea impozitului pe lux si cilra de afaceri. a... 
Ericultorul proprietar pentru - „Vânzarea productelor e. 

proprietatea sa. (Trib. Romanați + s. ÎI. Sent, civilă rr. Era E 
din 19 Iunie 1925. Jurispr. Gen. Nr, F6h328. „p. 19864. 

“Ambulanţi. - — vi Comercianţi.. a a Ia 

"“Amortizare: '— Calculul 'ei. "Recapitulare genetală. — 
(Dec, comis. .centr. fisc.) o 

Adaus la paragrafele S3 şi 84). ce 

a) Pentru. calculul amortismentului atât. „pentru . imobile, 

cât şi pentru mobi le se ia de bază. preţul” de cost, iar. “nu: 
valoarea ce ar avea în momentul când se încheie bilarţul.. 

b) Cota de amortizare pentru cuptoare la - tabricile | de: 

| sticlărie,! cari, din cauză. că se schimbă la cel mult trei aţi,. 

'se consideră ca investiţiuni. mobiliare, s se îixcază la. 20% 

în] primii 10 ani dela aplicarea legii, cu. cordiţiunea ca aces-. 

te investițiuni să îi fost făcute, în timpul, dela 1 Ianuarie 1919: 

până la 1 Ianuarie 1925; E ta 
„_€) Limita cotei de”  mortizare - pentru instalaţiunile îndus-- 

triale, atât imobiliare cât şi mobiliare, prevăzută de art, 34. 

alin. 6 şi 7, va îi pentru anii - 1923 si 1924 de: 15%, adică 

maximum „prevăzut -de lege. pentru. toate entezoriile , de: 

industrii, - 
- d) Cotele de. amortizare: prevăziite de” art. a alin. 6 şi 7 

sunt cote maximale, Comisiunile sunt obligate | să lină: 

seama "de cota stabilită de întreprindere, atât. timp cât ca! 

„nu depăşeşte limita „maximală.. prevăzută . de. lege. şi instrue-- 

țiuri.. pentru amortizări. - o | 

"_€)'Contorm avizului Comisiunii Centrale jiscae  prevă-: 
„ zută de art- 84, se îixează „pentru ariul 1925; imita superi- - | 

oară a cotei de amortizare, , pentru toate catevoriile de in - 

 .
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dustrii; la - 15%, adică “maâxintitiii prevăzut do! art. 31, alin. 
„7, atât pentru Îistalaţiunile, “mob! lare, cât şi. cele | iimobi- . 

... “1 “lare 
?) Maxi cotei de aimorti zare pentru iăstalaţiunite fă- 

zute: dela 1 Tănuarie 19191 Iainanie 1925, fiind îixat -de 
lăge*” prin art. 123 “1a'"10% "pentru imobile! şi 20% pentru in- 
stalațiuni, ui “mai'e nâvoc, în privinţa aceasta, de o deci- 
Zitine” a Comisiinci Centrâle fiscale, cun se “prevede la art. 
31. Cota' de amortizare hit va putea fi mai mare decât 
acea stabil lită de contribuabil Pr: registrele sale, atât cât 

aceasta” nu: denăseste . «maximul -prevăzut de lege. 
z) Pentru a se înlătură. erorile făcute de. unele Comisiuni 

-Cu 'ocaziuneu impunerii. întreprinderilor „petrolifere, se .dă 

mai jos indicaţiuni cum să se procedeze : : 

1 — Siimiăle cari se învestese în materiale” şi în genere | 

toate clieltuelile - “făcute cu ocaziunea 'săpării unei sonde 
îriainte de a intra în producție, se consideră: ca investiţi uni 

şi deci, confor art. 31, alin. 10, nu se pot: trece la chel- 
tie... Se. pot însă arortiză “dir: “venitul altor sonde. 

2, — " Suinele: cheltiiite pentru înitrețiticrea sondelor “răze 
Dbite şi "producătoare, precum. şi *cheltuelile de administra- 
ție” ale societăţii, bine înţeles “afară de cele 'delă puinctu' a, 

-se scad din venitul, general. al întreprinderii. _ , 
3. — Sumele învestite în materiale și salarii, cu ocazia 

săpără şi instatărăi sondei, cari rii “ai fost: amortizate 
conform prevederilor dela - punctul a, de niai sus, se. trec. 

da pagubă şi deci se scad din beneficiul general al "socie- 
tăţii, în cazul când sonda a îost. definitiv părăsită, _renun- 
fân du- -se la ea. ME A 

Valoarea mater iatălor ' cari sc pot. sebate şi! intouinta 
a alte lucrări ni. se poata trece” la' pagubă, 
'Goinistunile „de impuneri 'şi de: “apel vor coroeta cazuil! în > 

apt, ținând seama şi de constatările făcute „direcția. 
regiunii miiriicte dia tocalitate şi vor stabili, din datele ce 

“se! vor prezenta de cei iiteresați, părăsire” sondei Ei va- 
Tohrcă materialelor ce se nai bot întrebiina, i



3: 
a. 

“Amortizare. —v Renţabilitate, și. Impunere. NR 
Amoitizare. —'y. Fond de amortizare,. i + . pă n 

- tabilitate, . 

Amoitizare. . — fixarea colei “de âniortizare. . a (Dă, 
comis. centr. fisc.. din 18 Dec:. 1924). . 
Comisiunea. îixează pentru „anul 1925 Jim: “ta superioară, A 

cotei de amortizare” pentru ; toate. „categoriile . "de 

7, ațât. pentru . iastalaţiunile mobiliare . cât. şi cele : îmobi-. 
liare, (Comunicat cu ord: M. Fin. n. 33.093/1925). - 

pi 

Amortizare. — La: investițiunile Soc. anonime. —Ni .Ren-. 

induştrii. = | 
- la 15 la sută, adică “maximul” prevăzuț de art. 31 alin. Gşi 

- Amortizare. — /nscrierea 'in- bilanţ a- cotelor de amor=—.! 

tizare. — (Dec: :comis.: centr. fisc.) 
"Cotele de amortizare prevăzute: de art. 31 alin. și. 7 Sunt: 

Comisiunile sunt libere a fixa . ajtele: nai cele maximale: 

mică după cum se prezintă. situaţia. In: mici an căz ni. sc 
poate: acorda o cotă de amortizare mai mare decât: acea... 
stabilită -prin-. bilanțul - întreprinderii, căci : altfel: ar .îi să -se: 
admită modificarea . bilanţului, cecăce * este. contrarii princi- ”- 
piului legei. - 

"Comisiurile de! “impuneri. și de apel făcând aplicatia dis-- 
poziţiun: lor art. 123 sunt libere” ca, după cum -se prezinti. 
„cazul, să fixeze cota de amortizare până Ia. maximul pre- 
văzut -de lege, adică 'de 10 la sută pentru imobile şi 20 la 
sută pentru instalaţiuni, făcuie delă 1 Ianuarie - 1919—1 -Ja- 
tiuarie 1925, ne mai fiind nevoie în privința aceasta. de 0. 
deciziune a comisiunei centrale fiscale cum. se prevedc'"la. 

“art. 3]. (Comunicată -cu ord. Min. Fin. m. 33.098 1925). 

Amortizare. — Calculul amortismentului,.. — -(Dec, comis... 

_centr. fisc.) Aa | 
“ (Adâos la paragraiele s3 şi a). — 2) Pentru. 
amortismentului atât” pentru. imobile cât şi pertru  mobile,. 

se ia .de :bază -preţul..de -cost, iar nu valoarea ce-ar mea -. 
în momentul. “când :se încheie -bilanţul. a 

Adaos la paragraful 87. — Afară de impozitul. comer- 

- Cial. sau industrial, .stabil't -de legea ;cortribuţiunilor;.directe,.: - 

calculul aie



art nu 's6 poate scădea dn beneficiul! brut al - - întrepgin-" 
„derii, celelalte „impozite câri privesc strict intreprinderea, . 

“plătite statului, județului şi comunei, cum ar fi: impozitui. 

industrial plătiț: de întreprinderile: cati se bucurau în trecut 

"de avantagiile legei indiistriale, "impozitul pe cifra de .afa- 

„ceri. însă rumat în cazu! cârid. este 'socotit!. „în. prețul . măr 

fei, impozitele comunale. (Comunicată cu ord. Min. Fin. n, 

„33.0891925).. 

'Amortizare! — Fixarea cotei de amiortizare la societățile îi 
cu capital în monedă forte. - - Î 

. Lă societăţile Cari au. capitalul îu monedă străină . îorte | 
:şi deci si: învestirile. au fost făcute tot. cu. aceiaş monedă 

. străină, cota de amortizare prevăzută de art. 31. alin. 6. şi 
7 şi de art. 123, se aplică transformându-se în lei capita” ul 

" învestit în imobile Sau instalaţiuni. 

- 

Transformarea “se face după cursul - din momentul: în 
"checrei bilantului, (Dec. din 9: Febr.. 1925; comunicată - cu 
ord. Min. Fin. n. 33,093/1925), . a 

„ Araortizare! - — Cupidarelor fabrieelor „de sticlărie. Să 
(Dec. comis. centr. fisc.). 

2 

_Coutorm art. 123. fabricele de sticlărie, în. primii zece ari 
dela “aplicarea legei, îşi pot face amortismentul de 20 .la 
sută pentru cuptoare Sub 'condiţiunea ca aceste investițiuni 

„să îie executate. în' timpul. de la 1 Ianuarie 1915 şi până 
la 1 lanuarie - 1925. a 
Comisiunea a făcut: această . derogare considerând cup- 

toarele ca învestiţiuni “mobiliare, pe- considerațiunea că 
aceste instalațiurii 'se uzează repede Şi -cel mult din trei în. 
trei ani trebuesc' înlocuite. (Comuriicată cu ord. Mi. Fin. n 

"36.536[1923) n . , amet ai Im - Sp. 

a 
Amortizare: — “Ri ondul de amortizare nu întră în com: 

punerea capitalului. — (Dec. comis. centr, - “fisc. din 9 
- Febr, 1925), - | ac 
” Fondul de amortizare nu intr 4 în compiinărea. capitaluui i “+



EEE 

| pentru ,stabi tinca, rentabitităţii. cu, „ocaziunea :: impunerii a 
Împozâtul complimentar; . întrucât prin 'art." 42 se : : prevede ! ă 
-că se -adaogă ja. capital: numai. fondul de rezervă sub orice . 
denumire ar ÎL, iar hu “şi: fondul de. amortizare. Legile fis- -. 
cale: fiind: de! strictă. interpretate: nu : 'se “pot * aplica“ prin: 

„asimilare. (Comunicată” cu ord. „Mia. Fin..n. 38.003]1925). 

„Amortizarea pierderilor. - —v. Scăderi. . 
Amortizarea imobilelor. societăţilor. —v, Scăderi. ; 

-Amortizare, — Cota de amortizare prevăzută de lege. 
Maximul cotei nu este. obligator pentru 'comisiuni. Apli- . 
care. Art. 31 din lege. — (Jurisprudenţă).. 

"Art, 31 legea: contribuţiunilor directe, prevăzând pentru 
unela cazuri o. cotă -de amortizare până la 5 la sută. 
chiar, 15 ia sută; acest. procent. constițue după lege, limata 
“maximă până la care. s2' poate ' îngădui Suma . 'amortiza-: = 
“Vilă, iar nu cota obligatorie, “sub care îiscul ar avea - drep- 
tui să calculeze şi Să "determine scăzământul pentru amor- , > 
tizarcă clădirilor: şi instalaţi unilor. 

Prin urmare, în speţă, Comisiunsa de apel! a: putut, aia. 
a" viola legea, să fixuze, cota de amortizare de 5 la sută 

şi 6- ka sută, iar nu de :15.la' sută, cât: a pretins și pie- 
tinde. azi: recurentul. (Cas,, III dec. 2171 din 18 Noenib. 1924). 

. 7 e | : 1 -: , 

Amortizare. — Jurisprudenţă. | Ma | 

“Fondul de amortisment' pentru”  terenurtte petrolifere, in 
tră în “veritul net al întreprinderitor, de -oarece. art..:3-. din 

" decretul-lege - Nr. "1901/9020, spre deosebire: de dispoziţiunaa -. .- 

din. art, „4: "din; Jegea .patentelor, l'mitează îondul de. ainorti- . 

„zare, pentru: „care:se poate „scădea. din beneficiu, numai... la. 

clădiri, maşinării, instalaţii. şi. „mobi lier, (G:: Apel. Buc: S.,. 

“IV-a, deciz, fiscală, No. 53 din 10-.0Oct.. 993). Gul. C. Apel,, 
„1925, pag. „394. Nr. 130). ante te ri bea pi 

* 

Amortizare. —, Fond de armortizare. - — Limitarea ui prin , 

Decret-Lege No. 1901/921.: (lurisprudenţă). E 

„ Fondul. ide: amortismient. pentru terenurile petroțifere. intră - 

7 , . 
ici . 
!
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în venitul net. al. întreprinderilor, „decatece. art. 3 din. aje— 
“ cretul-lege Nr. 1901/920, spre -deoscbire :de: dispozițiunca dis: E 

“ art..4 dim legea patentelor, limitează : fondul? de 'artoriizare 
pentru care se .poate scădea dn beneficiu; numai la clă- : : 
diri, maștmării, instataţii și mobilicr. (Curtea..de Apel :Bucu-. 
reşti, Secţia iV-a, dec. î.scală Nr. 53, din.10; Ociembrie ! 1925. 
(Bul.. C. de' Apei din 1 Nov. 1 1925, p.: 394). 

Amortizare.. —- “Venituri. impozabile. : Scăderile peniru- 
atmorlismientul. imobilelor şi. instaiațiunilor industriale. 
„Cotele: maxime. prevăzute de lege, raportul dintre aceste . 
cole și cele minime. Art. 51 alin.. 6 legea. conlribufiunilor 
direcle, — (Jurisprudenţă). 

Prin art.-31 alin. 6 din... lega „contribuţiunilor directe. 
combinate cu .-paragr. Ss. din instrucţuni se prevede că. 
venitul net impozabil , se. obţine scăzându- -se. din venitut . 
brut amortismentul de cel inult 5 la. sută pe .an din cost 
imobiletor.. ce aparțin întreprinderilor industriale. „de ”. ce 
mult 8 a sută peritru clădirile uzinelor, iar pentru! state, 
jiurilor imobiliare până la 15 la sută. aa e a 
Dacă legiuitorul a fixat: mimai un maximum, de scădere = 

 amortismentelor „pentru fiecare. “din. cele trei... cate gorii: de 
imobile, -nu înseamnă însă că: minimum de. scădere a..amor- 
tismentelor este nefixat; “într'adevă ar acest minimum pentru 
catezoria a Il-a deşi nu. e prevăzut : expres, totuşi :este. 
maximum din caegoriă: la, i iar pentru Categoria II-a este: » “maximum de: categoria Ia. ÎN 

Dacă nu s'ar: adriite acest mod de interpretare al art. ar: 
alin. 6, atunci rar. mai pitea” exista: cele trei  câtegorii. „&- 
numerate ide citatul “text de lege,' căci dacă Ja categoriă 
UI-a de imobile” s'ar fixa: cota de scădere . sub inaximuinr * 
categoriei a doua, atunci Sar trece dintr'o categorie în alta: 
iără a se mai putea îace vre-o distincţie între cele trei Ca-.: stesorii. Îxate şi. enumeraie . prin art, 31 „alin. 6, . 

Prin. urmare, acesta, ind înţelesul arte 31. alir, 6, Cori. siurea de, apet a violat acest text. de lege. si a comis AB 
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ale * 
recurentei, de azi a'adniis a 'se scădea ca amortisthent nu- 
mai cota de 3 la sută, când. pertru' aceasi categorie de 
imobile - cota: minimă este de. 3. la, sută, adică maximul ca- 
tegoriei a Il a. (Cas. II, dec. 354 din 17 Febr. 1925). 

Ape. răinerale. — v. Societăţi Balneare. 

Apel. Formele lui. —  Qurisprudenţă). 
Art. 81 dir. legea, contribuțiunilor directe :prevede, că mo-- 

tive'e. de apel vor îi depuse, îie pșin cererea de apel, fie: 
. prin memorii aparte, care. se pot prezenta până în ziua fi- 

xată pentru jidecată, iar mai departe acelaş text prescrie 

că fiscul poate, cere termen pertru a lua cunoștință .de 

motive. - 

_De aci rezultă prin urmare că motivele de apel nu poti 

"imrocate ora! îri cursul desbaterilor, ci trebuiesc depusa în 
scris, în modul prevăzut ;de lege, numai aștiel dându-se pui-, 

tinţa fiscului de a Ina . cunoştinţă de ele, pentru a'şi face 

“apărarea. 

In -speţă constatândii- -se că motivele de apel au îost su 

„_vocate : oral în. instanţă, iar nu depuse în scris. Comisiu- 

nta de apel, înlăturându-le din discuţiune, nu numai cănuă 

violai ari. 8l din legea contribuţiunilor directe, dar a acut 

o bună apl'caţiune a acestui text de lege. (Cas. 1II, . deciz 
No. 2072 din 11 Noembrie 1924. Jurisprudenţa Română "922 

pas. 124, Nr. 79). 

Apel. —.v. Comisiuni de Apel. 

Apel. — Tardivilatea apelului Jiscului. — (Art, 7 ezta: 

contrib. directe). (lurisprudenţă). - N 

Cororm art. 77: legea contribuţiilor directe, termenul. de. 

apel pentru fisc este de 20, zile dela pronunțarea; astfel că: 

- apelul declarat peste acest “termen “tardiv. (Curtea de Ape! : 

„Bucureşti, Secţia” IV-a, deciziunea. fiscală Nr. 55- din 15 

„ Octombrie” 1925. Bulet. C;: de apel” din 15 Nov: 1925, 9. 422). 

2 

   
     

E 

"BUCU



„Apel. — Apel la care se alătură memorii şi acte. Nerepre- 
zentarea apelantului în fața Comisiunei. Respingerea 

- apelului ca nesusținut. Casare. (lurisprudenţă). 

După art. 81 “din legea contribuțiunilor. directe, Coimistu- 
"sea de Apel este obligată a judeca, după  “memoriite şi 
actele prezentate, <hiar în lipsa părţii îu cazul câud fiscul 

nu cere uu termen spre a lua, cunoştinţă de ele. 

In speță, întrucât este constatat că recurentul, odată: cu 

apelu' său, a prezertat Comisiunei şi actul de asociaţie a- * 

flat la dosar, din care rezultă că parte din ave erea la care - 

dânsul a fost impus aparţine fi ilor săi, cari de asemenea sunt 

la rândul lor impuşi, Comisiunea era datoare să ia în cer- 

cetare. acest act chiar în fipsa recurentului. şi în cazul când 

tar îi înlăturat, să arate -motivele pentru- cari nu „ta so- 

cotit convirgător în cauză, | 

-Neprocedând astfel și respingând apelul pe motivul că 
-Tectrentul nu S'a prezentat în instanță, Comisiunea a vio- 

„ lat legea. (Cas. III, dec. 120 dir. 12 Febr. 1925). 

Apel. — Apel contra * proceselor-verbale de impunere. 

T ormmen, Curge dela. comunicare. Respingerea ca tardiv. 

a.unui apcl, avându-se în vedere data. încheerei proce- 
sului-verbal, iar nu data comunicărei. Casare. (luris- 
prudență. 

“Termenul de apel - în contra “proceselor-veriăle de in 
punere este de 20 zile şi curge dela comuniacre.. 
„In speţă, Comis'unca de apel 'uând în considerație pertru 
respingerea ca tardiv a apelului, data! încheorii | DTOCESu-. 
lui-verba! de impunere, a violat . “legea, şi: deci, recursul 

„este fondat. (Cas, LI, dec. 173 diu'16 Februarie 1925). 

Apel. — Citarea contribuabilului apelant lă un alt domi- 
ciliu, decât cel arătat de dânsul prin petițiunea de apel, - 
Art. 98 din lege şi art. 74 proc. civilă. (jurisprudență) Ni 

“Intrucât recurentul ru a fost” Ciiat ia “domici'iul arătat de 
dâusul în petiţiunea. de apel, procădura cu dânsul î cra 
îndeplinită, în. conformitate cu art.. % din legea conirit
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" fiunlor “directe şi a art. 74 din procedura “civilă, aşa. că 
:gumai "cu violarea aceșteor texte de lege, Comisiunea a 
respins apelul. ca” nesusținut. (Cas. III, dec. fiscală 210-928). 

„Apel. —'Deciziune a Comisiunei de apel, semnată numai 

„de dvi membrii. Validitate. Art. 78 din legea contribu- : 

„ Țiunilor directe. (lurisprudenţă). - 

Faptul că deciziunea Comisiunei judeţene se găseşte, sem- 

„nată. numai de 2 membri, din cei trei tari au compus 'Co- 

„misiunea, nu este de natură a atrage. nulitatea Ci, deoarece 

după art. 87 din leg e „lotăririle se pronunță cu majoritate 

-„de voturi” şi în speţă. delegatul îiscului. na semnat: deci- 
ziunea făcând opinie separată. .(Cas. „UI, dec. 170 din 16 
TVebruarie 1925). 

e 

„Apel, — ' Contravenţii Id lezea impozitului “pe lux și pe 
cifra afacerilor. Contravenţii. la: legea timbrului. Amen- 

” dări deosebite. Apel la Tribunal. Dacă hătărârea dată 
în unul dintre apeluri 'are o influență ce. judecarea ce: 
luilalt apel. Soluție afirmativă. Qurisprudenţa). - 
In” fapt: Cu „Ocazia constatării iei „vânzări. le cereale 

de: către ! O.-E. Morei'F. et C., s'au stabilit în sarcina lui 
"O. E.. două centravențiuni : una la legea impozitului pe lux 

“şi pe cifra afacerilor şi alta '1a legea tmbrului şi îiind con: 
“damnat. de către Fise pentru aceste contravențiuni prin 
procese-verbale deosebite, contra: „acestor -amendări O. E. 
declară - apel, făcând fiecare. apel ob: ectul. unui. dosar. şi 

„deci al unei judecăţi deosebite. Ir. .abelul privitor Ia. con- 
travenţia lă legea timbrului, apelantul a declarat că'şi re- 
-trage apclul,. iar Fiscul cerând resp'ngerea lui, Tribunalul 

- 4-a respins ca nefondat. In celalt apel privitor -ta contra- 
venția la legea, impozitului pe, lux şi. pe ciîra afacerilor, 
Fiscul a cerut să se respingă: ape'ul pe motiv „de autoritate 

„de lucru judecat rezuliată din sentința dată îr apel privitor 
“la contravenţia la tegea timbrului. Admitere, | 

În drent:. Ambele contravenţiuni constatate de controlorui 

. Tian nanciar,. adică aceca- la „lenea impozituli ii pe, lux şi De 

1
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cifra afacerilor şi aceca la “legea timbrului, având: azelaş. 

' fundament juridic şi de fapt, soluţiunea dată în apelul asu- 

pra uneia dintre 'ele, trebue să iniluenţeze și asupra Solul: 

“ țiunei ce urmează să se 'dea în apelul asupra celeilalte cou- 

travenţiuni. Singura discuţiune ce ar Butea -să aibă. oc, 

ar'îi atunci când unul dintre apelurile făcute de către cos- 

travenient sar admite: pe motivul că. deşi Saptul  iuridic 

se constată că a avut loc, însă cont Pavenţia nu i se poate îm- 

puta, deoarece a achitat taxele! cuvenite; în acest caz, 

“ soluția ce" Sar da în acest apel: nu 'poate iniluența: asupra 

soluţia ce urmează 'să: se dea în iudecârea celuilalt apei, 
în ce priveşte plata taxelor deoarece pentru o operaţiune. 
juridică fiind obligate părţile contractante să achite mai 
multe taxe, ele pot foarte. bine să achite o parte „din cle şi 
să se sustragă dela plata, celorlalte taxe. ” 

In specie, însă, deoarece O. E. a dectarat. „că şi retrage: 
apelul în afacerea privitoare la contravenţia 'la. legea tim- 
brului, apel care'a fost respins de către Tribunal ca 'ne- 
fondat, el implicit a recunoscut că îaptul îi este“ imputabil,.. 
şi cu ocazia ijudecării celuilalt apel, „hotărîrea obținută : în 
apelul precedent poate fi produsă cu autoritate de lucru - ju- 
decat. (Trib. Dorohoi, sentință No. „334 din 26 Octombrie 
1923). E | 

„Apel. —  Speeiatole. Conlravenţie. Apel; Obligajiinea îm- 
pusă prin art. 13 din instrucțiunile relative la oplicarea: 
legii, de a consemna plata laxelor și a amendei. și a. 
depune recipisa, în -caz- de apel, Art. 42 legea impozi- 
iului pe lux. , 
Dispoziţiunea din art. 13 a iriștrucțiunilor relative! la apli- 

carea impozitului pe spectacolă; cati obligă pe” contrave- 
nient, că .odată cu cererea de apel. -să anexeze Si recepisa- 
de plata taxelor şi a amendei, nu au putere: 'de feze, în- 
„trucât ele nu fac parte integrantă în legea” impozitului. pe - 
lu şi “cifra afacerilor,” iar art. '42, care 'vorbeşte” de. a- 
ceste instrucţiuni, se rosteste : "instrucțiuni speciale - de:
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aplic carea leii se vor da de către Ninisterul de F.nanţe, ele 

vor avea putere obligatorie, în măsura În care nu contra-. 

zic dispoziţiunile prezentei leg”. - a | 

Legea nu cbligă "tusă. pe coniraveni enţi: â face dovadz . 

_ “achitării «taxetor: si a arcendei, cum, cer instrucțiunile, - Pe 

Tâugă -aceasta, chiar în cazul. ipotetic, când instrucţiunile - 

“ar avea putere de lege, totuşi,- întrucât dispozitiunile invo: 

“cate de Minister, nu sunt -prevăzute - sub pedeapsa : nulității, 

violarea lor su poate atrage casarea hotărirei. | Cs N, 

dec. 1879 din 22 Oc tomvrie 1924); 

Apicultură. —v, Scutir. e aa 
"Aprecierea venitului. —vy, Impunere. a 

Apreciere personală. -— 'Blementele.. pe temeiul: cărora 

se face. impunerea.. Elementele obiective. nu subieclive -- 

de apreciere. Aplicațiune. Art. 39 din lege. (urispruden). 

Iu “principiu, Comisiunile fiscale pot: evalua venitul - 

impozabii!, îu lipsă de elemente şi dovezi demne de încie- 

«dece -: din partea contribiapililor, şi pia aprecierea trasă - 
- de ele din alte elemente şi circumstanțe de .japt obiective, 

“aceste Comisiuni - sunt “ţinute, în-. ata re: caz, să motiveze „şi. 

Să arate care sunt elementele şi circumstanțele de: fapt, 

neputându-se. mărșini. cum. face : Comisiunea .de . apel în 
speţă, să spună - că a “apreciat: venitul după cunoştinţa per-. 

_sonală:a „unora din ::membrii și după. pure afirmaţiuni din: 

partea îiscului, deoarece acestea. nul. constituesc elemente 

"obiective de apreciere, “în felul celor arătate de. art. 39 din 

degea „contribuţiunilor directe, ci considerațiuni subicetive 

“şi cu totul arb'trâre, care echivalează cu u o lipsă de motivare . 

în sensul legii: . - 

“Intrucât, în speţă, Coinistuniea de apel își sprijină de- 

ciziunea sa numaj--pe asemenea. consideraţiuni. de. apre- 

ciere „personală, deciziuinica Sa '6ste. nemotivată. (Cas. 18 

dec.. 2065; din. 11, Noombrie 1924). e 

“Apreciere: personală; - =, impunere. -, 

„Aporturi - ulterioare în:. "natură: — Boaluare.-— v. Im= 
, 

punere, | | pn j. 

N -
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Arendări. — Instrucţiuni. - 

“Contorm 'dispoziţiunilor dirt, 30 și pe. baza” avizului Co 
misiunei centrale fiscale, determinarea benciiciului! net iîm- 
pozabii la arendaşii de pământ. care nu au contabilitate rc- 

gulat ținută, se va face aplicându-se, la valoarea 'ocativă: 
stabilită de recensământ pentru pământul ce cultivă, coe-. 
ficientul unu a e 

a 

Arendâşi. — “ impunerea venitului nef ai arendașilor. Srae- 

bilirea venitului net pentru impozi! comercial, — 7 (Dee... 

comis. centr. fisc.) . 

“Venitu! net. a! arendaşilor pentru siabi Jirca impunerii ia: 

“unpozitul comerci ial pe. anul 1925 se va determina, coitorm- 

art.:40 în.-ca azul când ţine contabilitatea reg muta tăi după * cunt 
Urmează : i „m. 

a) Pentru arendașii. de pământuri arabile, fâneţe;. ist zori, 
vit, Tivezi'-de: pruni şi alţi arbori îructiferi, venitul. net, im 
pozabil 'se determină lându-se îndoitul venitiilui | a "hostar. 
stabilit de Cormnisiurile. de recensâmâniț pentru fiecare, cate-. 
gorie în parte, - 

b) Pentru arendaşii « de grădini de legume eu - caracter: 
" permiriert venitul impozabi] se a: termină luându-te de. fre . 

“ori venitu!' la hectar stabilit de Comisinca de Teccusământ 

pentru asemenea pământuri, (Comunicat ci ord, Min. Prn. 
Nr. 33. 093/1925), i Pi CI 

+ | 

Arendare. de păduri.— Y, Păduri. vw “Beâcticiu impuzabil. 
„ Arendarea pădurilor! Statului către comune, — Ve 

- Păduri, 
i Ra 

Armatori străini. — v, . Societăţi de navigaţie. _ 
Asociaţiuni compuse - din absenteiști şi din domi- N 

ciliaţi în ţară.—v. impunere, v;-iAbsenteişti. ŞI Supracotă, 
Asociaţiuni culturale și de binefacere. — Clădizile lor. 

v. Sculiri, . 
. a. - . Răi jo
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, Asociajiuni de cluburi. — şi. de persoane morale fără 
scop lucrativ. v.. Scăderi.. 

Asociaţi în nume colectiv. — v, Scăderi. 

„ Augmentare de. capital. — v. Sporire. 
„Avocati. —v. Profesiuni libere, 

B 

Băi. —v, Societăţi Băineare. | 
Băi. — Comerţ în stefiuni de băi —. N. Comeri.. 
Bălți ale, statului. — y, Păduri. 

„Bănci. — Dobânzi încasale de la alle Bănci. — N v. Scuitiri.. 
Bănci imprumntătoare la alte „bănci, - — 2 v.. Dobânzi Şi. 
ar, Scutirie: 

7 

Bănci. — Dobânzi. datorate dee o bâncă, — vw. "Scăderi 
Dănci populare. — v.: Scutiri. - | . 
Bază impozabilă. — v. Scăderi v. Scutiri” ŞI v.. Impunere 
Bază impozabilă, p. întreprinderile care nu au funcționat 

“un an întreg. — v. Impurere. 

Bază impozabilă. — imotile stăpânite dinainte de război. 
“Bază impozabilă prevăzută uz arl. -120. Aplicațiunea 

“ei numai la casele de locuil, iar nu și ia ci: 'ădirile” afectate * 
altor Irebuințe. (Jurispruidenţă). RR | 

După cum rezultă din textul şi “spiritul art. 120 din: legea: 

"contribuţiuni! or directe, acest. articol. se referă  rumai.. "la, 

imobilele. în cari proprietarii îşi au locuința şi pe cari le 

stăpânesc dinainte, de: război,. iar nu şi la imobilele desti- | 

nate.; exclusiv comerţului, - industriei sau. exerciţiului  yre- 

| ugci protesiuni., (Cas. TI, dec. „No. 1950 din 31-:Qet. 1924). 

"Bază impozabilă. — Impozite adiționale." Baza. de calcul | 

“ în cazul: când impozitul elementar comercial se compune 

din sau numai. din cota progresivă a impozilului com- 

plimentar. Arh 31, 42 și 71: legea cortribuțiunilor direcle, 

- (urisprudenţă). ae zi 

- Timpozitu! adiţional prevăzut de art. 7î şi următorii dir 

noua jege a uniticării contritmţiunilor directe, este un
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- adaus la impozitele elementare, — în modul şi proporțiu- 

„nile: fixate de lege — meriţ să alimenţeze. veniturile” ijude- ” 

-ţolot, comunetor,. cum ŞI al: unor iustituțiuni de utilitate pu- 

blică. 

Cum însă în materie de întreprinderi comerciale şi în 

dustriale, în anume cazuri de rentabilitate excepţională a 

capitalului faţă “de venit, impozitul elementar este rezul- 

tanta a două procente : unu! fix, prevăzut de art. 31 şi altul 

progresiv calculat conform art. 42, urmează că în atari ca- 

zuri impozitul adiţional seva calcula asupra bazei împozi- - 

tului elementar considerat în totalitatea lui şi dacă - baza 

„de ăşezare a- impoziiuui elementar progresiv "(numit de - 
Jegiuitor. complimentar), „este mai mare decât baza impo-. 

„o zituiui. „elementar cu: procent îi, ea va servi şi pentru cal- 

” cularea. impozitului aditional, ca îiind baza, maximă de a 

şezare a impozitului elementar gencra!, la care sa reterit 

legiuitorul prin art. 7: mai sus citat. | 

Astiel find, urmează că, în speță, Comi isiunea- de Apei, 

din; moment ce a supus pe recurent la impozitul: compliimen- 

tar, care nu e decât tot un impozit elementar, trebuia să iea. - 

“în consideraţmue baza acestui impozit şi să stabilească -a- 

“supra ci impozitele: adiționale, chiar dacă baza celuilalt iîm- 
pozit elementar (cu procent îix), ar îi lipsit. sau ar fi “fost 
mai mică. (Cas. IN, dec.. 2368 din 5 Decembrie 1924). 

Bază impozabilă. — Venituri-comoreiale.-Comerţ- icepiit.. 
de mai pujin de 3 luni în anul precedent. Bilanţ -încheiat 
în cursul anului următor. Dacă el poate servi de element 
“de probă obligatorie peniru stabilirea bazei impozabile. 
Soluție negativă. Art. 41 din lege. (lurisprudenţă). - 
Când, se constată în fapt, că. contribuabilui Şi-a început 

comerţul în Noembrie 1922 şi că bilanţul prezentat nu este 
făcut pentru operațiunile “realizate până la finele. acelui: an, 

ci până în lulie 1923,.acest Dilant nu poate servi: în „mod - 
4 

obligator pentru. stabilirea bazei impozabile pe anu! :, 1923 
_% 

... . Bi 
: . - . a prea 

, . pa 

date
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în sensul art. 41 din. legea contr! 'Duţiunilor directe, deoa;. 
rece el cuprinde nu numai operaţiunile din anul precedent, . 
pe un period: de minimum trei luni, coniorm citatwui . arti-., 
col, ci şi operaţiuni din anul următor, pentru: care .se face, 

ii, .. 

În atare Situaţiune, cu drept cuvânt Comisiunea de ape! NE 
a iniăturat bilanţul prezentat. de contribuabii, cuprinzând 

operaţiur ile pe intervalul de timp. mai sus arătat, şi a sta- 

Dbilit baza impozabilă prin apreciere; în comparaţiune Cu, 

întreprinderile similare din localitate, procedare care.e. în, 

totul conformă cu:art.'41-şi 30 lit, hi din legea contribuţiu- 

nilor directe. (Cas. AI, dec, 2060 din Ul Noembrie 1924). 

Bază. impozabilă. — Regislre,. Inlăturatea lor. “Motiv. Ne - 

lrecerea operaţiunilor” zi cu zi. Nemotivare. (Jurisprudenţă) 

Simpla împrejurare că operaţiunite comerciale n'au îost: 

trecute în registre zi cu zi, nu este suficiertă pentru înlă- 

turarea. acelor registre, sub' cuvânt. că ar îi. neregulate sub, 

raportul constatării veniturilor ca bază. impozabilă, si 2re-. 

bue să se constate în mod 'necesar, îie omisiunea -:7re- unei: - - 

operaţiuni,' fie neconcordanța de date : între . registre.- și... 
= 

bilanţ, fie vre- o altă asemenea neregularitate, de natură să - 

„dim: nueze: venitul“ net real: al. contribuabilului. 

Intrucât, în speţă, Comisiunea de Apel, nu' â făcut atari 

„constatări, ci s'a. mărginit: numai. să. arate. că "operaţiunile! - 

-nu sunt specificate zi cu zi, deşi -ele au putut îi reale, com- 

plecte ! şi concordante, prin aceasta Comisiunea 'nu şi-a 

motivat suficient hotărîrea” şi a dat-o.cu exces de. putere. 

(Cas. III, „dec; 2263. da -1924), AI a 

Bază impozabilă. — Cifra de afaceri prezentată de. 

_ comerciant. Dreplul comiziănilor fiscale de a o înlătura, 

fiind numai uri element de comparație, nu mijloc.pro-- 

'baloriu, Art. '39 legea eontribuțiunilor direcle, (luris-,, 

- prudenţă). | ) . 

- După_art. 39 din legea- contribuţiunilor directe, în. linsă. 

* 
,
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“nor registre și de bilanţ simte şi încheiate în “regulă, con- 
statarea si evaluarea venitului net, se face după ciira afa- 
ceritor comparată cu aceea a altor „exploatări similare ra 
prin urmare cifra afacerilor arătată de contribuabil în re 

- gistrul respectiv, nu constitue, în sensul Jegii, decât un e- 
Jlement de compâraţiune în determinarea veritului net, îăr 
nici de cum un miiloc probatoriu direct şi de sine stătător, 
cun: sunt registrele comerciale si bilanţul incheiat con- ” 

„îorm acestor registre,, ” - 
Astfel ind, Comisiunile  îiscale sunt în drept să aprecie-. 

ze, comparând cifra afacerilor . declarată de contribuabil cu 
alte comerţuri similare; că. -ateastă - cifră” nu: este : reală şi 
ca atare nu poate îi Juată ca bâză de evaluare a venitului: 
„En speţă, Comisiunea de: apel, procedând astfel, şi înlătu- 

rând ca nereală ciîra!' de afaceri prezentată de recurent, a 
“îost. în drept să recurgă Ja mijlocul de evaluare prin apre- 
cicrea şi „cormpăraţia” cu alte întreprinderi sinilâre. (Cas.... 
III, dec. 9: din '2 Ianuarie 1925). - 

> 

 Beneticiu brut, — vw. Scăderi, 3 Ă 
Beneficin brut. — Scdderea dobânzilor neplătite. Con 

difiuni. — v. Scăderi. 
" Beneficiu net. — Tanlieme şi punele. fixe. —y, Scăderi., Beneficiul net al Cooperativelor. — v. C6operative.. „Beneliciu net. — v. Amortizare. Da 
Beneficiu net. impozabil. — v. Scutire. o a 

- , Beneficiu. met. —' Ce se. “înfelege. prin . beneficiu nel. — - (Dec. 'comis. center. fisc. din 1 Febr.: 1924). 
Socictăţile anonime se Supun la impozitul . i când, beneficiul lor determinat conform art.-42 alin. 7. de- păşeşte | „de 75.000 - lei, - limita pusă prin acest „articol, ina “Ja socictăi: Pentru ven:tul impozabil Ia complimertar, i „Aşa dar, prin „beneficiul net” prevăzut. de: art. 42 aiin. a, se înțelege besețiciul rezultat în urma - scăderilor. din be- neficiul brut a posturi ilor prevăzute de art. 3! si apoi a re- zervelor prevăzute de art. 32 şi 125 din lere, iar fin rumas 

4 

p



Dș E | . 

  

-. * ga 

beneficiul net Snpus la impozitul comercial cu cota prevă- 

zută de art. 30, 

Veniturile realizate de societăţile . avonline din: plasa-.. 

mentele în rentă şi obligaţiuni ale statului sau alte institu-. . 

"-țiuni publice câr? conform art. 23 alin. 2,'sunt scutite de 
impozitul mobilar, sunt supuse la impozitul comercial “cu 

cota prevăzută de art. 30, întrucât. legea - prin art, 33. pune. 

„ cordiţiunea casă se 'fi plătit impozitul mobiliar. 

- Pentru aceleaşi motive. şi veniturile” “realizate” de . bănci 

de'a depozitele făcute la alte bănci sunt supuse la impozitul 
comercial cu cota prevăzută de art. 30. - 

ET 

Beneficiu. net. —: Impunerea! benejiciului net. — (Dec. Ă 
- comis. centr, din.1 Febr. 1924), ; SE 

„An şedinţa. dela 1 Februarie sa luat în disenţie: 

"Dacă beneficiul met al societăţilor anonime care fiind re- 

portat pentru, anul „viitor a fost suvus în înit tregime la :impo- 

zitul comercial fără a se aplica dispozitiunile art. 33 din 

lege, îr. anul următor când se împarte la acționari sub. for- 

mă. de dividende se mai taxează ia impozitul mobiliar 2 

- Comisiunea” având în vedere .că pentru a Se evita duba 

impunere prin art. 33 se prevede că veniturile încasate de 

- către societăţile anonime. şi cari. au fost taxate la impozitul „» 

mobiliar, nu mai sunt supuse: Si “la impozitul comercial cu 

cota prevăzută de art. 30, ci nuuai a impozitul “compli 

mentar, - ” : 

- Având î în vedere că “Băndtieiui. raportat” pe! dou Viitor” se 

“îinpune atât ja iza pozitul comercial cu cota prevăzută de 

art. 30 cât și la complimentar îzirucât legea nu. prevede 

nici O dispozițiune „pentru, scutirea de impuneri a se elar 
« 

reportate. . a o , „7 

Considerând că atunci când sumele seportate,' “intrând în 

beneficiul anului viitor, se distribue 'sub formă de "dividend 

acţionarilor, este supus a: impozitul mobiliar, conform “art, 

22- din leze, i pe oale + de reţinere directă că prin . aceasta 
d . . ere . - a
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“călcându-se principi ul evitării dublei, impuneri logic. este a 

se da contrituabilulai '0" “compensație. i 

Comisiunea opirează. că, pentru. a se respecta. principiul: 

evitării” dublei impuneri, când se face impunerea beneficiu-. 

„ui net al întreprinderei pe anul când se distribue ca divi-:-- 

dend, suma! repârtată. să 'se scadă: din impozitul: comercial 

“pe acel an cui suma! plătită. ca impozit comercial corî. art. : 

-30, 4a suma reportată..: = . | , , 

În ace'aş îl sc procedează şi în cazul când la beneficiul 

_reportat se aplică: supra-cota „prevăzută „de art, .64. a 

Dacă. însă beneficiul : se: “trimite în străinătate” şi: acolo in-.: 

“tră în compunerea beneficiului total. al societăţei străine, şi. 

“repartiţia se face în străinătate, nu mai este locul a: se face 

compensaţii, întru cât“ 'dividendul se*plăteşte în- străinătate: i 
şi nu mai este supus la irapozităt mobiliar,. i 

"-Beneficiu impozabil. - — Iinpunerea pădurilor. - — - (Dec. 
* comis. centr. fisc. din 30 Dec. 1924.) 

Chestiunea - “adusă de m: misterul finantelor referitoare la! 

impunerea pădurilor în cazul când „pretul de | arendaze în! 
tota? sau în parte s'a făcu :t anticipat iar nu treptât: cv ex-- 
ploatarea ? ! ; | d 
Având în vedere dispozițiunile at. 0 din..lege, comisie 

nea este de părere a se modifica dispoziţiunile paragrafului ” 
10 din instrucțiuni, în ce priveşte repartizarea venitului cu: 

ocazia impunerei la impozitul agricol, după cum urmează : : 
Păduirile date altora în exploatare sc impun. din morhentul 

când ele sunt arendate, îie că se începe sau nu imediat ax-i 
ploatarea. “Venitul impozabil anual 'se determină repartizân- teii 
-du-se pretul” lă numărul anilor de: 'exploatare ! prevăzuţi înt' 
-contractul de atendare. Dacă: exploatarea se fâce mai: te, 

pede decât este prevăzut în contract, : impunerea se re 
strânge treptat cu exploatarea, : i 

Beneficiu impozabil. —. -Taxarea jeloanelor. — (Dee, 
„comis, centr. fisc. din 30 Dec.. 1924) . 

Dacă, jetoaneje de prezenţă date membrilor, consitiului de 
„administraţie şi “cenzorilor -se taxează ca „Salarii 2 a Dă în
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Comisiunea având în vedere dispozițiunile art. 52. din lege- 

este. de părere că. aceste sume se axează ca salarii humat 

atunci când sunt date pe bază de State de. prezenţă la. COII-- 

| siliu pentru şedinţele în cari au luat parte efectiv. 
1 

Sumele date giobal, fie: în cursul,.fie la finele. anului, nu 
-se pot considera ca salarii şi deci: intră în beneficiul: impo-- 

„= Zabil'al societăţii, A ae 

„ Beneticiu real. — =: Fluctuațiuni. valutare a valorei măr fu- 

„rilor. — (Jurisprudenţă): | a 4 

Creşterea — din Cauza fluctuaţiinilor valutare — a. va> 

lorii de „cumpărare a mărturilor trecute în inventar și -ne- 

a 

vândute Ja finele anului, adică diferenţa. între - costul lor: 

inițial şi acela cu care Sar putea cuinpăra n „momentul 

încheierei bilanţului, nu coustitua” n “venit rea] : cioetiv: 

pe anul expirat, de oarece această diierență nu este ur Te-- 

zutiaţ.:aj uperațiunilor acelui an, ci efectui uaui îcvoinen 

economic aparte, care .poate cel: muit intluenţa asupra Ye- 

ritului provatil 'al anilor „viitori, zâand mărfurile în discu- 

'şiune vor îi vânduie. (Cas. Il, den. N. 14 din 2 2 lan - 1925.. 

Jurispr, Rom, m). 

Beneficiu, . — v. Sitme încasate cu anticipație. 

Bencficiu reportaț. pe “anul viitor. — v. Impunere. 

Beneficiu reportat, trimis în streinătate. —!v. “Impunere, - 

„Bilanţ. — „(nstrucţiuni). 

Parasr. 95, atin. ultim. Bilanţul. şi Contul ds: “ profit şi - 

pis: rd-zi tretue să însoțească - declaraţia * tuturor contribua- - 

bi! iior obligaţi la publicarea lui sau .celor ce “L-au încheiat - 

în regulă, iar cei ce nu au bi! anț sunt obligaţi a declara în 

„Vederea acestei impuneri pe lângă cifrele mai sus prevă: : 

n “zute drept capita! ŞI venitul şi ciira totală a afacerilor sau 

operaţiunilor. 

Bilanţ. —. Evaluarea acfiunilor. — (Dec. comis. cenir, fisc.. 
din 30 Dec. 1924 comunicată cu ordinul Min.. Finanţe No. 

3309371925). | o
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(Art. 39). Adaus la pargaratul 101. — Dispozitiuni!e' para- 

zratului 101 din instrucțiuri sub titlu: „Contul de titluri și 

eiecte” se. moditică, „după cum urmează :: Evaluarea acţiu- 

“milor şi cfectelor, proprietatea băncilor: şi asupra, cărora nu. 

sa făcut: nici un îe!'de operaţiuni în cursul anului - pentru 

care se încheie 'bilanţ, se face după cum urmează : : , 

a) Dacă în momentul încheerii bilanţului, acțiunile sau 
„efectele valorează mai puţin sunt evaluate în bilanţul ante- 

Tior, evaluarea se va îace după cursul zilei din momentul 

pînchcerii- bilanţului ; “i iar dacă cursul acțiunilor şi. efectelor 
este mai mare şi sunt posedate din anii anterlori, — se 
:menţine evaluarea din bilanţul anterior; . - 7 

-b) „Pentru efectele şi acțiuriile cumpărate în cursu! anului . 
se va Îia întotdeauna preţul de - cumpărare din . momentul 
închecrei bilanţului, conform paragrafului 101 din iîn- 
strucţiuni. | . - 

Bilanţ. — Creşterea valoarei mărfurilor. —v. Beneficiu 
real, Evaluare: şi Supra evaluare. . . 

Bilanţ. — Sume încasate cu „anlicipație — v;: . Impunere 
'Bilanţul- primului. an: de funcţionare al Soc. ano- i 

nime, — v. Impunere, 

Bilanţ. — Evaluarea mărfurilor. — + Curisprudenţă) 
Nici «codul coinerc:al, nici legea fiscală, nu arată modul de ! 

preţuire al măriurilor trecute în bilanţ, totuşi singurul sis- 
tem ce pare mat raţional si mai drept, este acela ac a se: 
trece în bilanț, mărfurile cu valoarea lor. reală. din timpul 
încheerei bilanţului, Astiel, că procedarez în acesti fel, a 
comisiunei de apel, este motivată.. „(C. Apel Buc. S. IL, deciz. 
Nr. 32, din 24 Iunie 1925. — Bu, C. Apel: „1925 pag. 357 
Nr. 113). ia , 

x | i 
Bilanţ încheiat -în timpul anului. — : Venituri “comer. 

ciale. Comerţ început de mui puțin de 3 luni în anul 
precedeni. Bilanţ Incheiat în cursui anului următor, Dacă el poate. servi de element! de Protă , obligatorie pentru 

"e ma i 
e e 

4
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stabilirea bazei impozabile. Soluţie ;negalivă.. Ark 41. 

din lege. — (urisprudenţă) O i 
„„ Când se constată în îapt, că contribuattul şi-a. început! 
"comerțul în Noembrie..1922 şi că' bilanţul prezentat nu. 
"este “tăcut pentru ' operaţiunile” realizate până: la îiucie .ace- 

lui au, ci până în lulie 1923, acest bilânţ mu poate servi! an. 

„mod obligator- pentru stabilirea bazei impozabile” pe „anul 

41923, în sensul art. 41 din legza  contribuțiunilor directe, 
deoarece cl cuprinde nu “numai operaţiunile din! aul pre- 
cedent, pe un period, de minimum, trei luni, conform cita- 

- tului artico!, ci şi operaţiuni din anul. următor, pentru - 

care le face impunerea, ceea ce e contrariu sisteniului legii; 

În atare situaţiune, cu drept cuvânt Comisiunea de apel 

“a înlăturat! bitanţul prezentat de contribuabil, cuprinzând 

operaţi iunile. „pe intervalul de tim» mai sus arătat, si a sta- | 
bilit baza impozabilă prin apreciere, în „Comparaţiune “cu . 
întreprinderile similare din localitate, procedare care e îu 

totul conformă <u art. 4 şi 30 Lt.:b., din legea contribuţiu- 
zilor directe. (Cas, III, dec. -2060 dn n Noembrie 1924), 

“Bilanţ neregulat. — Dacă. Comisia de apel e obligată a 
fine seamă de bilanțul, semnat. de Consiliul de Admi- 

nistrație al unei societăți. Bilanţ neregulat întocmit. — 

'(lurisprudență). E E 
Comisiunea | nu. este obligată a ține seama de” us “ bitant- 

-șemnat de un Consiliu de Adm! nistrație al unei ' societăţi 

“când, în urma verificărei şi confruntărei lui cu registrele | 
regulat ţinute, se constată că nu este în regulă, (Cas. UL, 
dec. fiscală 19/1925). 

“Bilanţ. —. Sume încasate cu anilicipaţie! pe anul următor. = 

(Dec. comis, centr. fisc.) E E 

(Art. 31). Adaus la paragraiul 77,-ca alin. 3. — Sumele 
“încasate: cu anticipație pentru anu] următor: de bănci, „ile 

ele societăţi anoniiue, ie îirma lviduale e cari au . bilanț . 

în “regulă, nu intră în beneficiul -anului în care. S'a făcut în- 

casarea. ci în acela al anului pentru care contează : operati- 

o 

„e
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unea. Rămâne contribuabilului obligaţiunea să justiice că. 
| aceste sume au îost trecute în beneficiul acelui an, des-- 

chizând. în registre un cont aparte 'pentru, aceste operațiuni. 
- Aceleaşi. dispoziţiuni. se. „aplică şi pentru cheltuelie făcute 

cu anticipație, a - 

Bilanţ. — Elementul peniri' fixarea venitului. net. Inlătu- 
“ rarea' unor *chellueli prevăzute : în -bilânț, “(Art. 39 al. 1 
: legea contrib. directe). — (lurispruden ță). 
„Deşi conform art. 3Y alin. I din legea contribuţi uuilor di- | 

““recte, „stăbilirea venitului se” face după elementele bilanțu- 
;- lui, totuş comisiunile de impuneri au facultatea: să aprecie- ” 
"ze şi să înlăture unele cheltucli ce li S'ar părea prea exa- 

* gerate sau de “prisos. (Curtea de Apel Bucureşti, Secţia: 
IV-a, deciziunea fiscală Nr. 63, din 22 Octombrie” 1925, Bu- 
let. C. de Apel din 15: Nov. 1925, p. 421). 

Bilanţ, . — Rogistre ținute în regulă. Lipsa bilanţului Apre-= 
'cierea comisiunii (urisprudenţă).. po 
In lipsă de bilanţ, impunerea se: face, după apreciere, deși 

” registrele! Sunt regulat ţinute, pentru că comisiunea nu poa- 
te cerceta toate operaţiunile din registre, Ci ea poate, nu- 
mai să verifice cifrele din bilanţ, qacă _<orespund registre- 
lor (art..39 din legea contribuţiilor directe). — (Curtea de 
Apel Bucureşti, Secţia IV-a deciziunca Nr. 49 din 1 Oz. 
1925, Bulet. Cc. Apel din 1 Nov. 1915, p. 393). | 

Bilanţ. — Comerțul început în 1 cursul anului. —vy. Impu- 
nere. 

Bilanţ. — Pierderi ce. se pot scădea. — vw, Scăderi. 
Bilanţul băncilor populare. — Cooperalivelor și Fede- 

ralelor. Controlul lor. — v. Scutiri, 
"Bilanţ. — v. Rentabilitate, - 

Bilanţ. — v. Inventar și V. Evaluare.. 
Bilanţ. — v. Amortizare. : a 

” Bilanţ. — v. Beneticiu real, e 
- Bâlciuri, — Comer? în. —.y. Comerţ.
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Calculul Renţabilităţii — v. Rentabilităte.. 

Calculul Rentabilităţii las societățile a anonirhe. i (Deci. 
comis. centr. fisc), ” - 

, 

„Ea »ca'culul rentabijităţii “pentru socistăţilă anoniihe,- cari 
„intră - “în prevederile : art. 124 din -Jege, se socotesc în "câpi- 

tal şi rezervele constatate în .bilarțul anului. 1915. cari sunt - 
piasate în investiţiuni mobiliare -sau imobil'a are : afectate in 

- dustriei. Rezervele. în numerar .sau efecte nu intră, în, aceste 
"di 'spozi ițiuri şi uu s6. socotesc. în capital Ja_ca! test. . ren- 
“tatităței, Se E 

-Cuantumiui cotei de amortizare, prevăzut de ar: 12 
“lege” pentiu' investi ţiunile mobiliare făcute de, . Sotictăţiie 

2 anunime .câri fac! întreprinderi industriale, sa: îixat e 
' Coniisia centrală, pe primu an de aplicarea jesei, | la 2 

la sută -din costul acelor. investiţiuni, .cu .contiţiunea în 
ca. „aceste investiţiuni să fie făcute cela Januaiie 1919. 

>
 

Calculul impozitului complimentar. —v. Impozit Com- 
„plimentar . E 

“Cambii, — "Dobânda: lor minimală - —v. Dobânzi: 

"Capital: naţional: — v. Dividende, | 

“ Capital naţional. — Dovada exisienţei lui YV. Scultiri. 

„Capital naţional. — Dovada capitalului național, — - (Dec. 
„com. centr. fisc). | | . 

- Adaos da paragraful 95. —: aiin. seniltim. -— „intre .. alte 
condițiuni; cerute de ueze. pentru: ca “întrepr: nderie industri.. 

- ale moui-:să :se bucure de: Scutirea sau reducerea impozitu- 

„lui îndusirial prevăzută de art. E este . “ca majoritatea Ca 

„Pitaiui LIN propriu pus în întreprindere să fie naţional, 

“Dovada: existenței majorităţii capitalului: național. se .Îace: 

pentru. societăţile „anonime, .dovedindu-se că. 51 1a sută din 

2 acţiuni” sunt. rominative. sau blocate şi că aceste. acţiuni 

sunt posedate de cetăţeni: români; pentru î:rme individuaie, 

/ a N 3
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„Sosiotăi “în nume colectiv sau comacdită. sc are. în ve: 
"dere cctățenia . acelora cari exercită întreprinderea, 

ha 
4 _a 

Capital; impunerea. lui: — —.v.. Reniabilitate. S 
_Capitaluri mobiliare. — Cota impunerei. venitului. —v. 

Impozit 'mobiliar. 
” 

Capital social în monedă Străină forte. —v, Amortizare, 
Capital vărsat — Calculul rentabilităţei, —v. Impunere, 

- Capital social. — v. Sporiri.-.! 
Capital social. — v.. Evaluare. : 

Capital ' social. — Evaluarea” lui la impozitul compli- 
mentar.' — XI, Rentabilitate: ae 

Capital în coroane. —v. Impunere. | 
Capital împrumutat” în calculul rentabilităţii. — v. “Ren- "tabilitate. | m 
Capital învestit în. imobile, stabilireu rentabilității. — vw, Impunere. n ae 
Capitaluri dinainte de răsboiu ; impurierea lor. —'vw, impunere, N 
Capital de rulment. — v.  Scăderi.- - a 
“Caracterul demonstrativ al enumerarei veniturilor supuse la impozitul mobiliar. — .v. Instrucţiuni. 

Parag., 47. — Prin art. 23 se face O erumerar. 'demon- “Strativă' a veniturilor impozabi le, iar nu: lmitativă, princi- piul leşii, pus prin art, 23, fiind că seste impozabil orice ve- mit, mobiliar. - E 
imnareratia şi clasificarea - veni: turitor este necesară mai . 

mult pentru a preciza :modul: de “tratament în ce priveşte stabilirea şi perceperea iinpozitului: Ea priveşte numai ve 
Tituri le din țară, fiindcă cele din: aiţă: țară se impun; fără 
-distincţiune, cu 1575. ui 

Case de. pensiuni. — Alocafiuni . pentru casele de pen- 
siuni ale. funcţionarilor ; măsura îni care se deduce din 
venilul brut. Aplicajiune. Ari. 31 parag. g legea con: 
iribuțiunilor directe. — — Curisprudenţă).. Tu : 

?
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Potrivit dispoziiunilor art, 31 par. g. din legea impozite- 
lor „directe, alocaţiile făcute . pentru casele de pensiuni . şi! 

asistenţă ale îuncționaritor sau: primele - plătite: de: între- 

- „prinderi pentru, asizurarea funcţioraritor da cel “mult 10 la 

"sută din salarii, sunt scutite de impozit, urmând ca 'a.cal- 

“<ularea benci: ciutui net, să fie scăzute din venitul brut. 

în speţă, instanța de apel, neadimiţând su. fie scutită din 

“suma de 46.082 lei, vărsată la fondul: pentru. pensie al 

_ funcţionarilor întreprinderii, decât * suna:de lei 20.006, 

a Sa un exces: de: putere - şi o violare a art. .39 

9 din lege. (Cas, Hl, dec. „589 bis din 17. Martie 1925). 

 Cenzori. — - Tantierele lor. — Venit impozabil 

-Cenzorii nu sunt nici funeţionari, rici lucrători ai Socie- 

tăţii, ci mandatarii legali ai acţionarilor, conform art. 185 

şi urm. codul comercial. -. 

Prin urmare, sumele plătite cenzorilor intră în . veniturile 

impozabile. (€. Apel Buc. S. 1; deciz. Nr. 10 din 30 Maiu - 

„1925. Ru! C. Apei 1925, pag. 359 Nr. 115). c. 

 Cenzori. — vi Tantieme, 

Cesiunea drepturilor de. redevenţă. - „Ve Redevenţă 

şi v, Drepiuri încorporale. .. ” 

“Cheltuelile profesioniştilor, liberi. — v. Scăderi.! 

- Cheltueli cu încasarea veniturilor. — v. Scăderi. 

-Cheltueli p. întreţinerea imobilelor. — v. Rentabilitate. 

“Cheltueli de Constituire a Societălitor. — v, Scăderi, 

“Cheltueli Generale. — v. Scăderi. 

Cheltueli. — v." Obligaţiuni rambursate, 
“Cheltueli făcute cu anticipație. — v. Bilanţ. 

Cheltueli de Constituire. — Dec. com. centr. fisc). 

“Cheltuelite de constituirea societăţilor fiind suportate din. 

- capital, nu se pot considera ca o cheltuială uti'ă. îatreprin- 

«derii și deci nu sc pot scădea din beneficiul impozabil. 

“Cheltuieli prevăzute în bilanţ. —v, impunere.
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Cheltueli pentru . încasarea venilurilor “comerelale, — 
Nescăderea lor din beneficiul . impiis la. impozilul : Co- 
_mercial. = v. Scăderi. i - Se Te 

. “Chestiuni prejudiciale î în materie. 'de impozit. — Im 
-Pozil global pe venit. Se poate stabili chiar dacă există 
'conlesiajiune în  :curs asupra impozitelor. elementare. 

„ Aplicajiune..—" (Iurisprudenţă). 
Pentru stabilirea - impozitului 'global pe vânit, Comisunte 

:'de "impuneri, pot: proceda la lucrările lor independent .. de: 
faptul, dacă asupra aşezării. impozitelor elementare cit 

_Yre-un -proces “Sau 'contestațiune de . orice. fel, . legea . me. 
prevăzând că, în atari cazuri, procedura înaintea Com! si-. 
unii ar "putea Îi suspendată Sau îti eriipiă. ” 
Prin urinare, în speţă, "Comisiuriea * de apel, wa săvârşit: . 

"nici ur exces de putere, atunci când! a procedat - ia Hucră- 
rile pentru stabilirea impozitului pe venitul Slobâ!, “deşi :cra 

“pendinte chesțiunea aşezării impozitelor elemeințare, de- 
oarece reducțiunea - împozitului “global, principial - “stăbilit, 
putea eventual să f'e' făcută ulterior * pe câ” e de di poziţii. 
administrative, (Cas, II, „dec. 112 dir. 30 Mai 1924), 

  

:, Cifra afacerilor. —— — "(nstricțiuini). . 

Parazgr. 99. — Cifra -aiacerilor consistă” în “totalitatea ci»: 
jreior ce, formează operaţiunile din cari „rezultă. "veni tiirite 

pozabi ile şi anume. , | . 
“a) „Periru comere: :anţi în genere, în totalul vitrior ob- ținute la vânzările din . cursul anutui ; ÎN i 

Pentru întreprinderile de bancă, scont şi orice “aie o sraţiuni cu bani .sau valori! imobiliare,. în totalul orofituri-- 
lor. brute ce rezultă din conturile acestor operaăuri, adică. 
aşa cum "rezultă ” din: creditul - cointulini de profit: Şi picrdere; 

<) Peiitru iidustriaşi şi. producători * în sencre, în “totalul: 
vălorii: fabricatelor” Sau “prodiselor” “din "chasuţ: “anu is d) Peziru meseriaşi şi toţi! Cei cari se: 'arigăjează la “u- crări, transporturi, comisioane şi: diferite servicii, în totalul“ 
sunelor cuvenite pentru Iucrărie Sau “sărviciite îndeșiinite- 
în cursul anului. | + 

A
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Ca. Şi pentru: venituri, -rămâns în “sarcina “contribuabilului 
:a dovedi ciirole ce: “declară.” e 

*Cifra de afaceri la Comerţ temporar. —v, Comerţ. | 
Ciira de afaceri. — v. Comerț ambulant. - : - i: 
Cifra de afaceri pentru încărcările din e gări. — v. Ex6-. : 

cutărei. impozitului. p. cifra de afaceri. -.. -. . -. 
Citare. — Citarea: contribuabilului :: “apelant la un  ait do. 

'miciliu, deci. cel. arătat de dârisul prin: pelițiinea - de 
apel. Art. 98 din lege şi:art. 74 poe. civilă. — Quris- 
prudenţă). 
Intrucâţ recurentul nu a. fost citat ta domicitiul arătaț de” 

dânsul în „petiţ: unea - de. ape! . procedura mu era înde-, 

plinită, în cc niorinitate cu art: 98 din legea „contribisţiu-: | 

x 

nilor directe şi a art. 74 “din procedura: civilă, aşa, că. nu 

mai cu: -Vioiarea "acestor texte de iege, Comisiunea - a res- 

pins apelui ca nesusţinut, (Cas. NL, dec. „î:scală 210-—925). 

"Citare. — vw. Apel. | 
Citaţie, — (urisprudenţă.) |. i 

„Dacă „procesul-verbal de înmânarea, citaţici, nu e. semnat 

de apelant, deși agentul “pretinde că. i-a înmânat citaţia 

şi nici ru îace menţiunea că part?a nu ştie carte: nu înde- 

plineşte condițiile art. 9% din 'egca contrib., astfei că de- 

cizia dată în lipsa sa trebuește casată. (C. Apel Buc. S. ta, 
-deciz. Nu. 37, 24. lunie. 1925; — Bu O. -Apel 1925,. pag, 

356, Nr. 11): ci: . i 

“Câştiguri Ocazionale. — Comerciant ambulant. 

Clădiri. — (Dec; com. centr. fisc din « + Febr.. 1924);. | 

- 1. Dacă: “clădirile: rămase ncînchiriate Şi: în special maga-. 

“ziile de cereale se:pot. scuti de îhpozitul pe: “clădiri pe cât.: 
- 

timp surt în această situaţie 2 i, 

Comisiunea având în vedere! că îu lege Tu este. nici o 

dispoziţie. căre, să autorize, scăderea. clădirilor rămase ne- 

înch: rate, optiitază că în peincip: u, tiu se poate iuia nici-o 
e . ai - îi . 5 ( . 1 . 

măsură. . > N 

In .ce priveşte. ntazaziite, de certa! c, finându- -se: scapa 

„Gă-. venitul acestora, rezultat din - exaloitaroaz - îmobilelor,.
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este legat de exp! oatarta comerțului. de  cercale, pentru care impozitul nu se poate cere de cât. atunci când are loc- exploatarea comercială. | a 
. Comisiunea crede că venitul Stabilit trebue să sepre: zinte media anuală socotind -numai. venitul din anii în care magazia. se poate închiria, îar în. cazul când venitul a iost stabilit integra! după anul în cace sa închiriat Sar putea: - lua măsuri pe cale administrativă de scăderea iv pozituiui „pe clăd; ri pe „anul când magazia a rămas. neinchiriată sau. . 

„neutilizață din-cauză că nu s'a piltut exercita comerțul de: cereale. . N RE Su a Dei 
- 

> Clădiri ocupate de profesioniști. liberi. — (Dec. COM. centr. fisc),..- - Li 
Adaos la - paragiatul 25. — Intră: în prevedesule art. J20: alin. "a numai, clădirile Sau părțile din. clădiri ocupate je prcprietar: pentrii loci: înţă propriu zis, precum și Cele ocu-- pate de profesionişti liberi atât pentru "ocuinţă cât şi. 
penru biuroul de . primire în câzul când îşi au în mod "obișauti biuroul de primire în ace: aşi clădire unde îşi au şi. locuirţa, iar Hu şi clădirile cari deşi, - sunt . ocupate de. proprietar, sunt însă destinate exercitării unui . comerț, in=. dustrie sau mese ric, | , NR i - 

Clădiri. — Magazii de zid. — Dec, e com.. centr. fisc): 
„ Adaos Ja parazraiul 31, — Masaziite, : de. zid: Sunt const. derafa” clădiri: şi: deci se bucură” de Scutirea „Vremelnică de inrpozite în cazul când. Sunt construcţii” Noni, prin: opoziţie: cu cele” de scânduri, chiar gacă “acestea .au fundaţia de Zid, cari nu se pot-asimita clădirilor. ce se bucură „de, scu-. . tirea prevăzută de art. LA n. e 

a 
Clădiri comunale închiriate p.: comerţ. — vw, “Scăderi, Clădiri noui. — Scutire la global. —'v. Scutiri. 
Clădiri. — Clădirile Jăcule de chiriaşi, — 

„centr. fisc); : 

Adaos la paragraiu! “19; — 

(Dec. come. 

Venitul clădirilor făcute de
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chiriaşi pe terenurile virane ce ţin în arendă, „dacă, ateste 

Clădiri la expirarea contractului rămân proprietarului: tere- 

nului, se supun la impozitul pe. ciăd: ri, după expirarea ter- 

menului de SGuiire prevăzut de art. 17, pt numele proprie- 

tarului, chiar dacă acesta nu primeşte aită „hirie decât cea 

pentru “terenul viran, Aceasta pe, consideraţiunea” că chiria 

s'a sporit: cu: cotă parte dn valsar: sa imobiluii: ce “da expi- 

rarea contractulii rămâne în: “proprietatea sa: pm 

Ctădirile- Asociaţiilor cultarale- și de binefacere — 

„ Scutiri- Da e 

Crizei —Y.: „Impozite pe. cbădiri. e 

* Giădizi.:2 Imobile + a | 

"Clădiri; ocupate: ide uri coinăreioii. — iv "Scăderi.. 

„Clădiri: rurale. închiriaţe. = (Dec. com. centr: fisc). 

: 2 Prin: art: 94 se "prevede: că. atât impunerile cât şi scă- 

iderite: -delă- impozitul: pe: clădiri se fac! ci începere dela ] 

Tannarie al acului următor celui în. care imobilul a devenit . 

impozabil -sau 'a încetat baza: impunerei. E | 

Clădirile din, coinunele “rurale. zari: deşi, au mai „puţin "de 

trei camere, vor îi închiriate, sunt impozabile la : imepozitu! 

pe clădiri, Cum de cele mai multe ori: aceste clădiri sunt”: 

închiriaţe. numai o parte” de timp” din” ah, “dacă. sa ar. aplica | 

“procedura dela 'art. 9, ar. urina, că. asemenea clădiri nu se. 

"poti impune. . i 

"Pentru a remedia * iceâstă lăcură dia leg6” ministerul. a 

decis. ca: acestor clădiri să fi se aplice dispoziţiunile para-. 

graiului”, 30; airiatul a din instrucţiuni, asimitândii- le: cu clă- 

dirile. din “stațiunile balneare, 

Aşa. dar. clădirile din comunele “rurale, “Se vor îmipure cu 

ocaziunea. închirierei, pe perioada! ce închiriere după. venitul 

realizaț” A Pi 

    

2 Ciădiri r noui. — v. Construcţii, E Ia 

- Clădiri. — Imobile. clădite. Calcularea: “venitaloi impozabil 

= după valoarea Iocativă prevăzulă. în 'contractele. de lo-
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-cațiune;: Dac&': acestă. contracte. frebuese- a “ft revizată: 
pentru prelungire; —: (lurisprudenţă): i 

  

Venitul pentru proprietăţile clădi te se. determină, „după. 
art, 15. din lege: — pe. baza: valoarei locative, a: imobilului, ; 
iar valoarea locativă, se ștabileşte după. contractele. de. “N 
chiriere, şi în - lipsa for, prin. evaluare . directă: în: compara- 
ție cu imobilele simiiare. DR PR 

De aici "rezultă că legea nu cere ca contractele de în- 
chiriere“ în virtutea cărora: se: stabileşte valoarea : !ocativă.- 
a unui imobil, să flo: revizate pentru prelungire, astiel că ---- 
în speță, Comisiunea de -Apal+ “nu. putea: să: înlăture fără să 
violeze legea, contractele prezentate de: conitibuabil, :.- 
acest motiv. al- nerevizării- lor. pentru. prelungire... 

  

" Procedând astiel, a pronunțat o decizie” casab: dă. (Cas. : 
IN, dec, 138. din 16 Februarie - -1025). - 

mie om DCR 

Clăditi. — — Impozitul. pe veniti propriătățilai. clădite. Ve-. ă 
nitul net impozabil. Elemente de :calcul.: C ontracte de 
închiriere. Inlăturarea. lor ca. economicoase. -.- Motivare. 
(Art. :92 din legea conlribuțiunilor directe). EI 

 Goiitractele ge “închiiriere sunt prevăzute de A Iesiuitorul | 
îiscal — prin excefență — ca mijloace. de constațare a veri- 
turilor imobiliare, în vederea aşezărei. impozitelor, de. unde” 
rezultă că îrilăturărea acestor contracte ca economicoase, 
ori ca, „Simulate, trebueşte să fie motivată, „după cum. de 
alticţ,. sc. rosteşte categorie şi art. 92 din noua. lege. a „<oitri-, 
butitititor “directe: Această înlăturare a contractelor de în 
chiriete nu poate fi deci justificaţă ” numai pe. consideșaţiuni,- 

.? vagi de apreciere: a situațiunii iniob: telor, Sau prin compa- 
rațiuni cu. imobilele similare, căci, aceste „consideraţi iuni nu 
își au "locul decât în lipsa contractelor de “locaţirinie . 's; UL, 
după înlăturarea lor, motivată pe împrejurări „de. ăpte, “în 
cgătură cu cele, 'sau decurgând din raporturile: juridice” din tre: părțile. coniractante,; ceeace, . în: speță, instanța- de: foiid - 

ineficăud,. „râcutsul bazat pe” înlătuzarear 'contrăctutui, * :“este . * îoudat, (Cas. III, dec. 1104 din 30 Mai 1924). - 

pe. - 

,



Clkidiri, — - qurisprudenţe). za . 3, 1. o. 

Priu cuvintele : „Clădiri 1ocuițe. de. proprietarii 1077 - din. î 

art. 120 Jegea contrib. directe se: înţeleg mumai Jocuințele” 

propriu "zise, iar nu şi clădirile” ocupate, pertru exercita. ea 

unui comerţ, pentru care du. se “poate Ha de bază. valoa- 

rea locativă dela. 1914. (C.. „Abel Buc.! S.- IV, deciz.. fiso.. 

Nr 21, din 2- lulie 1925, Bul. C. Apel 1925, as. 384 Nr. 103). 

: 

Clădiri. — Imobile: stăpânite. dinainte de răsboi. Bază. 
impozabilă prevăzulă de art. 120. Aplicațiunea. ei numgi.;.; 

„la- casele -de locuit, iar nu: şi. la clădirile afectate ; alfor.e 

trebuințe. —" (ărispirudenţă): aa 

“După cum rezaltă din” textul şi “spiritul. art.. 120; din tezea. "A 

„ontribuţunil or directe,! acest articol'se referă _nuni ai a 

“imobilele . În - cari proprietarii. își. au Tocuinţa - ŞI: -pe.: cari Ie 

'stăpânese  diiainte: 'ds“răsboi, iar” nu: şi: fa imobilele! dosti- 

-nate ex€!usiv! 'comerţulii, industriei Sau exerciţiului Nre-. i 

unei profestuni, (Cas: TI, „dec. No. "1950. “dim 3 Oct. 1924). 

"Clădirile. Societăților. anonime cu sediul : principal ta; 

. altă fară. — (Instrucţiuni): ” 

Clădirile aparţinând. 'soietătitor anonime; cari au” sediul” 

"principai în altă țară, “vor: “fiimpuse cu: cotă de 20%, dacă 

nu sunt. utilizate numai în. scopul pentru. care: Sa obtinut: 

“autorizare! “de iuictiâitare în tură. SE ș 

Di .. PS a e , ae A 

Cluburi. — (Dec; comis. fise) paie 

“Dacă asociațiunie: :de. cluburi ;se pot. considera : ca: asozia= 

“iuni profesionale ? i : -pufa. 

: Comisiunea. oninează că. ducă aceste; psociaţiuni”. au-. _obţi- „ 

muti recunoaşterea --ca persoană mor ală, dacă nu .yruicază, e 

„scopuri lucrative: şi: zu împart: bencticii- sub nici o..formă;- 

“membrilor. lor, ci''exeedentul se întrebuinţează -în scop” de, 

utilitate. generală: recunoscuță, - se-put asimila -. asociaţiunilor 

--profestonale. şi. dect se. pot bucura. de reducerea la sună fa- | 

4ea impozitului, conform art. 35 al. a. din lege. i ra 

 



Cluburi. — v. Scăderi. | E 

Comanditari. — vi Scăderi.. o e 

Comanditari. —, Venituri din parlicipalie Ve Scăderi, 

Comandite.. — v.. Dividende” a / „- 

Conierţ. — Comerțul în bâlciuri. şi Stajiuni balneare: 

Comercianţii, precum şi acei cari: realizează verăiuri în 

băciuri şi staţiuni balneare, aceste! întreprinderi: neprezen-. * 

tând caracter de continuitate, întrucât: comerţul se exercită 

un: timp limitat, se: vor” consideră: ca făcâne: afaceri ocazio- 

nale şi deci vor” fi impuşi, pentru: veniturile *ce realizează : Mi 

"în. timpul bâlciului sau: sezonului, corform art. 53 din "ese 
Ş* cu "procedura prevăzută în art. 95, îar încasarea se vă 
înce imediat. pe Se 
-Faptul că aceşti: contribuabili: vor. îi. - exergitând - -în iod. 

continuu. un. comerț; indiistrie.- Sau, “profesie, În altă parte, 
nu împiedică întru nimic impunerea şi încasarea imediată, 

după procedura prevăzută la art. 53, căci dtinci câr d „Vor 
face declaraţie: “de impunere pentru : anu! irihători Vor pu? 

„tea să prezinte chitanţele sub care au plătit impozitele penz. 
“tru: "câştigurile . realizate. în. bâlciuri. „si com: siunile . vei. ţine 
seama „de ele, scăzându-se. din. venitu! total: “Sunieie deja . 
taxate, aceasta însă numai . în câzul “când. vor. putea proba-- 
că. în. „Veritul declarat. se: “cuprinde ŞI. venitul, deja. taxat. 

„Acei care exercită în aceste : localităţi, comerţul, _În- 
: _dusiria” “sân. profesiunea : în, “mod continui ot: anuţ;. or îi? 

impuşi după regula “penerală de >comisiunile “06 „recen- 
„Sământ. 

In toate. cazurile . când, se. aplică „dispoziţiunile: art. 53. im 
pozitul se :va.:ca!cula. conform. cu: dispozitiurile. patag TȚ 
130 alin: b- din" instrucțiuni, adică la "venitul constatat. 
cându- -se 

aiului! 

„-apli-- 
cota. prevăzută în lezc la impozitul elementar, iar- 

nu cota prevăzută pentru impozitul prevăzut la capitolul Vi. 
"Aceste venituri Vor intră în ca! "Cult în pozătului: lobul pe: 

anul următor, : a e -.



DI 43. 
    

Comerţ început în cursul anului. — Intreprinderi co: 

' “merciale. Comer] început cu cel mult. 3. luni înainte 

de sfârşitul anului imediat anterior. Modul de calcul... 

(Art; 41 alin. Il din legea contribujiunilor directe). — 

(lurisprudenţă). 

Faţă de constatarea că ur comerciant a început comerțul 

cu mai mult de trei lumi înainte de siârşitul anului, al că- 

“rui venitise ia' ca, bază "de. impunere, Comisiunea îiscată — 

“întrucât: constată că comerciantul a “avut registre. ţinute în - 

“regulă şi. a încheiat bilanţ la îinele anului, este mută să 

calculeze venitul met impozabil — pentru anul în curs Ta- 

portând venitul net, din perioada. de. exerciţiua:pa: anu: pre 

cedent, la venitul "integra! pe care lar îi obţinui în azelan, 

iar nu să adaose la lunile anului trecut, primele -Țuni'“ ale 

anului în “curs, pentru a Comp. 'ecta venitul pe an,. căci prin 

aceasta 'crează o bază impozabilă arbitrară, întruzât nu e. 

prevăzută : de . legea contribuţiunilor: directe, (Cas. UI, :dec.: 

"No. 11 “din 30 Mai 1924). . 7 
x - 

Comerţ începul în timpul amilui, — V. Bilanţ. - 

Comerţ început în, „cursul anului. — v. Impunere. 2 

Gomerţ temporar. — ” Intreprinderi comerciale. începule. 

în anul precedent, de cel pulin 3 luni. Baza de calcul. 

Venitul celor: 8 luni raportat la anul: întreg. „Art. 41. din 

legea conlribufiunilor directe, — Qurisprudenţă). : 

“In principiu, „baza impozabilă: anuală: a : sCniturilo: comer=. 

ciale. şi. industriale, este venitul: net: realizat în anu piece” a 

dent,,, venit presupus a.se realiza şi, în anul ce. urmicază. CE 

"Potrivit art, 41 dn legea contribuţiunilor,, „directe; cârd - o | 

întreprindere comercială sau. industrială - nu a iost. exerkbitati: 

în tot cursul anu'ui precedent, ci a început mai târziu; veni= 

tul net realizat până la închiderea bilanţului pe acel an, în-- 

trucât comerțul a început de cel puţir trei luni, se consi- 

deră de lege ca bază de impunere pentru anul următor, CU 

condițiunea însă ca el să fie raportat. la.un an Întreg. adică 

la. durata de timp pentru. care: se face impunerea, : 
tă ” 

[3



aq 
  

Întrucât. iu. speță,. Comisiunea “de aer a" „considerat: : cat 
bază impozabilă a. avutui 1924, ve enitul” net: realizat, de 'coii- 
-tribuabil în, 1923; pe pâtru' luni, de: câid. a început “coinerțul, 
“fără a-l raportă ta" anul: întreg: : priit: Aceast a Vioiat - arti” 4 
mai sus cttai. (Cas: n, „dec... 2052 din ui Noenibrie 1924). 

Si 

“Comerţ temporar. . PI [a 
ai 

i 

În cazul cânt “un; comerciant, 'exercitână. comerțul: măi 
“puțin -de un ar întreg, fără! aîi, încheiat un .bifanț în regulă, 
“venitul supus, la. iinpoziţul: comercial determinându- -s6, * după i 
cifra de;afaceri. raportată “Ja: uiti. an întreg după: cum: se. Dre 

vede. la: paragraful 105. din instrucțiuni,. calcului! impozitului 
complimentar se, va înca confor paragr.! 108 din instrucție. 
uni,. avându-se în vedere. citra : de afaceri şi: beneficiul Tâ= 

- portat: la. un: ai întreg, "i iăr. au: cel rezultat în - timpul cat. 
Sa exercitat elective comerţut. (Ord, -Min.: de: "Fin, | Nr. 
'62.9211923).. 

d 

“Comerţ de alimente, flori și articole cu caractei edilitar 
executat în clădiri comunale. —v, Scutiri. 

“Comercianţi. — v, Fârniacişti: a 
Comercianţi ambulanți. 

am. . p iat 

“Cotnereianţi: ambitanți: adică | acei cari! i “desfac. thăr- 
“urile „pe tarabe, în. pie publicâ; “Sau. citând pe: strâdă, 
fără a.avea: niagazin: nici stabilitate, s se .vor. conșidera” ca: fă- 
când-afaceri ocazionale, cu toate:.că exercită. coincrțul tot. . 
anul, şi- deci. -comisiunile art. 53- din lege, iar impozitu':se va 
încasa: dintr'odață pe tot anul, atunci” când i Se:va: înmâta 
precesulverba| de impunere, Incasarca se: va. ace. prii â-. 
gentul „Suburbiet respective: sau: secretarul Comisiei: dacă: el 
este agentul . subirbiet. i IN . DI: m 

i Acei * cari: din diterite: înotve tut at fost imbuşi” “de 
comisii; vor. îi impuşi:contorm procedurei prevăzută. la: arf:95 dis lege, iar încasarea 'se-va. face îmediat. (Ord: Mine Pin. Nr. 62.921/1923: către Adm; ni 

cătra. 

N
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- „Comercianţi și industriași. —y, Impozit complimentar. 

- Comerciant, proprietar de, clădiri. — v, Scăderi. ..!' 

"Comisionari: — : Clasificărea! lor. — - (Dee. Coiiis. centr. fisc). 

“ju” te priveşte: stabilirea. impozitului + comphiientar” la CO- 

misionari urmează. ca acestia să îie” împăirtiti: în două” ca- 

7 

“Piima, categorie. acei. cari: fac numai. “acte::de:, pur  comi-. 

sion,” “adică, îac: numai. operaţiuni: de. intermediari. pentru a: 

înlesni legăturile între comercianți: i fabricanți, sau. alţi! 

comercianţi. .* -:.: - a ÎN : 

"Având: în “Vedere că, după: naătura “afacerilor, : asemenea: 

întreprindere . nu'este întemeiată pe capita! Şi chiar întcazul 

cârd âu'-cap: tal, acesta 'este întrebuințat - pentru. a “acoperi: 

iumele “cheltueti ocazionate 'de exârcitarea “comerţului, -nu “6ste: 

tocul a se impune la impozitul complimentar; “neputând & 

vorba de rentabilitate... - 

In ce priveşte catezoria. a doua, adică acei "cari pe lângă: 

comerțul de coinision propriu: zis, cumpără şi vând mărturi | 

pe cont propriu, sau primesc mărfuri. în depozit pentru a le 

desface în schimbul unui comision, este locul de a'se Su-- 

pune la impozitul 'coniplimentar, iar rentabilitatea: “se/sta- 

-bileşte avându- se în vedere jumătate dir cifra de afaceri: 

cari consistă atât din prețul 'de vânzare ar măriei, cât şi 

din comisionul încasat, dela „aiacerile, în comision - propriu: 

zis, sau capitalul dacă este. mai mare decât 4 din ciira de: 

afaceri. A a 

Comisionari. —v. . Aeenti de. mărfuri. DN 

Coimisiuni. de apel. — Compunere. "Delegatul' fiscului... 
- “Cine -poale. fi. „Art. 78 din lege. — (Qurisprudenţă). 

După art. 78 din legea: contribațiunilor :directe, Comisiuni- 

“le de apel vor putea.lucra: şi-cu coui membrii. -din care 

unul va trebui să -fie: prezidentul Comis: unei, „cerință „. care: 

„în -speță a fost satisfăcută. - 

“În ce. privește: persoana detezatului tiscuilui,: zare: “urmează. 

p...



»46 

"să compuuă Comisiunea, nici un text din citata. lege; nu în- 

terzice admiristrațiunii, de a deleza ca atare pe-un îuncţio- 

„nar,: care ar îi dat anterior îndrumări 'sau lămuriri: Comisiu- 

niior. de impuneri, în „exercitarea atribuțiuriilor, lor. (Cas. TUL, 

dec. 2068 din Îl Noembrie 1924), : Lt în 

-Comisiune județeană. - — Deciziune a Comisiunei: de 

*- apel, semnată numai de doi membri. Validitate. Art. 78 

„din legea. contribuțiunilor. directe. — (Jurisprudență). - 

Faptul că deciziunea 'Comisiunei judeţene se găseşte sem-: 

mată numai de 2 membri, din cei trei cari au. compus Co- 

misiunea, ru este de natură a. atrage nulitatea ci, deoarece 

-după art. 87 din lege „hotăririle se pronunţă cu majoritate 

Ade voturi” şi în “speţă. delegatul'fiscului wa: semnat decizit- | 

„ „nea făcând opinie - separată. (Cas. [1], dec. 170 din 16 Fe- 

bruarie 1925), 

i 

„“Comisiuni. de apel. — Inlăturarăa, regisireigr' „pe' motiv 
„vag că. conțin speze _nepermise de lege. Lipsă de mo- 
tivare: Exces de putere. — - (Jurisprudență). 

Comisiunea de „apel pentru. a. "înlătura.. în. speță, “registrele ” 

“comerciantului şi bilanţul extras din ele, se „mărgineşte a 
_ ace afirmaţiunea că aceste registre cuprind speze cari nu 

| „sunt admise de lege, îără însă a menţiona cari Sunt. „acele: 

speze și în temeiul cărui text de lege le exclude. | 

Procedura aceasta constitue din: : partea  Comisiunei de 

apel — un exces de putere” şi o lipsă de motivare de natu- 

ră a înlătura controlul în Casaţiune, „(Cas, II, dec. No.. 14 

din 2. Ianuarie '1924).. 
+ 

Comisiuni de apel. — - Compunere. Membri. Pensionarii 
„pot 'fi membri: ai comisiuhilor. Art. 76 „și 78 din lege 
(lurisprudenţă).. e: 

Art. 76 din lceca contr: Duiţiunilor directe, nu cere pentru 
“membrii desemnați a compune Comisiunii le de' Apel decât 
condiţiunea ca ci. să fie traşi- ln sort: dintr'o distă “de 20 

 Scritribuabili ştiutori de carte; dintre cei ma: competeht işi 

t
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"Cunosc sători, ai. condi țiilor: locale; fără să ceară în mod - „GX- 
pres caci! să “fie comercianţi! Şi fără iza prâvădă altă incoin- 

patibilitate dec ât aceea de a nu îi îuncţionar. public. E Pa 

Prin -urmare,. un: ;necomerciant, ca :şi: un” “pătisionar, “poi 

face parte din Comisiunile 'de Apel, -odată ce ei nu sunt func- 

ționari publici. (Cas. TI, dec. 2157 din. 15 Noembrie. 1924). | 

" Comisiuni de apel. — Determinarea venitului impozabil. 
Înlăturarea registrelor şi a raportului expertizei ordo- 

nată de Comisiune. Valabilitate. Art. 39 al. II din, „lege. 

- (Jurisprudenţă).. | 

Prin motivele de casare, recurenta se plânge că Cotuistu-, 

"nea de Apel a. întăturat registrele şi “bilanțul, său, deşi, prin 

expertiza ordonată de "Comisiune S'a constatat că „aceste 

scripte sunt ținute | în. regulă, iar în al. doilea rând — spune 

recurenta — Comisiunea de-Apel ' n'a ținut seama nici de 

" datele” expertizei, pe care ea însăşi o încuviinţase. 

Comisiunea -de Apel, constatând motivat că 'registre'e şi 

- bilanţul -societăţii recurente, : conţin 'date-:. nev2rosimila- - şi: 

--mereale .şi -ca atare, “sunt neregulat ţinute, a fost în” "dreptui! 

„Său de a le înlătira'și, întrucât nici raportul de expertiză: - 

nu corstitue un. element obligatoriu de' evâluăre, "Comisiu- -! 

nea nu a săvârşit nici o violare de lege; sai aXces de :2u- 

tere, înlăturându-l şi recurgând în lipsă de: registre, regulat 

ținute, la mijlocul legal de'-cvaluare 'al: aprecierii -prin coni- 

paraţiune cu întreprirderile similare, în' conformitate. cu -a:t. “: 

39 alin. II din lege. (Cas: Til, dec. 3200 'din 19 Noembrie 1924). 

Comisiuni de apel pentru clasiiicarea stabilimen- 

telor comerciale.——'v. Stabilimente. comerciale, . 

Comisiuni de impuneri.— Comisiuni peniru constatarea : 

lor,—- Secretari. — Grefierii. şi ajutoarele de grefă cela 

Tribunale, pot îndeplini acele 'atribujiuni —(lurisprudenţa). 

Legea contribuţiunilor directe nicăeri nu prevede - care 

anume categorie de tuncţioari “vor. trebui să: îte . delegati 

"ca. secretari ai Comisiunilor de. impuneri. | | 

- Prin urmare, aceşti secretari pot. îi.luaţi şi dintre grefierii 

sau siutoarele de grefă dela Tribunale, fără ca. pri in. aceasta 
Hi
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conipunerea Comisiunii « să ie Vioiată (Cas. RL dec. 1107 dia 

„30 Mai 1924). - - 
i 

*. Comitet: de „direcţie —: Puncte” fixe —v. Scăderi şi 
* * “Tantieme. St : 

Compunerea. comisiunilor: de: rapel —v: Coinisiuii de: 
“Apel... N II a Soia _ | | 

"Comunale “impozite și taxe. —-v - Urmăriri, + Taxe co= 
-“munale -și “Titlu legal- de următire: 

_Concesiuni miniere. — (Dec, Com. Cernii, fisc). 

" Adaus la paragraful 53, —. Taxa sumelor zezultate: din 
 câncesiun: le şi cesiuniile miniere, se. ince după următoarele 

“ distinejiuni : FI 

a). In. contractele de. concesiiină miniere, sumele. primite 
de proprictarii. terenurilor Sau de. concesionari,. fie dintr'o- 

„dată, ori în: mai” multe râriduri (periodic), e cari însă vor & 
determinate în mod:cert .de părţile -contraciante. la. facerea 

“convențiupii, au caracterul . de: preţ, reprezentând . echiva- 
lentul minei date. în * "concesiune şi ca: atare. „aceste — sume: 
Stint supuse.la taxele de timbiu, iar nu la impozitul mobiliar, 
care se aplică numai asupra veniturilor. ; 

b):In- cazul însă când suma nu ar: îi certă, sau-este în. de- 
” gătută cu "producţiunea brută, ori.cu ven'tu! net .ce. ar aduce 
„-oxploatarea, ' atunci - ca. reprezintă, un venit: trăs din conce- 
siune! sau cesiune: 'si deci. e iinpozabilă la impozitul "Moti: 

-liar, iar :nu la. taxele. “de .timbru ; 

e)! Sumele: cerie luate “pentru” tedarea unui drept de: rede-- 
venţă. sunt supuse anpozitului - -mobiliar, . întrucât redevența. 
prin natură “ei este incertă şi are caracter: aleatoriu, -deobic cei 

“îiind în legătură „Cu: productia Si. “ca. atare -este. socot: tă. ca 
venit, .- NE pa : N 

Cu' prilejul transm: torii: acestor | “drepturi, caracterul + lor 
„de venituri rămâne! şi :Suma chiar ce: ai primită - “în Sehimbr. 

| păstrează acelaş "caracter. de Venit şi „deci ze! impozabilă - a 

s 

. impozitul “mobijiar. ame 
i)
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Concesiuni. miniere. — v. Drept încorporal. 

" Condiţiunile de impunere la impozitul complimen- . 

tar. — v. Impozit Complimentar. 

„ Consiliul de Administraţie. — v. Tantieme. . 

Constituţionalitatea abrogărei vechilor „scutiri fis- 

cale. — v. Scutiri . 

Constituirea Societăților. — v.. Cheltueli v. Scăderi. 

Construcţii noi. — Scutirea lor de orice impozit. Nu * 

. sun! scutite de impozitul global. Arl. 74 legea încura- 

„jării construcțiunilor. —: (Jurisprudenţa). 

Legea pentru încurajarea "construcţiilor (art. 14). scutini 

de..orice impozite către Stat, judeţ -şi comună, timp de 10 

ani, . construcţiunile nouă, nu s'a putut „referi, decât la 

acele impozite cari privesc obiectul însuşi al impunerii, adi- - 

că la impozi stele obiective pe venitul proprietăţilor, clădite, 

iar nu la impozitul global, care: e subiectiv. Scutirea “de 

impozitul obiectiv a veniturilor unor anume bunuri, nu 

impică scutirea proprietarului acelor bunuri. ca! sub: ect “de 

- venituri generale Sau- globale. p 

” Prin urmare, în speţă, Comisiunea de. Apel bine a respins ce- 

rerea “proprietarului de a îi scăzut: “dela impozitul global ve-" 

nitul imobilului său- nou construit. (Cas.. III, dec. 2483 din 16 

Decembrie 1924). 

"-Contravenţiuni “fiscale. — Personalitatea lor. — „luris- 

„prudenţă). | L 

“Infracţiunile la orice lege fiind personale - şi imputabile 

numai acelora cari le săvârşesc; Tribunalul nu poate “declara 

pe un. „contribuabil ca contravenient la dispoz. art. 91 şi 92 

'din legea de: constatare şi percepere, pentru lipsa . dec)a- 

raţiunii unui imobil: locuibil, care. trebue impus, fără ca, mai 

întâiu, să constate în fapt că. contribuabilul da proprietar: 

al imobilului, la data. când trebuia declarat, căci numai ast- 

_îel contravenţiunea, constatând. în omisiunea de a deckra 

“imobitul la acea epocă, pentru a fi impus conform legă, î. 

„era. împutabilă. | E o 

pi 

pi



, „750 

In speţă, Tr bunalul, neț nând seamă de aceste principii 

"şi 'mputând recurentei ccntravenţiunca, pe” motiv numai, că. 

- avea--caltatea de ach zitoare a. imob.lului,. a săvârşit un 

vădit exces de putere şi, prin urmare, sentință sa urmeaz 

4 se casa: (Cas. III, deczz; Nr. 839, dir. 4 lule 1923. Jur. Rom, . 

-1923. pag. 459, Nr. 422), . o 

Contravenţie. — Spectacole: Bilele. Impunerea la laxă 

a fieciru bilet.-: Permisiunea . patronului de a se intra 

fără. bilet. constilue contravenlie. Art, 10 și 11 din lege. 
 (urisprudenţa). . Ei 

Legea mrrozitului pe lux. şi cifra afacerilor, prin. art, 10 

şi 11, impunând la.0 taxă specială valoarea țiecărui bilet. 
de 'ntrare. faptul .de a. permite 'ntrarea în teatru, etc., fără . 

bilet. coăstitue dn partea antreprenorului, sau proprietaru- 

lu-:0 adevărată contraventie * 'a lege, aducând şi prejud' cii 

fise: iv” ş ca atare. atraze asupra lui penal: tatea „prevăzută 

de Ing. (Cas. III, „complet Ardea!, dec. 2023 din 5 Noem- 

brie 1024), ” Ş a 

Contravenţie. — Baza impunerăi: Venit anual. Neindi- 

carea !ui în registre. Contraven[ie, Proces- verbal bazat 

pe nrezumţii. Dacă se pvate condamna contravenientul ? | 

(Jurispruaenţă). o Sa 
Vi 

Ven tu! anra' a' unui comerciant î'xat prin notărire e- 

îritsă e către Com'snra dn recensământ, este acela 
care servște pertri a îndica cifra de sfacer: la care tre- 
bue plătit împoztu' de 1 la sută, deș: în real'tate această 

ciîră d= afaceri. pate î. ma: mare sau mai mcă după îm- | 
preinrăr?, In "ipsă de a'te c'îre care să rezulte din regis- 
tre! e coirere “antulu:, contro'orul îiscului nu poate dresa pro-.: 
cese- verbale de cântravefit'eNa tegea impozitului. pe lux "şi 

c'îra afacrri lor, bazânriu-se numai pe prezumțiuni şi  de- | 
„duct“. (Tr. "Bacău. Sectia. [-a, sent nţa civilă No. 7025) 

Conturi: enrente gnrnntaie! ipotecar. - — - Scutirii 
-Conturi- urente; iiipunerea dobânzilor, —v. Dobânzi.
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“Cont de profit: şi pierderi — v. Bilanţ şi v. Impuneri 
Contracte economicoase. — v. Simulaţiune. : 
Contracte de înehiriere simulate. —v. Simulaţiune. 
Cooperalive. - — Privilegii fiscale acordale cooperativelor | 

orăşeneşti. — (Dec. com. centr. fisc... - 

Cooperativele orăşeneşti, continuă - a se bucura de dis-— 
pozițiunile art..34 şi 35 numai în cazul când fac operațiuni! 

numai între membrii lor, cu toate că prin legea publicată în 

„Monitorul Otcial” No. 269 dn 14 Martie. 1923, „se „prevede. 

că toate dispoz: țiun le legci bănc lor popu are se: aplcă şi 

cooperativetor orăşeneşt:, -căci din examinarea acestei legi 

Teese că s'au luat numai d:spoz ţiuni refer toare la modul de. 

conducere <a şi bărcile populare, păstrându- se în totul mMO= 

-dut. de funcţionare din trecut. '-. _ 

| Pentru a se putea ap'ca în totu! dispoziţiun! le referitoare 

Pila bănc le bopulare trebuia să se pună în iegea respectivă 6 

dispoziţiure. care să abroge dispoz țin le art. 34 din legea 

contr:buţun: lori. 

Pe . vi. :tor dar, cooperativele orăşeneşti vor fi scutite sau. 

li se va redice impozitul — dacă fac crerâţiuni numai între 

me:nbrii cooperatori. (Comunicat cu ord. Mer. Fin. NE. 

33.093/1925). . e: 

Cooperative. — — Prime de productie. — (Dre com. centr. 

fisc,).. | 

- Adaus 'la parăgraful 31, alin. 2. — Primele de productie 

şi consum d'stribuite în cursul anulu: membri'or' conperati- 

velor de producţie şi consum, nu se. pot considera sa SMa- 

rii, ci fac parte din beneficiul net-al întreprinderii. - 

Cooperativele Hangya din Ardeal. — v. Scutiri.. 

Cooperativele Săteşti și - Orășeneşti. — v.: Scutiri. 

Cooperative ce exploatează păduri. —v, Scăderi. 

Coroane. — Capilal. — v. Impunere. . 

Cotă de amortizare. : —v. Bilanţ, 

Cotă de amortizare la investiţiuni. —v. “Reniabiltae
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Cota de amortizare. — v. Rentabilite. 
Cota impozitului mobiliar.— v. Impozit mobiliar. 
Creditor strein. — Dobânzi încasate din „România. — Vu 

. Scăderi. 

Cunoştinţa personală a .! judecătorilor. —w. Impunere.. 
- Cupoane, plata lor. — v.: Titluri eşite la sorţ:: -- 

Creanţă certă. — (Jurisprudenţă). 

Potrivit art. i din legea de urmăriri, nici o "urmărire, nu. 

"se. poate. face pe baza acestei legi “decât dacă este vorba. 
de--o:sumă certă : datorată Statului, județului . său - comurei - 

rezultată din roluri, contracte sau din-a' te acte: i „legale de. 

datorii. -* î 

In. speţă, Tribunalul constatând că urmărirea! ssia iăcută! 

de fisc, nu pentru o sumă certă, care, să rez: :e din roluri, 

contracte sau a "te acte de urmărire, uşa cum prevede ari. 1. 
din legea de urmărire, ci reprezintă costul nor materia!e 

neverificate încă .de Ministerul: de Războiu, : deci, -că - ea 

este iăcută pentru o sumă incertă, be a anvlat irmărirea 

pe miotivul că nu sunt îndeplnite condițiunile cerute de art. 

4 mâi sus” citat, (Cas. III, dec. 1652 din 6 Detombrie. 1924).. 

-. Creanţe chirografare. — Impunerea dobânzilor. —V.. 
“Dobânzi. 

Creanţe comerciale date: pentru-acoperirea vânză- 
rilor pe credil. Dobânzi. Scutire de impozit mobiliar.— 

“v. Dobânzi. - 

Creanţe dubioase.. — Venit impozabil. Creanţe dubioase 
rezultând dinir' un faliment nelichidat al unui. aebitor.. 
Nu se scade. "Art. 31 din lege. — (Jurisprudenţă). - 
In. speţă, Comisiunea . de apel ru admite a se scădea din: 

beneficiul brut al. firmei recurente o sumă pe care dânsa o 
are die încasat dela o firmă în stare de faliment, 
tând că nefiind încă lichidaţ falimentul, cre 
siderată ca dubioasă, iar Jegea contribuț uni! Or nu prevede: 
scăderea uner astiel de creanţe. Ii 

argumen-- 

N 

anța trebue cor--* r
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“Inalta” Curte a. decis că, această argumentare a Comisiu- 
„mei de apel este conformă cu. legea. a respins” recursul . 
ca nefondat. (Cas. HI, dec. 358 din 17 Februarie 1925). 

_Greanţe dubioase, — : impozit pe. venituri comerciale i şi 

- pentru. determinarea venitului net- impozabil al . societăţilor i 

2 

_ 

industriale. Determinarea venitului net impozabil. De- 
ducerea rezervelor pentru : creanțele” dubioase: Propor- 
fiunea admisă. de lege. Ce se. înfelege prin plasamentul 
întreg în creanţe. Creanfe. de orice fel. Cont cureni.: 
(Art. 32'din' legea contribuițiunilor. directe din” 1923). Qe 
risprudență). 
După art. 32 -dn 'egea contiibiţiunitor directe din 1923, 

“pe acţiuni; se admite că, în afară. de deducţiunile prevăzute 

“pertru celelalte întreprinderi, să se scadă şi rezervele tre- 

cuta în bit anţ pentru creanțele dubioase, cu condițiunea ca 
cesto rezerce “să nu treacă'de 3 la sută; din întreg: plasa- 

micntul integral în creanţe al" întreprinderii. Legea refer'n- 

du-se 'a plasamentul integral în creanţe. şi mefăcând nici -o 

„ distincţiune, urmează că în acest plasament se cuprind toate 

creanţele : de. orice natură, fie provenite din eiecte, fie dir. 

conturi curente, întrucât deschiderile de cont curent. pe 

care băncile le fac clienţilor lor, nu constituesc decât tot 
creanţe cari urmează a. fi adăogate: în p. 'asamentul generali, - 

pertru deteriiiinarea, fondului de rezervă al creanţelor du- 

bioase. - . 

„Prin urniare, numai:'cu violarea: art. 32 mai sus citat, Co: 

misiunea de apel a putut scoate, în speţă, din plasanientu! în 

„creanţe al - șocietăţii recurente, creanţe!e' rezultând - din 

deschideri de cont. curent .şi a făcut astfel distinctiuni _pe . 

care legea nu le prevede. (Cas. II, dec, 1115 dir 30 Mai 1924). 

Creanţe. dubioase. — Impozitul pe veniturile. întrepri- 

derilor comerciale. Venit net impozabil. Calcul. Deduc- 

„_fiuni. Creanje dubioase. Dacă şi în ce măsură şi con» .. 

-dițiuni, ele pot fi deduse din activ. (Art. 31 şi 32 din 

„legea contribufiunilor directe). - —  (Jurisprudeniă), 

Da
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După art. 31-d*n legea contr'buţiun'lor directe, venitu! net 
“impozabil al întreprinder'lor. industriale şi comerciale, se 
determ nă scăzându-se "dn ven tul brut, che!tuelile şi even: 

„tualele p erderi efective ale - întreprinderii, iar legea ! - 

textul citat, enumără anume. şi în mod Jim. tativ, care sunt 

ace!e che'tueli şi pierderi fără ca în această er.umerare să . 

„prevadă şi sumele trecute: ca creanţe _dubioasc: 

Este ev dent, că prin art. 32 următor legea, referindu-se 

a creanțele dubioase, :scutește 'pentru eventualele pierderi 

“ce ar rezulta: d'n.ele, o cotă-parte; maximum 3-la sută din 

„ valoarea întregui ui plasament în -creanţe.ale întreprinderii, - 

dar-din textul şi: economia legii. rezultă că această scutire 

i priveşte, numa! operaț unile. societăţilor. .pe. acțiuni, consti- 

tuind-un avantag.u: special. pentru. aceste- societăţi; nu însă 

- şi pentru. “cele: alte categorii de îritreprinderi, cum este în 

speţă. Cu drept cuvânt, prin: urmare; - Comisiunea-de apel a. 

calculat ca vân t- net: împozab'i al întreprinderii 'de bancă a 

recurentului şi venitul rezultând din Suma trecută în regis- 

tre. ca reprezent tând creanţe dub! oase. (Cas. LUA dec. 1117 

„din 30 Mai 1924). . LI Ra 

Cieanţe dubioase. —v, Scăderi şi Rezerve. 

Creanţe ipotecare. - — = Impunerea dobânzilor. —v Do- - 
bânzi: Me E . 

-. Creanţe privilegiate. - — Impunerea dobânzilor. —v. Do- 
bânzi. 

Creditori străini. - — "Impozitul pe “veniturile cavitalurilor 
"mobiliare. Ele nu se daloresc:' de creditorii străini: din * | 

operațiunile de împrumut făcute în fara lor față de 
români. Aplicațiune. Arl. 22 şi 61 legea pentru  con- 

- statarea' coniribuțiunilor. directe. Qurisprudenţă). , 

Prin art. 61 a!'m. Il “din legea zontribuţiunilor directe se: i 

prevede că penţru. determinarea .băzei impozi tului pe veni- 

| tul g'obal, acest venit se formează “in cel general, scăzân- 
du-se — între altele — dobânziie- plătite” la datoriile chiro» 

, gralare, ipotecare sau pr! vilesiate, c cari nu sunț: deduse. dela
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Dac Zane aste 

iripuneri ie elementare, iar priri art 164 dn instrucţiuni se 

subordonă scăderea acestor : dobânzi cord'ţ unii. ca datorni-: 

„cul. să dovedească plata impoz! tului mobiliar” datorit „după 

lege de către creditorii săi. Să Ii 

După lege (art. 22), impozitul 7 pe - enitat: capita'ulurilor 

mobil are,. se aşează asupra ven. a turlor “brute proveni “te din 

România, de către oricine S'ar încasa, cum “şi cele dn 

„stră. nătate, dar numai de locu: torii arii acestea: fiind im- 

_puse la 0 cotă mai mare,. 

„Veni tul tras. de un cred: tor, stră' a, în țara sa, d n  dobâe 

o 

...t- 

mt 

ca un venit: tras dn România, doarece capi italul angajat 

de creditor în asemenea împrejurări nu este un capital aîec- : 

tat unui comerţ sau industrii întreprinse în Româra, ci un 

“capital sau fond-de. rulment destinat operaţiunor de cre- 

„dit pe care. el le face în ţara sa, independent, de naț onalita- 

tea. sau. situațiuriea teritorială a averilor i acestora. 

- Scopul. pentru: care Administraţia - superioară a“. fiscului, 

- prin; instrucțiunile sale, făcute în puterea egi, a subordonat 

„scăderea „datoriilor chirografare “dn asi teta impozitul! ui: glo- 

„r-bal; condițiuni ca: debitorul să -justif: ce piata. impoz “tului 

“ mobiliar. datorit: de 'cred: tor, este acela de a crea o garanție 

3 

mai. mult pentru realizarea acestui inipozit “din partea celor . 

. care îl datoresc potrivit art. 22 sus .c'tat, iar nu "de a creia 

un impediment: absolut pentru contribuâb: lui care ar. ave? 

datorii de -scăzut din vemitul global, tonform art,, 6l. 

Întrucât, în speță, este constatat că ' dobânzile . datorite: | 

„de întimat constituiau pentru creditorii: săi. străini ven'turi 

apel scăzând d'n Venitul global, al. contribuab' ului datoriile 

„contractate: în împrejurările. mai "Sus arătate,. fără a- -i cere. 

„justificarea plății impozituțui : mobil: ar, de către ; creditorii 

cari legalmente- nu-l dătorau. fiscului' român, a. făcut o justă 

aplicaţiune a art. 22 şi 61 din -legea contribuţiunilor. directe, 

cum 'şi a-art. 164 din instrue iuni,” (Cas. III, dec; 382 din 23 

“Februarie: 1925), a 

cari nu erai a unor locuitori ai acestui teritor: Us. -Comis: “unea.de
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“ Cupoanele efectelor publice. — : Scutirea lor de in: 

pozitul mobiliar. — (instrucţiuni). De 

Paragr. 49. — Punctul 2 de sub art. 23. cuprinde veniturile 

“dim cupoanele ta. efectele publice ale Statului, judeţelor, co- 

munelor, cari nu sunt: scutite prin legea ior. de emisiune. 

'Este vorba şi aci numai de. titluri române,. întrucât veni- 

turile. din strămătate sunt. tratate !a fel din orice - „Sursă ar 

proveni. ..: - : Sa - 

Tratamentul special al „acestor titluri const sistă în dispozi- 

țiunea de a-se menține numai scutirea. acordată” prin legea 

_de emisiune a acestor? titluri,” orice lezi de scutire fiind a-* . 

brogate. - 

j Cuptoarele fabricilor. de Sticlărie. — v. Amortizare 

D. = Sa ut 

Datorii. — “Datorii contrăctate pe mai mulți. “ani; Rămi- 
bursarea lor anuală. Cheltuială ce trebue ' scăzută diri 

venit. Aplicațiune. Art, 31 legea contribuțiunilor direcle, — 
(Jurisprudenţă). 

„In fapt: Comisiunea ! ru a scăzul din venitul brut al 're- 

curentei suma de lei' 1.400.000 lei, - reprezentând . vâloarea 

sbligațiunilor rambursate pe- anul 1922, pe motiv că această. 

sumă face parte din datoria Societăţii şt ca alare nu re- 

“prezintă pierderi în sensul ari. 31: din. lega contribuțiu- 

nilor directe. Recursul bazat pe. violarea - art.. 31 alin. 10; a .!: 

fost admis. = 
| În drept : Obligajiunile reprezentând "datorii contractate: 

pe mai mulți ani, în vederea! cheltuetilor de exploataţiune: --" 
şi plătibile în fiecare an, rambursârea sau plată - anuală .: 

constitue. un adevărat _amortisment al unui „Capital învestit 
în întreprindere şi deci: 'reprezintă o cheltuială, în sensul .- 
art. 31 din: citata: lege, care. „ca atare, trebue scăzută: din 

venitul brut: : ” ia RI



57 

 latrucât, în speţă, Comisiunea nu a ținut seama de a- 

ceste consideraţiuni, ci a. înglobat în venilul net. Şi. rambur- 

sarea obligaţiunilor efectuată în 1922, prin aceasta . a vio- - 

| lat legea. (Cas. Ii, dec. 1389 din î lulie 1924). 

Datorii. — v. Scăderi, | 

Datorii în “valută forte. — -v. căderi 

„Debite de băuturi spirtoase. — (Instrucţiunile M. Fin. 

„comunicătercu-ord. Nr. 334045 din: 17 Dec. 1925)... 

“Deoarece 'o măre parte din debitele adiudecate 'în ultimul 

“timp ajung la termen la 1 lanuarie 1926 şi „tot: la această 

dată expiră şi, termenele debitelor cărora li sta acordat 

= 

prelungiri;: de” oarece nu s'au: mai ținut noui: "licitaţii: în .. 

vederea . aplicării. nouei reforme asupra băuturilor :'spir- 

toase, ministerul de finanțe: a “luat următoarele măsuri În 

această privinţă : ” 

- Debitele .arendate până în 192. . - 

Debitele arendate' pe o perioadă de şăse ani “ cunform 

legii. M. V.R.$, aprobate de prefecturi în cursul anului 

1924 (înainte de 1 Ianuarie 1925) şi pentru cari s'au eli- 

berat brevete cu valabilitate numai până la 1 Ianuarie 1926, 

. Vor fi prelungile. pe un lermen total de îrei “ani, adică 

până la.1 lanuarie 1928. Această, prelungire nu se acordă o 

însă decât numai în înțelegere cu debitantul, care trebue, 

să-și ia înscris obligaţiunea că consideră “ dreptul său 

Sfârşit odaâtă cu expirarea. termenului acesta. Se: va: dis- 

pune.. deci; săse execute, „această . dispozițiune.; ŞI . să, sefacă . 

menţiune pe brevele * că valabilitatea lor | expiră la” fa 

“ muarie 1928. -  -- 

| Debitele în sate . sau” cătune. 

> in satele. sau cătunele în cari nu. există ici un debit cu 

tot felul de băuturi din cauza ajungerii. lor la: termen, dar. 

funcționeăză - unul sau mai. multe” debite numai cu vin, se * 

„poate fransforma unut din debitele numai cu vin existeu- 

N ” „a r 

- N 

. 

a 
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1e, în debit cu: tot felul de băuturi, făcându-se licitaţie nu- 
„mai între” “debitanţii cu vin "din sai, după regulile generale 

stabilite pentru: asemenea licitaţii prin. ordinul circular No. 

„154.696 an: 15: luriie 1925. 

ÎN | IN 

Ultimul termen .de lichidare 

"3. Avându-se . în. vedef€. situația excepțională în care ne 
găsim -până la. aplicarea nouei legi: a băuturilor spirtoase, 

se face cunoscut! că ministerul încuviințează să se acorde 
- 1uturor debitanților ale“ căror: 'coniracte au expirat în 
„cursul. anilor .1924.- şi 1925''şi :cătora 'nu.li: s'a liberat nui 

breveie, ui uliim termen" de: lichidare;: până- la 1 lulie 1926. 
“Acest icrmen: se va acorda: direct.'de: căire administra- 

lorii financiari în urma. cererilor ce: sc “vor “face de către 
Ă cei. ințeresaţi. Şi: numai .dacă debitanţii- în câuză au termen - : 
“până la 1 lanuarie 1926, și care iuncționează î în fapt în a- 
cesi moment, adică numai. acelora cari se găsesc în con- 

„linuare, raţiunea acordărei âcestei prelungiri fiind de a se 
da. pulința să se- lichideze” „stocurile de băuturi € ce acești 
„debitanţi ar avea în: depoziie. ia 

Debitele ale căror contracte vor expira: după 1 Ianuarie 
1926, li se vor acorda, termen maxim: de lichidare până la 

“4 Iulie 1926, - pu 
" Arenzile pentru "categoriile 3 Şi: 4. de | mai Sus: se vor! în. * 

- casa numai, pe şase luni, şi. ele. vor fi cele 'stabilile prin 
coniraciele de arendare expirate. . . 
Taxele „de brevet pentru toate. categoriile. . de debiie « 

vor încasa integral, fără distincție, ele . fiinq- anuale, 

Debite de băuturi. spirtoase.— (Instrucţiunile Ministerului „de Finanţe. către. administratorii financiari: din țară), ” 
Ministerul de finanţe a: irânsmis admihistraţiilor financiăre „din ţară următoarele . instrucțiuni referitor, “la regulele” de care irebue să lină seama- în ce privește noul „regim al de- 

bitelr: -de băuturi : =... ta 

e i 

se
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„Primim reclamaţiuni că unele “comune ar fi rănias fără 

nici. un debit de băuturi câre să: funcţioneze legal, :: deoa- 

rece toate breveiele existente au expirat, din care - cauză 

populaţia duce! lipsă de unele “articole ce sunt de__tre- 

buinţă. ÎN LL - 

„Regimul debitelor în comunele 'cu peste 1000 Jocuilori 

a) Ca 'în satele cu o populație:de 1000 locuitori sau mai - 

mare, unde nu funcţionează . „cârciumi sau numărul. celor 

care funcţionează este mai. mic de una la 1000'locuilori, să: “ 

- se scoată la. licitaţie numărul de: debite _. corespunzător, 

“ astie! încât să - -se satisfacă proporția de un debit Ia 100 i 

suflete. - E. ! - IE 

Această i proporție nu..se , poale depăşi. - | 

Socolirea se va: face, cum: vi sa explicat, pe mii - întregi 

E “Redimul debitelor: în satele sub 1000 locuitori 

D): In satele cu populația. mai mică de 1000. locuitori, care 

nu au niciun debii, să se înființeze. câle ; un debit cul 

-. felul de băuturi, care, să vândă numai: pentru, "consumat la 

domiciliiă.: | me 

Cârciurele “din aceasță “categorie. (cari “Vând la domici 

-liu) pot avea' “ acolo,. unde comuna va găsi de. cuviință, 

 hân sau ospătărie, unde să. se. „vândă: ca . accesoriu : 

" mâncare și nriumâi.. cu ocazia . „mâncărei şi băuturi, „cu “pre- 

ferință vin: Și bere. N _ 

Pentru- ambele! categorii de “debite (a. Și IER se va jine 

“licitaţie - în condițiunile prevăzule, iar aprobările se vor 

da ' conform avizului. comisiunilor judeţene. 

Uliima “păsuire pentru brevelele expirate, 

:Vechiilor debite ae căroi vieiele au' Expira "după 1 la- 

nuarie 1925, cari âu beneficiat 'de diferite: termene . şi caii | 

nu vor deveni definitive prin. licitaţie, : cum. să: arătat mai 

sus; le veţi da 'o ultimă păsuire până. la 1 Ianuarie, 1926, a- 

- ăgându-le” individual atenția ca până Ja acea: : dată să- -și 
4 [A
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lichideze negreșit toate băuturile, căci sub nici un cuvâut 

nu li se mai prelungește. dreptul, de, vânzare peste această, 

dată -(adică peste 1 -lanuatie 1926). N 

"” Debitanţii în cauză se vor adresa cu cereri | "direct “la 

ad- -jia financiară, iar cererile se. „vor rezolva "direct „Şi 

personal de d-vs. E 

Tablouri cu debiie definitive | 

"Se va arăbi: deci cu. fixarea, numărului de debite peppu-. 

- laţie, la 1000 locuitori un debit, şi se. :va' ține licitațre. Dână | 

„la 1 Noembrie c. ne veţi înainta. lista. debitelor definitiv. 
“admise și aprobate: prin licitaţie, “prin. comisie .şi. cu. „În - 
plinirea tuiuror.- dispăzițiunilor: „ce: vi! s'au: comunicat; prin . 
instrucțiunile cu No. 154.696,:194.072 şi 204.945.. T 

Măsura de fixarea: debitelor 'definitive la cifra.:popu! tajei 
şi ținerea licitaţiei trebue să se ia de prefectură. in. înţe- 
legere cu dv. _ . . - 

„Bine înțeles că veţi procedă' în totul contor '- cu “regulile - 
fixate prin. ordinul circular „No. 154.969, Copie după acest 
ordin — dacă nu s'a trimis până acum — se va irimite şi 
prefecturii de urgenţă. | 

Dela 1 lanuarie 1926, prin 'urmare, nu jr rămâne în. 
ființă decât cârciumele definitive „admise acum la iizitație, . 
precum şi cele cu brevet în! curs, “adică: acela ale căror 
brevete nu: ar-fi- expirat: : Acestea vor "fi definitiv! admise . | 
și închise şi ele, strict la „expirarea - termenului prevăzut . 
în brevet. a DL 

Debitanţi ae. tutun. Dec. coinis.. centr. fisc)... 
Debitanţii de tutun sunt "comercianți, şi “deci. Vor ă. sui- 

puși la impozit cu cota de 10 la sută plus adifionalele. 

Declaraţiunile relative la : impozitul pe: ua şi cifra 
de afaceri. —v. Impozit pe lux şi cifra de afaceri. 

„Depozite între bănci. — Dobânzi. — v. Scutiri. 
Depozite de bani la vedere sau „cu 2 fermeh. Impunerea 

dobânzilor. - —v. „Dobânzi. |
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Depozite în numerar la bănci 'din țară. — Cota Im- 
“punerei venitului lor. —.-v. Impozit mobiliar. E 

Diferenţă de: curs. — (Jurisprudenţă). S 
Diferenţa de curs nu. poate ți privilă ca o pierdere, atâla 

timp cât eiectele nu se lransformă” în numerar: prin -ur- , 

- mare, asemenea diferenţă de curs, nu trebue ținulă în 

“seamă pentru a fi scăzută din beneficiul nel. “(C. „Apei Buc. - 

Ss. II, dec. fiscală Nr. 3, 42 lupie 1925. — Bul. C. Apel 1955, 

„pag. 397, Nr. 133). 

Diferenţă de curs. — Diferenţă de curs. Cand se scado | 

-- de la impozit? Aplicaţiune. — (Jurisprudenţă). - 

- Diferenţa de curs a valutei prevăzulă întrun cont de 

profit şi pierdere, nu poale fi scăzută dela impozil. decăl 

numai în cazul când se constată că aceasta a senvit în- 

mod real peniru plata unor „datorii efectiv .făcute .în, 

sirăinătăte. . 

in speţă, Comisiunea de apel, neconirolând de loc, dacă 

. firma recurentă a plălit: efectiv vre-o. datorie în străinătate, 

- reprezentând rezerva pentru. diferența de valută, este vădit 

„că aceasta a săvârşit un exces de pulere când a scăzui 

“ dela impozit o asemenea sumă, ce. nu se constată că sa. 

plătii. (Cas. JII, dec. 2000 din_27 Ianuarie 1925)... 

Diferențe: de curs. — Pagube. — v, Scăderi și Rezerve. 

“Diferențe valutare. — „w.. Rezerve. 

- Diguii.- Amojlizarea construcțiunei lor. (Dec. comis, cent. 

fisc. din 8 Oct, 1925.. - 

Cheltuclile făcute cu ocaziunea construirei unui dig sau 

a. altor lucrări analoage ce constituie îmbunătățiri. menite ' 

să dureze _mai mulți: ani la o. întreprindere industrială, 

chiar atunci când aceste lucrări. sar continua spre com- 

pleiare mai mulți ani dearândul constituesc simple învestiri 

de capilal. | , -. . , 

„Ele nu pot fi. socotite ca cheliueli de întreținere a loca- 

Jurilor înireprinderei deci nu se pot scădea din beneficiul . 

anua! ci numai, amoriiză. ! - - | i
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.Diguri. — Amortizarea construcțiunitor de diguri și lucrări 

 analoage. —v. Fond de amortizare. 
Direciori de Societate. — v. Tantieme, . 

„Distrugeri de război. - — Te erenuri virane provocăle de.i— 

v. Scutiri. 

- Dividende. — (Instrucţiuni). = 
“ Parag. 48. — Punctul 1 al art. "23 cuprinde venilurile de 

orice fel de capitaluri - plasate în acţiuni, obligaţiuni şi alte 

drepturi. sau titluri mobiliare ale societăţilor sau colectivi- 
! tăţilor, fie române, fie sirăine, cum ar fi: dividende,. păr 

jile de fondatori, părţi de interes la societăți, cooperative, 

în afară de excepțţiunile de mai jos, comandile încasate * 
de comandilari, obligaţiuni diverse şi orice. fel de împru- 

” muluri acordate de parliculari sau alte societăți - socieță- 
“ţilor: sau colectivităţilor. i 

Se. exceptează veniturile. din dividende, părți: de înteres 
-la societățile cooperative de, meseriași, - funcţionari, mun-. 
citori, ori”de industrie câsnică, la: băncile populare, coope- 
rativele săteșii, cooperativele populare orășenești; cari 'dis- 
tribue mărfurile numai membrilor, cum: şi la federalele ă-. 

„cestor cooperative şi bănci, dacă” ele satisfac condiţiunile 
impuse prin legile lor organice, spre: a "se bucura de scu-. : 
tirea de impoziie, precum şi veniturile ce sc încasează de 
băncile populare, - cooperalive și federale dela” centralele: - 
lor. Toate aceste venituri nu sunt supuse : impozitului de 
fajă, rămânând ca ele să fie impuse conform ari. 35 la im- 
pozitul pe- veniturile comerciale, conform celor arătate la! 
parag. "93, - | BE = 

Dividende. — (nstrucţiuni),. Na 
Parag. 54. — Venitul” impozabi este venitul -brut afară de 

veniturile dela punctul 6, a căror: impunere se' face contorm: -- 
„art. 27 asupra venitului net, cum vom vedea. 

Veniturile impozabile sunt -cele 'cfectiv cuvenite ' pe tim- : 
pul dela- 1' Aprilie 1923 înainte, pe 'când cel€ realizaie până 
atunci suni impozabile cu cola legală din timpul pe > care
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'se cuvenea. venitul, chiar dacă taxarea. lor are loc mai. 
, târziu. | , 

“ Aşa dar, tăntiemele, dividendele” Şi orice 'alie' venituri 
"mobiliare provenite din disiribuirea beneficiilor. pe.- anul, 
1922, sau pe anii anteriori vor fi impuse cu impozitul exiă2 - 

-tent pe. acei ani, chiar dacă distribuirea are loc „după 1: 

Aprilie 1923. 

Dividende. — (Instrucţiuni). | 

„Art. 22). — Adaus la paragraful 45. — Pentru ca divi- 

" dendul acţiunilor să se impună cu 12%, trebue să îndepli- 

nească următoarele condițiuni : 

a) Să fie acțiuni -nominative ; : 

b Capitalul în acţiuni nominative, şi posedat de - cetăţenii 
români să reprezinte“cel: puţin 51% din întregul capital în 

acţiuni al societăţii. i . 

Coala de 12% se aplică dar la dividendul acţiinilor no- 

minative, chiar dacă parte: din „acestea sunt „posedate de 

străini. 
Trebue neapărat însă ca 151%. "din “acţiunile nominative să 

fie posedaie de celăjeni. români. 

Dividende. — Dividendele Soc.. Străine. — (Dec. “comis, - 
- centr. fisc.) 

Dacă dividendele plătite” în tară de către societăţile stră- 

ine care au fost impuse la impozitul elementar. şi la supra- 

“cotă pentru întreg beneficiul, se supun la impozitul mobi- 

„liar. și. în cazul când acest dividend se achită acţionarilor 

români ? | - - . e - 

Comisiunea având în vedere. că “prin ari. 33 din. lege 

- spre a se evita o dublă impunere, sa prevăzut .că divi- 
dendele 'care au fost taxate la finpozitul mobiliar. sunt scu-: 

iile de impozitul elementar comercial, este de părere că a--: 

„ceste dividende în cazul când au fost impuse la impozitul : 

„elementar comercial nu mai pot. fi taxate la impozitul 1 mo- 

"biliar, . | pa
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Dividende. — Perceperea supra-colel. la acliunile la pur-— 

tălor. (Dec. comis. centr. fisc.). | 

“ Suprazcola prevăzută : de ari. '64 se. va reține la divi- 

"“dendele achunilor la purlăior, aparținând .. străinilor, - în 

_niGmentul când sirăinul” fie personal fie priniro bancă se 

prezinlă pentru incasarea dividendului, căci acțiunile fiind. 

la purtălor numai în. momentul când se fate plata divi- 

dentului sc poale şi că. aparțin: unui străin. o 

Sc va încasa dar impozitul mobiliar. calcula! cu  coia. 

principic'ă în termenul prevăzul de lege, la totalul divi- 

"dendului rămânând ca supra-cola să fic vărsată “wlterior: 

când va ti seținută. - 
Peniru a şe exerciita un. conirol serios, cei cari plătesc 

dividendele sun! obligați a pretinde tuturor deţinătorilor 

de acțiuni să justifice identitatea în momeniul când cer 

„să li se achite dividendul. : " - 

"Dacă încasarea se va face colectiv de, o. bancă, aceasia- 

va depune o cerere înscris în care va arăta pe a sa răspun- | 

dere tolalul sumei ce se încasează pentru sirăini şi în 

acest caz „supra-cola se va calcula la suma globâlă ară- : 

iată, fără a mai îi nevoe a se arăta “nominal acei pentru 

„cari încasează. (Comunicat cu ord. Min. de Fin. Nr.. 
„33.093/1925).  - 

Dividende. — - Tipunerea dividendului acliunilor nominative.. 

(Dec. comis. centr. fisc.). 
Comisiunea Centrală ! consiatână “că redactarea adaosu- 

lui din instrucțiuni -poale da loc. la interpretări greşite —: 
dă o nouă redactare în cuprinsul . urmălor : 

Pentru ca: dividendul acțiunilor să se impună - cu 12 la: 
sulă' lrcbue să îndeplincască următoarele condițiuni : a) să. 
fic acţiuni: nominalive ; b) capitalul în acţiuni nominaţive. şi: 
posedai de celăjeni români. să reprezinie “cel, puțin 51 la: 
sută din întregul capital ! în acțiuni al socictăţii. 

Cola de 12 la sută se aplică dar numai la dividendul ac-- 
țiunilor nominative, chiar dacă paric, din acestea sunt po- 
sedale de sireini. Li
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Neapărat, însă trebue ca 51 la sută din acțiunile nommuna- 

live: să fie posedate. de cetățeni. (Comunicată cu .ord. Min. 

de îin. Nr. 33.093/1925). . 

Dividende. Plata impozitului mobiliar, — . Norme pe 

vărsare. — - Instrucţiuni). 

Darag. 60. — La vărsarea impozitului se vor prezenta : 

-a) Pehtru veniturile privitoare - la.. punctul b, paragraful 

precedent, bilanţurile societăţilor și copii depe încheierile 

de disiribuirea beneficiilor pentru toi ceeace se dă din 

„beneficii, iar - pentru - obligaţiuni, redevenţe, drepturi de 

cesiune, extrase depe planurile şi tablourile de tragere sau 

depe actele” din cari rezultă suma impozabilă i fiecare 

“exigibilitate. N AD 

Toate societăţile, colectivităţile şi - instituţiunile” vizale 

prin lege sunt obligate a pune la dispoziţia fiscului, "după 

efectuarea plăţilor, stale de persoanele cari: au încasat 

venituri, urmând a servi_ la stabilirea venitului global al 

acelor persoane ; 

5), Pentru dobânzile prevăzuie : la „punctul c din para- 

“graful precedent se vor prezenta de” către bănci rezumate 

depe exirasele de coniuri ale dobânzilor şi soldurilor cre- 

-ditoare de. dobânzi: cuvenite la conturile curente: 

- Aceeaşi obligaţiune ca la punctul a de mai sus vor avea 

şi băncile în. ce privește. “procurarea elementelor necesare - 

„la stabilirea venitului global; 

c) Pentru dobânzile sau alte drepturi plătite de „comer- 

cianții, ori particulari, se vor prezenta |. creanţe, ori țitluri 

sau înscrisuri, „doveditoare de plaia venitului, putându-se 

cere vizarea titlurilor însăşi peniru "dovedirea plății impo- 

 zitului.. . : 

Pentru orice încasare - se va libera recepisă de Adminis- 

 rajia Financiară sau chitanță de către: perceptor,. iar ve- 

“_niturile impuse se vor înscrie în+ „registrele oficiale, conform 

- prevederilor dela - paragr. ' 62. | | , 

pt. i | N ” 5 

*
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Dividende. — Plata “impozitului mobiliar .asupra  divi- 

- dendelor. “Momentul Exigibilităței. Sancţiuni coalra So- 

cietăţilor. — (Instrucţiuni). , 

Ministerul “ de finanțe a jrimis tuturor administraţiilor  fi- 

nanciare ordinul circular No. 46.678: din 23 Februarie. 1925, 

prin care le îace- „cunoscut modul .în “care trebue să se 

facă plata impozitului mobiliar, asupra dividendelor. Dăm 

mai jos textul acestei: circulări : - 

Aflându-ne în epoca în care societățile anonime îşi în- 

cheie pilanţurile, este de interes principal ca sumele '* ce 

se rețin de aceste societăţi. ca impozit mobiliar asupra di- 

videndelor şi tantiemelor să fie vărsate la Stat în termenul 

legal, mai ales că din examinarea siluaţiei încasărilor pe 

anul 1924, rezuliă la acest impozit, diferenţe însemnate cari 

nu au fost vărsaie la: Stat pe acel an. 

Acest impozit este exigibil pe baza & 50- alin. b. din in- 

sirucțiunile pentru aplicarea legei. coniribuțiunilor, - din mo- 

meniul în care se stabileşte dreptul acţionarilor, prin ho-: 

tăririle adunărilor generale ale societăților şi el. trebue văr- 

sai 'la Siat cel mai târziu până Ja” finele lunei ce urmează 

aceleia în care. exigibilitatea are loc. 

Societăţile nu pot invoca motivul că prin hotăririle zi- 

selor adunări-s'ar fi decis ca plata efectivă a dividendelor 

„să se ifacă la 'termene depăriate de cât. până la finele 

e An ar Siiitea-are ec, nimucât ar. 25 dn lene 
mobiliar la Stat: de momentul acte ea impozitului 

"acel al exigibilităţii drepturilor acţi a sil Midendelor ci „de 

momentul în care drepiurile acţionariloi or, prin urmare de 

„=-Vă rugăm deci să puneţi în cd. or. suni fixale. A 

anonime, chiar de acum, ca indată du ap speioiălor. 

lor generale -să verse impozitul mobila jinerea adunări- 

bilit de lege, atrăgându-le atenția că ar în termenul sia- în caz de neurmare, 
se expun la aplicarea sancţiunilor legale. 

La expirarea "termenului arătat, veți lua măsu E 

dreseze imediat acte de coniravențţie . tuturor acelora cări 
-



- E , 67 

“nu se.vor fi supus, acte pe. cari. le veţi înainta, ministerului 

spre aprobare. - 

„Conirolaţi. în acelaș limp de aproape și i de urgenţă, fie- 

care societate în parle dacă a plăti! impozitul pe dividende 

pe anii precedenţi și în caz dacă nu a. plătii, dresați acte 

de coniravenție. . - - 

Dividendele societăţilor “streine. — v. impunere. 

Dividendele cooperativelor de meseriași, funcționari 

„și muncitori. — v.! Scutiri. 

Dividende. — Modalitatea plăței impozitului. Sancliuni— 
(nstrucţiuni).. - - / , a 

Contorm, ordinului circular al Ministerului de finanţe No. 

„47.678 “din “1925, sa adus la cunoştinţă societăţilor. ano- 

nime, cât și oricăror întreprinderi sau persoane fizice, 'cari 

- achită: dividende, tanticme, dobânzi, redevențe, .rente 

viagere; măi mari de 25 mii lei anual, -obligațiunea ce au de 

a reţine şi vărsa la cassa percepției, impozitul pe 
capitalul  mobiliar, prevăzut de art. 22 şi ummă- 

iorii din legea pentru. unificarea contribuțiunilor: direcle. 

. Impozitul se va vărsa, cel mai 1ârziu, în termen de o lună, 

dela data exigibilității venitului, afară de dobânzile cu- 

venite la depozite, conturi curente şi garanţii plătite  de- 

bănci, peniru care impozitul se. va vărsa în termen de 3 

„luni, de la. exigibilitate. . 
Peniru dobânzile plătite, la creanţe de către comercianţi 

„ori particulari, impozitul se va vărsa cel mai târziu în irei 

zile, de la. exigibilitatea iermenului de plata dobânzii. 

Societăţile anonime sunt. obligate, ca de îndată ce a avut 

-loc adunarea generală, să depună administraţiei. finnaciare 

darea de seamă și contul de profit şi pierderi, în vederea. 

calculărei impozitelor. datoraie şi mai/ sus specificate ; iar 

plata acestor drepiuri se va face neapărat 'în curs de o 

lună dela dala jinerei adunării generale, chiar dacă se va 

„îi hotărît ca plata dividendelor să se facă mai târziu, căci 

această hotărire-nu poale modifica textul legei, care pre-= 

vede că plata impozitului să se facă într*o lună - dela exi-
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| gibilitatea' arepturilor de dividende, nu . dela achitarea e- 

fectivă a acestora. 

Nerespeciarea. acestor dispoziţiuni atrage sancţiunile le- 
pi 

gale. * 
, 

Odată cu plata impozitului pe curent, se va aduce și 

justificarea plății pe anul precedeni. “ 

' Dobânzi. — Impunerea dobânzilor la impozitul mobiliar, 

Dobânzile creanfelor chirografare, ipotecare şi privile- 

_giate. Dobânzile cambiilor, ale depozitelor la vedere şi 

ale garanțiilor în numerar. — (Instrucţiuni). | 

Parag. 51. — Punctul A din art. 23 din lege priveşte im- 

punerea | dobânzilor încasale de acei ce nu: fac în țară 

afaceri de bancă, _scont sau împrumui. Prin urmare, ase- 

menea comercianţi, al căror obiect de comerț este for- 

mat în principal din afaceri de bani și cari sunt obligați 

a irece în beneficiile lor comerciale supuse “impozitului 

respecliv aceste venituri, nu plătesc impozitul de faţă. | 

| esca deosibește, creanjele, după modul cum sunt tra- 

tate, E : 

a). Cieanţe ipotecare, privilegiate și chirografare.. 

Cum în multe din acesie creanţe nu se prevede nici O 

dobândă, fie că s'a luat dobânda anticipat, fie că creanţa 

acoperă alte operaţiuni sau avantaje, legea atribue acestor 

creanţe .o dobândă de 57 pentru cele civile şi 67% pentru 

cele comerciale, în cazul când .în ele. nu se. prevede nici 

o dobândă. . N, 

| Această dobândă este minimală, adică dacă în aci se 

prevede o dobândă mai mică, impozitul se va percepe la. 

dobânda atribuită de lege, nefiind -admisibil. să se ia mai 
mult la creanţele fără dobândă, decât la cele în „cari. se 

prevede o dobândă mai mică. - 

Bine înțeles că dacă se poate dovedi că se iao do- 

bândă' mai mare, impozitul se percepe la acel venit cu a- 

plicarea sancțiunii pentru sustragere dela impozit. 
Cambiile (poliţele) fiind creanţe comerciale, dobânda mi. 

nimală ce le este atribuită de lege de 6%.
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Cum însă unele din: creanţele. comerciale date comer- 

cianților acoper vânzări pe credit 'sau alte afaceri de' co- 

merț .pe. credit, pentru al căror venit comerciantul sau în- 

dusiriașul este supus la -impozitul respectiv, dobânzile în- 

casale de aceștia pentru asemenea creanţe nu sunt impo- 

zabile, întrucât ele sunt echivalentul creditului acordat de 

el asupra prețului ce are de încasa! în viitor şi de care 

„până atunci el este lipsit, deși el va figura  în' veniturile 

sale impozabile la beneficiile comerciale şi “industriale. - 

Condiţiunea sub Care se va putea beneficia de această 

scutire, este. ca „obiectul“ comercial să fie menținut în 

ă creanţă. e 

De această scutire, "bineînţeles, nu pot beneficia comer- 

cianţii din altă țară, cari nu sunt impuşi aci la impozitul 

pe, beneficiile comerciale. : - -- 

Totuşi, creanjele comerciale reprezentând preţul “mărfu- 

rilor cumpărate în. străinătate, nu sunt impozabile "decât 

“atunci când dobânda rezultă. din aceste creanţe, deosebit * 

de. preţul măriei. 

Ipoteca legală pentru asigurarea. dotei soției este. scu- 

țită de impozit, întrucât .nu "este producătoare de dobândă. 

:b). Depozitele de bani la vedere, sau la scadență, cum 

“și soldul creditor de 'dobânzi al conturilor curente la 

bănci. 

“Bine înţeles că este vorba aci de depoziteie de bani: în_ 

bănci, ca şi conturile curente întrucât orice. alie operaţiuni 

cu bani sunt cuprinse în punctul a de mai sus şi formează. 

obiectul unor creanţe, la cari legea atribue o dobândă ce 

nu este atribuită acestor. depozite şi conturi la bănci, unde 

dobânzile impozabile vor fi: cele.ce rezultă din conturile . 

băncilor. - 

„ Dacă dobânda la “depozite sau soldul creditor al dobân- 

'zilor la -conturi curente aparţine * “altor bănci, contuar de 

scont, sau împrumutător de profesie din ţară,.se înţelege - 

că aceste dobânzi nu sunt impozabile ; -
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cassele Statului, 
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c) . Garanţiile . în numerar dâcă sunt. producăloare de 

dobândă. - a - 

Dacă dobânda garanţiei nu u aparține deponentului, ci per. 

soanei garantate, negreșit că impozitul se . percepe pe 

seamă acesteia. 

In tot cazul, aceeaşi observaţiune dela punctul b de mai. | 

sus, este de făcut, adică în cazul când beneficiarul este 

o bancă, contuar de scont sau împrumutător de profesie: 

din țară, dobânda nu se impune.» N 

-Dacă: garanția acoperă credite. “acordate comercianților : 

pentru operațiunile. lor. comerciale, pentru cari plălesc și 

ei dobânzi, aceste dobânzi urmând a îi: scăzute din bene- 

ficiul lor - ccmercial la impunere, este legiiim să se per- 

ceapă impozilul de față la dobânzile ce li se bonifică la. 

garanjii. 

= Spre deosebire” de creanțele. prevăzute. la punctul a, „nu 

se percepe impozitul la garanții decât la dobânda legală și 

numai dacă aceasta există, legea neprevăzând o dobândă 

minimală -taxabilă în acest caz. De aceea, sunt cuprinse în. 

această categorie garanţiile depuse la bănci sau  înstilu- 

-țiuni. de orice fel,. adică acolo unde în mod normal se de- 

pun asemenea garanții, pe. câtă vreme garanţiile depuse la 

particulari conslituesc simple creanţe şi cad în prevederile 

dela litera a de mai sus.. | 

„Dobânzi. — Impozitul veniturilor mobiliare! la dobânzi. 
Norme, p. vărsare, — (Instrue cțiuni). * 

| Parag. 59. — Vărsarea impozitului se face în genere de 
"către debitorii venilurilor. Modaiităţile, și iermenele de plată. 
ale impoziiului se deosebesc după difetijele feluri de veni-- 
turi şi anume: - 

. 

"a). Pentru dobânzile. plătite de. Stat. la” orice. 
obligaţiuni ale sale, cari nu sunţ scutite prin legi siune. ale lor, sau ale alor inştituțiuni. i 

illuri sau 

ile- de emi- 

înca ce se . plătesc la: 
sarea impozitului - -se „face. odată cu
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achitarea dobânzilor, în momentul achitării, “operându-se 

„Ja cassă pe baza actelor de plată a. dobânzilor ; - 

b) Impozitul Ia dividende şi alte produse ale obligaţiuni- 

lor şi oricăror alte filluri arătate la ari. 23 din. lege, emise 

“de societăţi, colectivităţi şi' instituțiuni de credit, la rente 

viagere, tantieme, -redevențe plătite: de societăți, - cum “şi - 

„la cupoanele impozabile -ale. titlurilor judeţene, . comunale, . 

credite funciare, urbane și rurale şi altor instituțiuni, va fi 

vărsat cel mai târziu până la. finele funii ce urmează ace- 
leia în care exigibilitatea are loc, afară de cele” încasate 

prin cassele Statului ; i 

c) Pentru dobânzile la depozite, “conturi: curent&, garanţii 

plătite de bănci, impozitul se achită în luna ce urmează 

"aceleia pe care se regulează conturile, însă cel mult la trei 

luni dela exigibilitate ; _ , 

d) Pentru dobânzile la creanţe sau orice alte drepturi de 

„orice îel, plătite fie de comerciânţi, fie de parliculari, im- 

“poziiul se achită anticipat, fie de creditor, fie_ de debitor, 

până -în momentul. plății venitului. de către . debitor ori la 

. -exigibilitatea lui, sau cel mai târziu în termen de 3 zile 

“dela aceasta. 

In cazurile prevăzute prevăzute la punctele b,. c şi d, văr 

sarea impozitului se va face la Adminiștraţiile Financiare 

| sau la percepții, conform. normelor ce 'se vor afişa la locul 

acestor autorități. .. _ - , A - 

Dobânzi. — Incasarea impozitului: la dobânzile plătite 

-- de'comercianți. Impozitul la bobânzile- constatate -prin 

iholăriri judecătoreşti. — . (nstrucțiuni). 

Se vor lua znăsuri peniru executarea dispoziţiilor S Si din - 

- ănstrucțiuni,- referitoare la încasarea impozitului mobilar la 

“dobânzile plătite de comercianţi, dobânzi- rezultate cu oca- 

ziunea - vânzărilor de mărfuri pe credit, atât în țară cât 

ȘI în străinătate, | . 

Se va pune în “vedere băncilor şi, altor instituţii de credit 

- prin intermediul cărora se fac asemenea plăți ca să. re--: 

țină şi să verse impozitul cuvenit. Se: va - „explica că "im=
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pozitul se, aplică numai asupra dobânzii şi este ” datorit 

numai, în “cazul când dobânda se achilă separat și deci 

nu intră chiar în prețul de cumpărare al mărtei. Sunt co- 

mercianţi. cari au - obținut hotăriri judecătorești prin care: 

cumpărătorii sunt obligaţi a plăti pe lângă preţul cenveait 

al mărfei şi o dobândă stabilită de instanțele 'juiecătorești. 

Cu ocaziunea stabilirii impozitului pe” întreprinderile co- 

merciale și „industriale, comisiunile vor avea griji. să cb- 

serve registrele comercianților și a nota pe toţi acei cari 

au plătit dobânzi spre a se verifica în urmă dacă sa 

- reținut și vărsat impoziiul mobiliar la acesie dobânzi. (Co- 

municate „cu ord. Min. „de Fin. Nr. 62.921[1923). 

Dobânzi. — Când sunt scăzute din global şi scutite de 
impozit dobânzile plătite în Sirăinătate. — (Dec. comis. 

centr. fisc). 
Dobânzile plătite de români! “la “împrumuturile „coniractaie 

in străinătate se scad din: venitul impozabil pe venitul 
“ “global numai în cazul, când contorm paragraiului 164 din 

instrucțiuni, se probează că sa rejinut și vărsat impozilul 

mobiliar al acesici dobânzi. | 

Dobânzile plătite de comercianții şi industriaşii “români | 

„ în Sirăinătate pentru preţul mărfurilor „și alte - afaceri de 
comerţ 'sunt scutite, conform art. 23 alin. 4 din lege, numai 
în cazul când acei cari le plătesc sunt supuşi la. impozitul 
comercial sau industrial. pentru aiacerile din cari au plătit 
dobânda, chiar dacă datoria e transformată în creanță 
simplă, rămânând însă contribuabilului sarcina de a' dovedi 
proveniența datoriei. Dobânzile rezultând - din alte: afaceri, 
cari nu au caracterul de acie de: comerț sau industrie. sunt 

-- Supuse impozitului mobiliar” ptecum şi la ..supra- -cola prevă- 
'zulă de art. 64 alin. 2... 

Dobânzi sculite de: impozit. —v. Scutiri, 
Dobânzile sumelor depuse spre fructificare —v 
_Scăderi .
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Dobânzi. — "Dobânda la ipoteca legală. — (Dec. comis. 

centr. fisc.). | | 
Adaos la paragratul 51 punctul a ultimul aliniat. — Nu 

se supune la impozitul  mobiliar dobânda  'prezumată la: 

ipoteca legală luată asupra averei soțului peniru garania- - - 

rea dotei alienabile, care, în baza actului dotal, întră “în 

proprietatea - soțului. - - 

“Ipoteca luată însă pentru garantarea iondului astal ina- 

_lienabil, -mobiliar, care a fost depus, sau peniru care "se? 

prevede altă clauză de întrebuințare și în urmă a. fost luat 

de soț pe orice căle, soțul apărând în acest caz ca un 

„ierțiu, este supusă la impozitul mobiliar, aplicat fie asupra 

dobânzei convenţionale, fie asupra dobânzei prezumate, cu 

Toale că această dobândă intră în veniturile sale dotale. 

(Dec. „din.24 lan. 1925). 

"Dobânzi. — Dobânzile plătite de. comercianți în străt- 

nătate. — (Dec. com. :centr, fisc.). 

"Adaos la paragraful 5i punctul 2 alin. penulliră de sub 

litera a.-— Dobânzile plătite de comercianții sau industriașii 

români în. străinătate și rezultând din vânzări de mărfuri 

sau alte. “afaceri . de comerţ, constatate prin facturile” ben-: 

tru livrarea” mărfurilor, prin .polițe sau: “sentințe -judecăto- 

reşti, sunt sculile de impozitul mobiliar, dacă acei cari 

plătesc dobânzile sunt supuși. la impozitul comercial pentru 

afacerile din cari rezultă acele operaţiuni... LT 

Deasemenea sunt scutite „de plata impozitului mobiliar 

dobânzile plătite în, străinătate, pentru credite, în monedă 

străină, deschise în mod real acolo, întreprinderilor co- 

merciale .sâu industriale din țară. Scutirea. se acordă. pe 

"baza declarațiunii ce 'se va face: la timp şi în urma con- 

statărilor doveditoare că este în 1 adevăr, un credit, acordat 

„în acele condițiuni: . 

Dobânzile rezultând din alte - “afaceri, cari nu au carac- 

1erul de acte de comerț sau de indusirie, precum şi. dobân- 

zile plătite la depozite spre fructificare sau la împrumu-
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turile în lei făcute : în țară de către străini, “sunt supuse 

la impozitul mobiliar şi la supra-cola prevăzulă de art. 64. 
i 

Dobânzi. datorate:e. o Bancă, —y Scăderi. aaa 

” Dobânzile împrumuturilor în lei făcule de străini - „Soc. 

industr. rom.-—-v. Impozit mobiliar. .- 

Dobânzi plătite în streinătate. — v. -Scutiri. | 

Dobânzi plătite creditorilor streini. pentru” datorii- în" 

" “valută forte, Impozit pe venilul global. Dobânzi contrac- 

“tate de contribuabil la. creditorii francezi şi. englezi. - 

_ “pentru daturiile în. franci Jrâncezi şi lire! sterline, fără. 
„a sejustifica plata impozitului mobiliar.. Dacii se scade: 

din venitul elementar Art. 55. şi 56 legea coniribufiunilor 
directe şi art. 61 şi 164 din Instrucţiuni. — (Jurisprudenţă),. 

Legea fiscală impune la impozitul global toate. veniturile. 

prevăzule de art. 55 și 56 al legii adică: veniturile derivând 

din impozitele. dela elementar, cât şi din cele sculite de. 

acele impozite și cele irase din alte ţări, din care însă 

urmează să 'se scadă. conform ari. 61 din lege şi 164 din 
instrucțiuni, dobânzile - exigibile. la datoriile: contractate în 
țară, după ce mai întâi s'a plătit impozitul mobiliar dato-. 

rit după “lege... . .. s 

Considerând că:pe lângă aceste norme, legea a avut. în. 
vedere și siluația datoriilor contractate în” străinătate și 

- în acest scop prin modificarea instrucțiunilor în paragraful 
51 punctul 4 alin. penuliim, a prevăzut că comercianții cari 
au datorii contraclaie în străinătate, cum și întreprinderile, * 
comerciale pentru creditele deschise. în străinătate,. li . se 
face scăzămâniul dobânzilor fără a mai justifica plaia im- 

pozitului mobiliar. şi aceasta cu drept cuvânt; căci nu s'ar 
" puiea supune. după legile, noastre - creditorii străini ! În ata-, eee E pe it ot ral și nu star putea concepe. că ca si e de sirictă interprețare 

să supună la impozit mobilias r în putut „gândi Jegiuitorul 
pe creditorii din ţări străine,- „cari în primul rând în „afacerile lor achită. „ impozitul țării 

-
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lor şi care nu ar putea îi ținute să plătească şi alte împo- 

zite la acelaş: capital plasat. (Trib. R.-Sărat, Comisia de 
apel, dec. No: 1533 din 1924). Ie 

Dobânăă, = Creanţe -necomerciale fără stipulajie de 
dobândă. Sunt supuse impozitului calculat la o dobândă 
de 5 la sută. Aplicațiune. Arl. 42 şi 44 al „pen. legea 

„contr. .directe. Qurisprudenţă). 

“In fapt: Printr'un. contract de Vindere-cumpărare, „recu- 

rentul având a lua un rest de preț de 7.000.000 lei, a fost 

împus la impozilul pe venit, socotit pe .dobânda. -de 5 la 

sulă. Contestaţie pe motiv că, _după cum reese chiar din 

„aci, acest rest de preț nu produce nici o dobândă şi deci 

muci produce venit. Contestaţia şi recursul au fost respinse. 

„Im drept :. Prin art. 42 din legea contribuțiunilor directe se 
prevede că, impozitul de 15 1a sută asupra veniturilor ca- 

pitalurilor mobiliare, se aplică și asupra dobânzilo” și pro- - 

duselor de verice “fel a creanţelor ipotecare, privilegiate și 

. ipotecare, cu excluderea acelor: operațiuni comerciale, 'cari - 

nu ar prezenta caracterul juridic al unui împrumut ; iar | 

prin ari. 44 al. pen., se arată că, pentru creanțele, în care 

nu s'a stipulat nici o dobândă, impozitul se va: calcula 

“ asupra dobânzii . legale de. 6 la sută pentru creanțele co- 

„merciale şi de 5-la sută pentru celelalte. 

„De aci rezultă că, în privința creanţelor de orice- fel pro- 

venite. din operațiuni necomerciale, pe cari legea le consi- - 

deră, cum, este în speță, că au caracterul juridic al - unui 

împrumut, trebue să se perceapă impozitul pe dobânda le- . 

gală de 5 la sută, la cât socotește legea venitul probabil i 

pe care creditorul îl trage din creanța sa. 

Prin “urmare, în speţă, “Tribunalul aplicând această “pre. 

“zurnţie legală - creanţei: recurentului şi supunând-o la  iin- 

„pozit asupra dobândei legale de 5 la sută, căci altă do-.. 

Pbândă nu sa specificat în „act, prin aceasta, a făcut o 

- justă aplicare a. principiilor legii: (Cas. III; dec: 319 din 27 
- Februarie 1924, dată după divergință). . - - 

N
i
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A | 
Dobânzi. — Dobânzi 'plătite de Bănci pentru sumele de- 
„puse spre fruclificare. Scăderea. lor: din beneficiul net 

la complimentar. Art 31 alin. 2-și 33 lit. c. din legea 

pentru unificarea contribufiunilor directe. (Jurisprudenţă). 

Când se constată în fapt că e vorba de dobânzi datorite 

de banca -coniribuabilă, conform ari. 31 alin. 2 din legea 

" contribuțiunilor directie, iar nu de procente care ar reveni 

băncii ca beneficiu, Comisiunea de apel face o greșilă 'a- - 
plicaţiune a art. 33 lit. c. adăogând că acele dobânzi se scad . - 
Ja stabilirea impozitului comercial, inclusiv cel complimen- 

“1ar, pentru motivul: că ele reprezintă adevărate cheltueli ale: 
coniribuabilului, iar nu beneficii sau venituri, supuse” impo- 
zitului mobiliar. SR | 

Prin urmare, în speţă, greșit Comisiunea de apel a  refu- 
zat să scadă din venitul net a! băncii recurenie: 'dobân- 
zile pe care ea le-a -plăţit pentru sumele ce i s'au depus. 
spre. îruciiticare. (Cas. III, dec. 2050 din 11 _Noembrie 1924). 

ț 

Dobânzi. — Scăderea lor din momântul creditării i în cont.- — 
_V, Scăderi. Ra : - : 

Dobânda la impozitele plătite cu întâr rziere. — TInstruoli- 
. unile Ministerului de Finanţe. : . E 

Ministerul de finanțe a adus la cunoștința tuturor coniri- 
buabililor că, în contormitaţe cu ari. '116. din legea coniri-- 
buţiunilor directe, cu începere de la 1 Octombrie 1925 con- 
iribuțiunile directe înscrise” înyroluri; pentru anul 1925, se 
Vor încasa cu dobânda de 9 la suţă pe an. | 
Dobânda se calculează asupra * sumelor 'care deși au 

devenit exigibile, totuși nu S'au achitat până la această 
dată. | E DN pu 

Peniru sumele ce devin exigibile în irirhestrul Octombrie 
1925 -dobânda curge dela -1 Ianuarie „1926. . 

“ _ Dobânzi. — Dacă pentru stabilirea venitului impozabit. 
> pof fi scăzule şi dobânzile capitalurilor împrurutate: . altor înfreorinderi. Art..31 No. 3. — (Jurisprudenţă). 

-
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In conformitate cu'art. 31*No. 2 din legea contribuţiunilor 

directe urmează a se scădea din venitul brut peniru stabi- 

lirea venitului impozabil, numai “dobânzile” capitalurilor îm- 

Ă prumutate întreprinderii a cărei impunere se face, iar nu şi 

acelea ale capitalurilor împrumutaie altor întreprinderi. 

Prin urmare, în speţă, Comisiunea de apel, respingând 

apelul fiscului prin care «acesta susținea că nu trebuia ca. 

din venitul brutal contribuabilului care a fost impus. pen= 

iru o fâbrică de cărămizi să se scadă şi suma 'de 101 „385 

lei, dobândă plătită . peniru capitalul împrumutat fabricei de 

spiri, menţinând aceaslă scădere, a violat zisul text de 

lege. (Cas. III, dec. fiscală Nr.. 28 din 4 Febr.. 1925). 

Dobânzi. — Dobânzi. la efecte publice scutite de impozit. : 

Deducerea lor din: beneficiul net. Arde 33 legea coniri- - 

buţiunilor directe. 

"Recurentul sa plâns că nu s'a scăzut din beneficiul “im- 

"pozabil dobânzile dela efectele publice scutite de impozite. 

In ce priveşte acest scăzământ, Comisiunea de apel. era 

datoare să arate și să moliveze dacă în bilanțul societăţii 

erau. trecute asemenea efecte: publice, ale căror. dobânzi 

suni scutite de impozite prin legi speciale şi să le scadă 

- din” venitul net pentru impozitul comercial deoarece ele ne- 

fiind: supuse nici uneia din impozitele elementare, „după 

- legea de emisiune : a efectelor era natural ca dobânzile a- 

cestor etecie să nu mai fie trecute printre excepțiunile pre- 

văzute de art. 38, "acest articol raportându-se - numai la 

veniturile supuse impozitului imobiliar şi care trebuesc scă- 

zule, pentru a: se înlătura o dublă impunere din venitul net 

comercial. (Cas. III, dec. 1841 din 21 Octombrie 1924. 

Dobânzile efectelor publice. - — vw. Scăderi. 

Dobânzi neplătite. — Scăderea lor din beneficiu. —y. 

- Scăderi. 

Dobânzi încasate din România de un- străin. —v. Scăderi, 

Dobânzi dela depozite şi Imprumuturi între Bănci. — 

„v, Scutiri, | a 
Di 4 . 

.
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Dobânzi încasate de Societăţile de asigurare. — v. Scutiri. . - 
Dobânzi plătite la ipoteci. — v. Scutiri. - 
Dobânzi. — v. Scăzăminte, E o 
Dobânzi încasate de bănci p. Împrumutările făcute altor 

Bănci. — (Dec. com. centi. fisc.) |. . 
„ Adaus -la paragraful 89, alin. c. — Dobânzile încasate de 
Bănci dela: depozite sau împrumuiuri făcute [a alle Bănci, 
cari, conform .art. 23, punctul 4, sunt scutite de impozitul 

„ mobiliar, intră în compunerea beneficiului net impozabil la 
impozitul comercial, a 

Doctori în medicină. — Profesiuni. libere. | 
“Dovada prin registre o»merciale, —v.” Impunere, 
Dovada capitalului naţional. — v. Capital naţional 
Drepturi câştigate. — v. Scutiri. 
Drepturi câștigate. — Legea pentru încurajarea - indu- 

striei naționale, Scutiri de impozite abţinite pe un anumit * 
termen în baza art. 3 şi.35 din legea încurajărei indu- 7 

“ striei naționale, dar neprevăzule în noua lege a coniri- | : 
bufiunilor airecte. Dacă ăceste scutiri pot constitui drep- "duri câștigate 2. — (lurisprudență). N e 

“Este de principiu, că în "materie de impozite, cetățenii „hu pot avea drepturi, ci. numai obligaţiuni. în sensul : în care, legiuitorul regulează contribuţiunile cum= crede .de . -- cuviință că reclamă. interesul. genera! al societăţii al cărei reprezentant este. In baza. acestui principiu, legiuitorul poate abroga o lege fiscală, care ar 'nesocoli interesul ge- . neral, fără ca un 'coniibuabil să i. se poată opune, -ințere- Sul. general prevalând celui individual, și prin "urmare. o | lege relativă la impozite, ca în speță, derogă prin natura ei la toate dispoziţiunile ce i-ar. fi contrarii .și față de d a- - __Semenea. lege nu pot fi opuse drepturi câştigate, ea ur... mând a fi aplicată deopotrivă faţă de toți, fără vre-o deo- | sebire.. - Sa a îi 
Aşa fiind, în speţă, recurenia sub legea - contribujiunilor direcie, care prin art. 130 abrogă orice lege care a acordat | - 

- - 

D= —
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scutiri în afară de cele. menționate. într însa, nu mai: poale 

invoca scutirea aceasta acordată pe 10 ani, prin jurnalul: 

consiliului de .minişiri din- August 1921, dat în baza ari. 3. 

"şi. 35 din legea peniru- încurajarea industriei naționale, şi 

deci, bine Comisiunea de Apel a procedat la impunerea ei, 

- conform nouei legi a coniribuțiunilor directe. - (Cas. ŢII, „dec, - 

fiscală. No, 204 din 6 Martie 1925). Sa Pai 

Drepturi câştigate. - — Scătiri de impozite prin. legi: spe- : 

ciale. Pot: fi ridicate prin legi posterioare. Nu -consti- 

-'tue drept câştigat” pentru : contribuabili. Raţiune. Apli-. 

- cațiune la legea'pentru încurajarea industriei naționale. 

Art. 1 legea contribuțiunilor directe și ari. 17 şi 112 

"constituție. — (Jurisprudenţă). - 

Impozitul fiind o preluare efectuată asupra resurselor 

contribuabililor în scopul de a surveni la 'cheltuelile Statu- 

lui, judeţelor sau comunelor, — contribuabilii nu pot avea 

nici un drepi în această materie, ci numai ' obligaţiuni. 

“De aceea, legiuitorul regulează “contribuţiunile după cum 

crede că reclamă interesul general al societăţii, al cărei -. 

reprezentant este şi în baza acestui principiu,. legiuitorul - 

poaie abroga o lege fiscală, care ar 'nesocoti. interesul ge- 

neral, sau suprima o scutire de impozit acordată, fără ca 

„contribuabilii să-i poată opune în drept, interesul _general 

prevalând asupra celui individual. Ca 

Art. NR legea pentru încurajarea industriei naţionale - din Ă 

12 Februarie 1912, acordând fabricilor scutirile de impozite 

acolo -enumeraie, nu creiază prin aceasta o situaţie de'o- 

- bligaţiuni reciproce dela creditor la debitor "între - Siat . și 

fabricanf, întrucât Statul acordând acele beneficii “nu cere” 

fabricantului decât respectarea unor condițiuni . de - ordin 

general. “menite să evite abuzurile. ce s'ar putea face, astfel 

că scutirea de impozite ce această lege o prevede, nu este - 

„de natură contractuală şi fabricantul nu poale beneficia. 

de ea decât atât timp, cât legea pe care o „prevede sub- 

ca ) 7
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sistă ; iar o scutire.de impozit de natură coniraciuală esie 

_și prohibită prin art. 112 din Constituţie. 
"Prin urmare, pe baza acestor principii, rezultă că ari. 

130 din legea pentru unificarea contribuțiunilor directe din 

1923, prin care se abrogă legile privind. scutiri de coniri- - 

buţiuni directe, nu esie edictată în conira principiului 'pro- 

clamat de art. 17 din: Constituţie și deci este perfect legală. 

(Cas. Secţiuni uniie, dec. din 4 lunie 1925), 

| Drepturi incorporale: — Impozil mobiliar la cesiuni, con- _ 

_cesiuni miniere şi redevenje. — (Ord. Min.. 'Fin. Nr. 
62921 /923). - 

S'a observat că suni administrații financiare  câre nu 
percep! impozitul mobiliar când se prezintă la - viză acte 

prin care se cesionează drepturi incorporale sau se fac - 
concesiuni miniere, sau redevențe, mulțumindu-se a se în- . 
casa numai taxele de înregistrare și timbru proporțional.” — 
Prin ari. 23, al. 6, se prevede categoric că la toate a- 

ceste ceziuni și concesiuni se percepe impozitul  mobi-" 
liar, chiar dacă preţul concesiunei sau ceziunei se dă. din- 
iro dată și nu are caracter de periodicitate. i 

Se vor lua măsuri să se aplice întocmai aceste  dis- 
pozițiuni.. i 

Drept regalian. — Scăderea părjei cuvenite Statului în. - 
„întreprinderile create de el. — (Instrucţiuni). 
Parag. 91.—Ca o consecință a celor arătate la paragr. 74 

în cazul când Statul participă la o instituțiune. financiară 
creată de el, partea ce-i revine din beneficiu - în: baza 
dreptului său  regalian concedat acelor. societăţi . este 
„scăzută, , | . 

Această parle fiind cu totul scutită, se .scade din: bene- 
ficiul brut, stabilindu-se fără ea beneficiul net . impozabil al 
societății, ca și calculul rentabilităţii prevăzut de art. 42. _ 

In cazul însă când Statul] participă la beneficii ca simplu . exploatator, fie chiar al imobilelor sale concesionate, . a- 
duse ca aport în socieiate, această scutire nu are loc. -
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Drepturi de redevenţă. — v. Redevenţă. a 

” Dublă impunere. — Evitarea ei. — v. Scăderi. 

Emitere de noui acţiuni prin supra evaluare. —v. Im- 

punere. : , 

Evaluarea capitalului la impozitul complimentăr. — v 

Rentabilitate. o 

Evaluarea capitalului în monede steăiine.— (Dec. co- 

mis. centr, fisc.) xi 

„Asupra chesliunei pusă relativ la memoriul faca de 

" societăţile de petrol străine cari au capital în monedă 

* străină forte, şi cari cer: lămuriri în privința. modului cum 

se evaluează în lei capitalul, atât pentru stabilirea .renta- 

biiităţii cât şi pentru determinarea sumei de amortizare 

pentru investițiunile fie “mobiliare, fie imobiliare, Comisiu- 

nea a decis următoarele : - 

In ce privește rentabilitatea (art. 12): pentru stabilirea 

-impozitului complimeniar, Comisiunea, având în vedere că 

prin paragraful 114 din instrucțiuni s'a soluționai deja ar 

ceaslă chestiune, găsește că nu mai. are nimic de adăogai 

“la soluția dată. a” 

In ce privește cota de amortizare ; 

Comisiunea este de părere că aplicarea cotei de amor” 

iizare la investiţiuni, iransformarea în ilei a capitalului in 

vesti! în imobile şi instalaţiuni, să se facă avându-se în” 

vedere cursul de schimb din momentul când sa făcut 

„învestițiunea, e a 

Evaluare. — v. Inventar,: 
Evaluarea acţiunilor și efectelor. - — v. Bilanţ. 

:  Evaluare.— Evaluarea mărfurilor în învenlar după valoa- 

rea din' timpul încheerii bilanţului. — (Jurisprudenţă). 

Conform- art. 39 din legea contrib. directe, evaluarea 

mărfurilor .în inventar,_trebueşte făcută după valoarea - lor 
7 

7 

“
 ; 

Li
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reală din momentul încheerii bilanţului. (Curtea de Apel, 

București, Secţia IV-a, deciziunea fiscală Nr. 104 din 19 

„Noembrie 1925. — Buletinul Curţilor de Apel, pag. 469, 15 

Decembrie 1925). - . . E 7 

Evaluare. — Evaluarea. acțiunilor şi efectelor proprie- 
tatea băncilor: — (Instriicţiuni). 

"Evaluarea acţiunilor și efectelor proprielatea băncilor : și 

asupra cărora nu s'a făcut nici un fel de. operaţiuni „În 
" cursul anului pentru care se închee bilanţ. — se iace. după 
cum urmează : 

a) Dacă în momentul încheierii bilanţului acțiunile, sau e- 
fectele valorează ' mâi puțin. decât sunt.- evaluate în bilan- 
țul. anterior — evaluarea se'va face după: cursul zilei din 
momentul încheierii contului ; iar dacă cursul acţiunilor și 
efecielor este mai .mare și sunt posedate din anii. anteriori 
— se menține evaluarea din bilanţul , anterior. ” 

b) Pentru efectele. și acțiunile - cumpărate în- cursul ânu- 
- lui se va lua  întoideauna prețul” din momentul. în- 

“ cheierii - bilanțalui — conform paragrafului _ 101. din “in- 
| Sirucțiuni.. (Comunicat cu ord. Min:_ Fin. „Nr. 33.095/1923), 

Evaluarea aporturilor ulterioare î în natură. — v. Impunere, 
„Evâluarea mărfurilor în bilanţ. — v. Bilanţ. 
Evaluarea mărfurilor. — v. Supra_ evaluare, inventar și. 

beneficiul” real. 

Evaluare. — Impozitul comercial. "Venit. brut. Mărfuri 
lrecule în. inventar şi aflate în depozit nevândule la . 
încheerea operațiunilor. Dacă d; iferența de cumpărare 
dintre costul inițial şi 'acela din momentul. însheerii * 
bilanţului, poate fi considerat ca venit al anului bilanțiar: „expiral. Soluţie negativă. Art. 31 din _tegea contribuțiu- 
nilor directe. — (Jurisprudenţă). 

-Prin venit brut comercial, în înțelesul art. 31 din legea - 
țelege venitul realizat în mod 

eiate în cursul anului bilanţiar, 
probabil „ce ar rezulta în vii- 

efeciiv din operațiunile înch
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tor din specularea mărfurilor nevânduie, al căror 'cost de 

cumpărare poate să crească sau să scadă între timp, prin 

jocul schimbului de valută ; iar dacă creșterea, din cauza 

arătată, a valorii de cumpărare a. mărturilor. aflate în ma- 

gazin la încheerea bilanţului, ar putea iniluența asupra 

venitului probabil_pe anul viitor, prin' vânzarea acelor măr- 

furi, ea nu reprezintă totuşi, câluși de puțin i un venit- real 

pe. anul expirat. 

Prin urmare, în speţă, greşit Comisiuinea de împuneri a 

adăogat la venitul brut. al recurentului şi diferenţa de cost 

provocată de deprecierea valuiei, iar Comisiunea de. apel 

a săvârşit un exces de pulere şi o omisiune esenţială, ne- 

discutând apărarea recurentului întemeiată în drept 

considerațiunsa, că din venitul brut să se deducă ate. 

“renţa în plus dintre costul inițial al măriurilor din inventar 

nevândule şi costul mai ridicat din momentul încheerei 

„operaţiunilor, diferență rezultată din fluctuaţiunile valutare. 

(Cas. III, dec..No. 14 din 2 Ianuarie 1925). 

> Executarea impozitului pe cifra de afaceri. — (Instr. 

Mn, Fin. din 8 Oct, 2925). o. 

Ministerul 'de Finanțe a luat măsuri să se facă un sever 

conirol la toate localurile de comerț și industrie ce sunt 

“ supuse impozitului pe cifra de afaceri, şi a se dresa acte 

de contravenție acolo unde şe va constala că nu “se ţine 

“socoteală amănunțită de încasări sau nu's varsă impo- 

zitul la termen. - i ! 

Tot astfel se vor  conirola localurile de consumaţie (res- | 

taurante, cofetării, cafenele, etc.) din oraşe precum şi ma-, 

-gazinele ce vând articole supuse impozitului pe .lux ca: 

mătăsuri, articole de parfumerie, blănuri, ghete de lac, ar- 

licole de lingerie fină, automobile sau accesorii, băuturi de 

lux, eic., dacă se liberează cumpărătorului adeverințe din 

carnete oficializate, urmând ca. acolo unde se produc nere- 

guli să se. dreseze acte de contravenție.



_84 j 

Execntarea impozitului pe ciira de alaceri şi timbru 

proporțional asupra încărcărilor din gări. — (In- 

strucțiunile date de Ministerul de finanțe). 

Direcţiunea coniribuţiunilor şi fondului. comunal din Mi- 

nisterul de finanțe, având informaţiuni că la unele. din gări, 

unde se fac încărcări de cereale nu se prelinde celor ce 
fac aceste încărcări să justifice plata impozitului pe ciira 

afacerilor şi a timbrului proporțional, a luat o serie de 

măsuri pentru ca statul. să nu fie păgubit, în dreplurile sale. 

„„Intre alele: a hotărit: o 3 a 

- Normele pentru producători 

1) Producătorii cari. aduc cereale în gară şi le expediază 
pe alt nume sau altă adresă, adică! le “vând altora, vor 
irebui să se justifice — și. justificarea o pot.face cu orice 
acte — că în adevăr suni producători și “că au plătit 
pentru acele cereale impozitul pe cifra de afaceri şi limbru 
proporțional. . - 

Normele peniru comercianţi 

2) Comercianţii de cereale cari expediază cercălela . în 
gări, la depozite sau magazii; pe numele lor personal, nu 
Sunt obligaţi să plătească aceste impozite, ei. fiind datori 
să le plătească cu ocazia vânzării din depozitele în cauză. 

5) In ceeace privește pe comercianții de cereale — adică 
cei cari nu sunt producători — cari expediază cerealele la 
adresa aliora, ceeace înseamnă că! vând marfa altora, vor 
ti obligați a dovedi cu chitanța :pe numele lor, că. au 
plătit acesle impozile. | a | 

Norme pentru procurişii 

4) Dacă cei cari încarcă cerealele lucrează ca .prepuşi. 
în numele vreunei caşe de comerț nu vor fi obligați a jus- 

.fifica plala acestor impozite pentru cerealele ce încarcă cu condiția ca acele cereale să fie cumpărate pe numele firmei peniru care lucrează, iar predarea lor să se facă
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“tot pe "numele acelei firme, firmă careva. figura şi ca 

| expeditoare şi ca primitoare, a mărfei la locul de: desti- 

nație. CE 

5) Pe lângă acestea persoanele care lucrează - în numele 

„altor firme, “trebue să aibă şi procură legalizată" dela acele 

„case, prin cate se va arăta calitatea lor şi angajameniul ce 

au .cu casele, pe care le reprezintă. 

Aceşti procurişii vor irebui să “facă 'dovada, că. i. plătesc 

impozitul pe salariu (dacă sunt salariaţi) sau “impozitul pe” 

-cifra de afaceri asupra comisionului ce “primesc (dacă „ei 

primesc peniru acesti serviciu un comision dela firmele . în 

numele cărora. lucrează). 

- Sancțiuni _. 

0 Organele fiscale Vor supraveghia şi adresa acle “de 

“contravenţie acolo unde vor constata că legea :se calcă. 

În acelaș timp, pentru a nu se aduce piedici comerţului 

de cereale, se va observa cu stricteţe: ca fiecare să plă- 

iească impozitele la care este obligat fără să fie stinghe- 

„rit în afacerile sale.” Ne 

Exerciţiul Social al primului an de functionare al , Soc. 

anonime. — v.. Impunere. 

- Exigibilitatea impozitului mobiliar. — - Gnstrucţiuni)... 

Parag. 37..— Impozitul este exigibil din ziua când ve- 

nitul devine exigibil din: partea 'creditorului. El.va fi văr- 

sat la Siat în termenul şi condiţiunile mai jos prevăzute. 

Peniru toate venilurile cari sunt plătibile . din momentul 

exigibilităţii lor. şi nu depind decât de creditor a le încasa, 

cum ar fi cupoanele la acţiuni sau orice fel de titluri, sau 

alte drepiuri' lichidabiley prevăzute la. art. 23, neapărat că . 

impozitul esie fără nici o distincțiune exigibil şi irebue văr- 

-saț în termenele de mai jos sub sancțiunile legale, “afară 

de cele ce se achită la casele Statului. 

"In ce: priveşte însă dobânzile la. creanţele particulare, 

deşi în principiu impozitul este datorat din momentul când 

,
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devine exigibil, mai ales că aceste venituri urmează să fie ' 
> socotite în venitul global-al 'coniribuabilului pe, anul. exi- 
gibilității lor, însă se admite că ;n cazul când contribuabi- 

-lul va pulea - dovedi că venitul nu poale fi încasat din 
împrejurări independente de voința sa, sancţiunile “pentru . . 

- neplata la timp să nu fie aplicate. Rămâne dar în sarcina 
_ "contribuabilului a dovedi „aceste împrejurări. ” - 

” Exploatări de băi şi ape minerale. —v. Societăţi balneare. 

Fabrici de spirt. — Impozitul pe venitul întreprinderilor 
“comerciale. Venit net impozabil. Calcul. Modalităţi. (Art. 

51 şi 39 din legea contrib. directe). -—. (lurisprudență). 
In fapt: Pentru a impune pe 'recurent la impozitul pe ve- 

mitul net impozabil: a. fokalizai vânzările făcute cu 
preţuri. diferite -în raport cu gradul “de. ţăric al 
'spirtului şi a făcut o medie! „a prețurilor de vânzare. pe - 
grad, medie pe care a luat-o ca criteriu sau bază a veni- iului pe întregul an. . i 

In drept: In conformitate cu ari. 31 şi 39 din legea con- 
trib. directe, venitul impozabil 'se calculează după venitul brut, pe măsură ce el se realizează, deducându-se chelțu- elile şi eventualele pierderi efective, anume arătate de lege. Intrucât nici un alt mod de calcul legea nu auloriză,. ur- mează că, în. speţă, comisiunea de apel,: numai prin exces- de putere și violarea citalelor articole, a putut să “adopte „o altă bază sau normă de calcul şi deci, -peniru acest | „motiv, decizia sa urmează a fi casată. (Cas.. 11 deciz. No. - 1108, din 30 Mai 1924. — Jur. Rom. 1924, pag. 331, No. 282). 

Fabrici de spirt. — v. Rafinerii.. | - 
Fabrici. — -(Dec, com. centr. fisc,). 

Art. 36. Adaus la paragraful 95. — Fabricile “cari s'au 
bucurat de sculire de impozite “după legea pentru încură-"
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- jarea industriei, neplătind nici coniribuțiuni directe, nic? 

impozitul industrial prevăzut de acea lege .peniru anul 1922, 

"care impozit se aplică în fiecare an după încheerea bilan-: 

țului pe anul de impunere, urmează să fie impuse peanul 

_1922,-care servă de bază. la impunere şi pe anul. 1923, - 

pentru nouile impozite, Ps 

„ Fabrici de-sticlărie. — v. Amortizare, -. 

Fabrici. — v. Impozit. Industrial şi “Scutiri. 

Facturi, — “Venit net. impozabil. Inlăturarea registrelar « ca 

neregulate." Obligajiunea Comisiunii de -a cerceta faclu- 

rile şi celelalte acte prezentate. — (Jurisprudenţă). 

Inaintea Comisiunii de apel recurenţii. au invocat rai, 

multe acte justificative — facturi, etc. — pentru a dovedi 

atât preţul materiei brute întrebuințată în industria lor, cât 

şi alte cheliueli necesitate de fabrici. - | 

Comisiunea de. apel sa mărginit a discută însă, “- mumali. 

registrele. părţii, pe cari le-a înlăturat ca neregulate şi a 

“omis a se pronunța asupra celorlalte acte invocate; a 

Procedarea Comisiunii constitue o omisiune + esenţială; 

întrucât din acisle invocate. putea să-şi facă altă convin= 

gere asupra venilului net impozabil. (Cas. Il, „dec. „1948 din 

31 Octombrie 1924), : 

Facfri. — Necesitatea" unexărei lor la „declurajiunile va: 

male. — v. Declaraţiuni vamale. Se - 

Farmacişti. — Dacă fărmacistiil este comerciant? Apel, 

Ce dări urmează a plăti? Art. 3 şi 7 'c. civ. Art..50: 

- din. legea contribuțiunilor 'directe. — (Jurisprudența). 

Codul de comerţ defineşte cari sunt faptele de comerţ 

- prin art. 3 şi prin al. |, se ârată că cumpărările de mărfuri 

"spre a se revinde fie în natură, fie după ce se vor. fi lucrat 

“sau pus în lucrare, iar prin art. 7'se prevede că sunt co- 

mercianţi aceea cari fac fapte de comerţ, având comerțul 

- ca'o profesie obișnuită. -"



a „ 28. 

- Că în ce privește cumpărările de medicamente, făcute - 

"de. farmaciști cu scopul. de a le transforma în  medica- 

- mente, ele sunt accesorii profesiunii de farmacist, căci valoa- 

rea intrinsecă . este minimă ca material -în .  faport „cu 

preţul stabilit, mării, pentru - “transformarea făcută de  far- 

macisi prin știința lui de a prepara medicameniele ; farma- 

cistul necumpărând cu intenţie principală de a vinde sub 

forma de medicament. maria, ci de a le vinde iransformate 
prin ştiinţa, talentul şi capacitatea lui îngrădită de legile 
saniiare, de oare ce nu oricine poate îi farmacist şi des- 

chide farmacie, decât în anumit loc Şi iocalitate acordată 

prin :examen. ) 
Deşi doctrina şi  urisprudența italiană Şi franceză, 'au 

variat, soluțiile date nu se pot adoptă ' farmaciilor 

noasire, întrucât în' lalia şi Franța, dreptul “de far- . 

„macie est= lăsat „liber, pe când la nci este îngrădit de 

legile saniiare ; deși Curtea de: Casaţie la 2 Noembrie 1898 

a stabilit că farmaciştii sunt comercianți, casând decizia 

Curţii de Apel din laşi, cari stabilise că sunt profesioniști, 

„această decizie a rămas izolată, iar cazul nemai prezen- 

tându-se” instanţelor judecătoreşti nu poale constilui o ar-: 

gumentare pentru fisc şi nici normele date de Ministerul de 

Finanțe nu au putere de lege. 

Prin urmare, farmaciștii nefiind comercianţi,” ci profesio- 
niști, ei urmează a fi supuși ca alare. (Comisia de.: Apel 
Fiscal R.Sărai, dec. No. 1863/9023). 

“Farmaciști şi debitanţi de “tutun comercianţi. — (Dec. 
„comis, centr. fisc.). 

(Art. 30). Adaos la paragraful 72, punctul IL. — Debitanţii 
cari desfac produsele R. M. 3, chiar dacă nu 'mai vând şi 
alle produse, sunt comercianți. 

„ Deasemenea și tarmaciștii. 

Federale. — v. Scutiri. i 
Filodormă plătită-arendaşului. —v. Scăderi, . i
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Fond de amortizare. — Impunerea capitalului la renta- 

bilitate.. — v. Amortizare, şi Împunere, 

“Pond de amoriizare. — Amortizarea maşinelor. uzăte 

şi pieselor de mașini. — (Dec. comis. centr. îisc din.8 

Oct. 1925). - 7 

1) Costul mașinilor uzate -ce se înlocuesc precum. şi al. 

pieselor de maşini şi al ustensilelor dintro . uzină a unei 

întreprinderi industriale, precum şi .cheltuelile făcute cu 

“înlocuirea lor, nu se pot trece la cheltuelile proprii înlre- 

prinderii, . deoarece toate acestea sunt imobilizări. de capi- 

ial şi cad sub. dispoziţiunile alin. 6 şi 7 din articolul 31, 

"ele amortizându- -se conform cu regulile stabilite de . acel 

ariicol. 

2) Piesele auxiliare de mașini şi uneltele întrebuințate în 

exploatare: care se uzează de regulă foarle repede, şi: 

care se înlocuesc din: această cauză an cu an sau de: -mai 

multe ori pe an, pot intra , în' cheltuelile generale privind 

„Strict înireprinderea, îniru cât servesc pentru. întreţinerea 

mașinilor în bună stare de funcţionare. 

“ Fond de amortizare, — Cheltueli făcute cu construcți- 

- anile unui, dig. — (Dec. comis, centr. fisc. din 8 Oct, 1925). 

Cheltuelile făcute: cu ocaziunea construirei unui dig sau 

a alior lucrări analoage. ce constilue . îmbunătățiri menite 

să dureze mai mulţi ani la o întreprindere industrială, chiar 

“atunci când aceste lucrări s'ar continua spre compleciare 

mai: mulți ani dearândul constituc -simple învestiri de capital. 

“Ele nu pot fi socolite ca cheltueli de. întreţinere a loca- - 

Aurilor întreprinderei și deci nu se pot scădea din beneficiul 

anual ci numai amoriiza.. PI 
. 

Fond de rezervă. — V. Rezurvă. 

_Fond de rezervă p. cumpărare de maşini. — v. Scăderi. 

Fond de rulment. — Intreprinderi comerciale, sau în- 

dustriale. Fond de rulement. Face parte din capilal.
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Trebue înglobat în calcularea impozitului complimentar. 

Art. 42 legea contribuțiunilor directe. — (Jurisprudenţă). - 

- Fondul de rulement într'o întreprindețe, face, principial, 

parie din capitalul întreprinderii şi-ca atare el trebue  în- 

-globat în acest capilal, pentru determinarea exactă a pro- 

centului de rentabilitate. _ | a 
Prin urmare, în speţă, Comisiunea de Apel chemată a. 

: determina baza impoziiului complimeniar, prevăzut de art. 

42 din legea contribuțiunilor directe, rău calculează în 

<apilalul înireprinderii numai sumele învestile în. imobile şi 

“ maşini şi omite sumele-pe cari recurentul 'le-a întrebuințat 
- “ca fond de rulemenţ, deși i s'a cerut aceăsia. (Cas, II, dec. 
„1948 din 31 Octombrie 1924). 

Fond de rulment. —v, Scăderi. 

Funcţionari Comerciali. — (Dec. comis. sup. fisc.).-- 
- Funcţionarii comerciali cari. sunt ulilizaţi. în magazine 

| pentru vânzarea mărfurilor și cari sunt retribuiţi pe lângă 
"salariu fix şi cu remize asupra prețului - mărfurilor” vândule 
se consideră ca simpli funcţionari şi. plătesc impozitul pe 
salarii și la remize. 

Conform art. 53 cei cari plătesc remize; 
“suni obligaţi a reține şi vărsa impozitul cu! 

'chitării remizelor. : 

“provizioane, 

ocaziunea a- 

Normele peniru reținerea și vărsarea impozitului - Drecum + 
"Şi pentru impunere suni cele prevăzule în suplimentul de - 
instrucţiuni de sub paragraful 129. (Şedinţa din 24 Dec. 
1924, comunicată 'cu. ord. Min, Fin. No. 287. 837/1924). 

: Funcţionari Comerciali. — Inipozitul agenților pentru 
plasarea mărfurilor. — (Dec. comis, sup. fisc.). 
1. Agenţii întrebuințaţi de comercianţi 

iru plasarea mărfurilor. se asimilează, 
pozilele directe ce ei sunt „obligaţi a 
asigurare. 

Și fabricanți pen- 
în ce. priveşte im- 

Plăti, cu agenţii de 
i - Prin - urmare, conforză i -dispozițiunilor prevăzulie în adao-
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sul dela paragraful 129 din instrucțiuni, veniturile ce a- 

ceștia realizează se vor clasifica în ce priveşte taxarea - 
după cum urmează; | | . 

Funcţionarii comerciali. cari sunt utilizați în magazine. - 

pentru vânzarea mărfurilor şi cari sunt retribuiţi pe lângă 

__ salariu fix şi cu remiză asupra preţului, mărfurilor vândute 

"se consideră ca - simpli - funcţionari şi plătesc impozitul pe 

salarii şi la remize. . | , 

. Conform art. 53 cei .cari plătesc remizc, provizioane, elc., 

sunt obligaţi.a reține şi vărsa . impozitul, cu ocaziunea achi- 

tărei remizelor. : : : 

Normele pentru rejinerea şi vărsârea impozitului, precum 

şi. peniru impunere sunt cele prevăzule în suplimentul de 

instrucțiuni de sub paragrațul 129. 

Funcţionari Coinerciali. — v. Impunere. 

G 4 

Garanţii î în rumerar. — Impunerea dobânzilor.—" v, Do- 

bânzi. 

Imobilele comercianților, —v, Scăderi.. 

Imobilele societăţilor balneare. — v. Societăţi balneare. 

Imobilele societăţilor anonime, — (Instrucţiuni). 

Adaos la paragraful 79. — Venitul "brut realizat de So- 

cietăţile anonime din exploatarea imobilelor cari sunt pro- 

'prietatea lor și cari “sunt supuse separat la impozitul pe 

clădiri sau agricol, se: scade: din venilul impozabil la  im- 

pozitul comercial sau industrial în 'cazul când venitul imo- 
bilului intră în compunerea veniiului. supus la impozitul co- 

“mercial sau indusirial al societăţii. 

_. Imobile ocupate de școli. —v. _Scutiri. - - E 

“Imobile. — v.. Crădiri. ”
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imobile publice. - — Dacă restaurantul gărei este afectat 

unui serviciu. public şi dacă venilul său provine din 

executarea unui drep! regaiian și deci scutit de impozit ” 

Scl. negativă. Art. 17 din legea pentru unificarea con- 

„ribufiunilor directe şi parag. 27 din instruc]iuni. — 0 

„risprudență): 
Art. 17 din legea peniru unificarea contribuțiunilor di- 

recte, precum și | paragraful 27 din Instrucţiunile acelecași 

” legi, prevăd scutirea de impozii a imobilelor publice, său 

ale așezămintelor de utilitate publică și când nu sunt pro-: 

- ducătoare de venii. Aceste imobile sunt sculite de impo- 

zit,. chiar când sunt „producătoare de venit, însă venitul să 

provină din exercitarea unui drept regalian, cu alte -cuvin- 

„te: sunt scutite de impozit imobilele ce se :exploatează în 

regie de însăși instituțiunile publice și servesc un inieres 

public; când însă este vorba de exploatarea în concesiu- 

ne, cum este în speţă aceea a unui restaurant al unei gări, 

impunerea la dare 'are loc. (Irib. Bacău, S.1, sent. No, 279 

din 2 Noembrie” 1924). 

“Imobile. — Imobile cumpărate după 1 Ianuarie 04925 Sia- 

bilirea venitului impozabil când: aceste imobile sunt 

“afectate vreunei întreprinderi de comer], bănci, etc. (lu- 
„ risprudenţă). | | | 

-Din' cuprinsul ari. 120 legea coniribuțiunilor direcie re- 
zzultă că legiuitorul a înțeles să impună fixarea venitului 
impozabil pentru imobilele cumpărate după 1 lanuarie 1919, 
în :sensul a-se lua de 'bază prețul de cumpărare şi soco- | 
lindu-se o rentabilitate până la 5 la sută, :numai în ceeace: 
priveşte imobilele, servind drept locuință proprietarilor, iar 
nu și pentru imobilele afectate vre-unei întreprinderi de 
comerț, bănci, etc., cari urmează a fi impuse prin aprecie- 
re în comparație cu alte imobile de aceeași categorie și 
importanță. (Cas. II, dec. 116 din 16 Februarie 1925), 

Imobile, - — Impozile datorite de imobile, Valoarea loca- 
fivă. Sarcini impuse chiriaşilor prin coniraci. Trebuesc 

.- 

-
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adăogate Ia valoarea locativă. Art. 13. alin. 4 legea con- 

"tribuțiunilor directe. (Jurisprudenţă). | 

In fapt: Recurenta pretinde că, Comisiunea a violat dis- 

pozițiunile art. 15 şi 120 legea contribuţiunilor directe, . de 

„oarece nu i-a. scăzut cheltuelile de' reparațiune ale acelui 

imobil, puse prin contraci în sarcina chiriaşilor. Respingere. 

In drept: Potrivit dispoziţiunilor ari. 15 alin .4 din legea 

:contribuțiunilor directe, la valoarea locativă a unui imobil . 

irebue să se adaoge şi valoarea sarcinelor impuse chiria- 

_şilor, care legaimente privesc pe proprietari. 

In speţă, Comisiunea de apel făcând evaluărea conform | 

art. 15 alin. 2 din lege: prin comparaţiune cu alte imobile 

similare, la care a adăogai şi sarcinele impuse . chiriaşilor 

pentru -repararea: apartementelor. ocupate, nu a comis 0 

” “molare de lege şi a făcut o justă aplicaţiune a :dispoziţiu- 

Lă 

nilor ari. 15 din legea. contribuţiunilor directie.  (Cas. II, 

dec. 424 din 21 Februarie - 1925). 
e 

Impozit adițional. — (Jurispruidenţă) 

impozilul adițional prevăzut de art. 71 și următorii din 

noua, lege a unificării contribuțiunilor direcle, este un a- 

daus la impozitele elementare — în “modul şi proporțiunile 

fixate de lege, —: menit să alimenteze veniturile judeţelor, 

comunelor, cum și al unor instituțiuni de utilitate publică. 

“Cum: însă în “materie. -de întreprinderi comerciale şi - in- 

dustriale — în anume cazuri de rentabilitate excepțională 

a capitalului față de venii, impozitul elementar este. rezul-" 

ianta a două procente: unul Îix, prevăzul de art. 31 şi al- 

iul. progresiv: calculati „conform ari. 45, urmează că în' a- 

ari- cazuri impozitul elementar considerat în totalilatea 

lui, şi dacă baza. de aşezare - a impozitului elementar pro- 

gresiv (numit de legiuitor complimeniar) este mai mare! de 

cât baza impozilului elementar cu procent îix, ea va servi 

şi pentru calcularea impozitului adiţional, ca. fiind baza 

maximă de aşezare a'impozitului elementar general, la care 

s'a referit legiuitorul prin ari. 71 mai sus citai. - - 

-
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Astfel fiind, urmează că, în speță, comisiunea de apel, 

din moment ce a supus pe recurent la impozi!ul compli- 

mentar, care nu e de cât tot ua impozit elementar, irebuia 

să ia în „consideraţiune baza acestui impozit şi să - stabi- 

lească asupra ei impozitele adiţionale, chiar “dacă baza - 

celuilalt impozit elementar (cu procent fix) ar fi lipsit sau 

ar fi fost mai mică. (Cas. III deciz. No. 2368 din 5 Dec, 1924, 
—  urisprudența Remână, 1925, pag. 77 No. 46). 

Impozit adiţional. — Aplicarea lui la comercial, industrial 

şi complimentar. — (lurisprudenţă).. 

Legea pentru unificarea contrib. dir. din 1923 prin art. 1, 

stabilește șase impoziie elemeniare obiective - şi un-al 

șaplelca impozit progresiv pe venițul global, subiectiv. În - 

afară de impozilele aceslea, legea, prin art. pn şi 72, dă 

“dreptul: Şi județelor, comunelor, camerilor de „comerț Și 
altor instituțiuni' publice:-ca să ia impozite adiționale asu- 
pra veniturilor: supuse impozitelor elementare. 
După art. 72, aceste 'inslituțiuni au drepiul să pună un 

impozit adițional asupra veniturilor care suportă impozitul - 
comercial și” industrial, iar după art. 71, impozitul se a- 
plică şi se câlculează în total asupra veniturilor impoza= 
bile supuse fiecărui impozit, deci comunele şi județele, au- 
dreptul să pună impozite siabiliie ) prin ari. 1 al legii, afară 
de global, adică asupra celor ce suportă impozitele ele- 

" mentare. . a 
In ceiace priveşte impozilul pe venitul comercial şi în- 

dustrial, nu se poate face distincţiune - între impozitul ca- 
mercial și industrial, aşezat după ari. 42, traiale la ace- 

„ laş capitol, al IV-lea, spre. a se susține că numai cel din- 
tâiu ar suporta impozitele adiționale, pentru că nu Sunt 
două impozite, ci numai unul singur : - impozitul pe veniiu- 
rile comerciale şi “industriale, precum îl arată îiilul şi după. 
cum € prevăzul în art. 1. | 
„In conformitate cu art. 42, impozitul complirăcniar este. 

un adaos de impozit, deci îot impozitul elementar, fiind o» |



cotă complimeniără - la impozitul comercial şi industrial şi 

care se stabilește odată cu impozitul prevăzut de ari. 30 

și asupra aceluiaș venit, iar peniru societățile pe - acţiuni 

şi asupra sumelor. arătate în art. 33, inclusiv dividendul. 

“După paragraful 187 din Instrucţiunile oficiale, “ căre 

“conform art. 132 din lege;. au „putere obligatorie, aplicarea 

„impozitelor adiționale” se face. deodată cu impozitele ele- 

mentare şi asupra. aceloraşi venituri ce suportă impozitele 

“elementare, dar, fiindcă. la. impozitul comercia) acelaş ve- 

nii se cuprinde și în impuiiere cu cota principală şi cu cea 

complimentară, cotele adiționale nu vor îi aşezaie de: două 

“ori, ci o singură dată asupra venitului celui mai mare: ce 

- face obiectul acelui -impozil, în speță, asupra venitului 

complimentar, care cuprinde intregul venii net al socielă- 

ei, căci prin instrucţiuni nu „s'a depăşit legea, ci sa ex-: 

.plicat sensul ei ca impozitul să nu se aplice de două ori 

peniru acele venituri care figurează la o impunere şi la 

-cealallă a irhpozitului. comercial ; deci, veniturile ce  su- 

poriă impunerea complimentară a impozitului” comercial, 

“sunt impozabile și la impozitul adiţional, a 

Legiuitorul nu sa gândit nici de cum, “să ia dreplul ju- 

-dețelor, comunelor şi camerelor de comerț de a pune im- 
“.pozitle asupra veniturilor celor mai importante,. ale  înire- 

„prinderilor' comerciale şi industriale, şi, în consecinţă, con- 

form cu textele citale, a instiluit, polrivit ari. 71, impozi- 

“tul adițional asupra venitului complimentar, care la socie- 
" tățile pe acţiuni constitue adevăratul venit impozabil. (Cas. 

MII, deciz. No.. 722, din 4 Apr. 1924. — hr Rom. 1924, pag. 

436, No” 359]. 

“Impozit adiţional. — Impozite adiționale. Baza de calcul, 

în cazul când impozitul elementar comercial se compune 

„din Sau numai. din. cota progresivă a impozitului com- 
“ plimentar. Ari. 31, 42 şi 71 legea coniribujiunilor directe. : 

' Jurisprudenţă). . 

“Impozitul * adiţional prevăzut de ari. 71 şi următorii din
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noua lege a unificării conitibuțiunilor directe, este un 

adaus la impoziiele elementare, — în modul și proporțiu- 

-nile. fixate de.. lege menit să alimenteze veniturile  judeţe- 

lor, comunelor, cum şi al unor instituțiuni de utilitate pu- 

blică. : : , 

Cum însă În materie de întreprinderi: comerciale și in- 

dustriale, în. anume cazuri de rentabilitate excepțională a 

capitalului faţă de venit, impozitul: elementar esie rezul- 

ianta a două procente: unul fix, prevăzut de art. 31 și 

allul progresiv calculai conform ari. 42; - urmează: că în 

„atari cazuri „impoziiul adițional se: va calcula asupr .ba- 

"zei impozilului elementar considerat în totalitatea lui și 

dacă baza de aşezare a impozitului elementar progresiv 

(numit de “legiuitor complimentar), este mai mare -decât 

baza impozitului elemeniar e procent fix, _ea va servi. și 

peniru calcularea impozitului adițional, ca. “fiind baza ma- 

ximă de aşezare a impozitului elemeniar general, la care 

s'a referit legiuitorul prin ari. 71 mai sus citat. 

" Astiel fiind, urmează că, în speță, Comisiunea de Apel, 

“ din moment ce a supus pe recurent, la impozitul  compli- 

meniar, care nu e-decât iot un inipozit elemeniar, irebuia” 

să ia în -consideraţiune baza acestui impozit şi să  sta- 

bilească asupra ci. impozitele adiţionale, chiar dacă baza 

” celuilali impozit elementar (cu procent fix), ar fi lipsit sau 

ar îi fost mai mică. (Cas. III, dec. 2368 din 5 Decemb. 1924). 

Impozit adițional-— Stabilirea lui. Ari. 71. — (Jurispru- 
denţă): | p 
După ari. 71 din legea pentru unificarea coniribuțiunilor! 

direcie, impozitul adițional se aplică şi se: calculează în 
total asupra veniturilor supuse fiecărui impozil,. “iar "nu 

după quantumul impozitului elementar, cum susline Tecu- 

rentul prin motivul său de casare. (Cas. II, + ; dec. fiscală 

No. 28 din 4 Februarie 1925). , DR a ti 

Impozit agricol. — Moşie dată în exploatare. Parlici- 
parea la exploatarea ei şi a proprietarului. Cazul când
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proprietarul. urmează a fi supus: “la: impozitul agricol... 

Art. 3 din lege şi parag. 5 lit, b, al. 6 din instrucțiuni. — 

- (Instrucţiuni). 

Potrivit art. 3 din legea contrib. directe şi par. 5, li. b, 

„alin. 6 din insirucţiuni, în cazul. când proprietatea se 'ex- 

ploatează de proprietar în tovărăşie cu alle persoane, 

comisiunile fiscale vor trebui să examineze şi să constale 

dacă actul de asociaţie. prevede peniru proprietar, osebit - 

de parliciparea la beneficii, o. parie fixă din venit sau dacă 

proprietarul parlicipă pur şi simplu la beneficiu ca orice 

- asociat; numai în primul caz legiuitorul consideră actul : 

de. asociaţie drept o arendare, stabilind ca impozit agri- 

col cota de 14 la sută pe când în căzul al II-lea prevede 

cola de 12 la sută. Prin urmare în speţă, Comisiunea . de 

apel a violat cilatele dispoziţiuni, alunci cârd. s'a mărgi- -: 

nil să arate că în asociațiunea pentru - exploatarea moşiei 

în discuţiune figurau, aiară de proprietar şi persoane siră- . 

ine, fără să constate şi să moliveze dacă prin clauzele 

actului „de asociație proprietarii își rezervau anume O parie 

certă şi determinâtă din venit, osebit de cota de partici- 

pare la beneficiu. (Cas. IE, dec. 17 din 2 lanuatie 1925, — 

Jurisprudenţa generală, pag. 2179, 3 Decembrie 1925). 

Impozit agricol. — Exploatari de păduri. Incasarea. an- 

licipată a pretului de către proprietar. Modalitatea după 

„care se reparlizează impozitul. — (Jurisprudenţă), 

“ Câna o pădure a fost dată. în exploatare pe mai mulji - 

ani şi prețul s'a plătit în. întregime anticipat, impozitul pe 

“venitul agricol. se: reparlizează pe numărul anilor de ex- 

 ploatare, chiar dacă prețul a 'fost plălit : anterior punerii 

în aplicare a Legii noui. (Cas. “1, dec. 958 bis din 13 Mei 

1924). ” 

"Impozit agricol. — v. Imobile. Ni Se 

Impozit agricol. — v. Păduri, -



Impozit pe cifra de: afaceri pentru tacărcările din 

gări, —v. Executarea impozitului pe 'cifra de: afaceri. 

„Impozit -pe cifra de afaceri. — V, Impozit pe lux. | 

“Impozit pe clădiri. — v. Clădiri şi casele agricultorilor. 

"Impozit pe clădirile asociajiunilor de binejatere, şi cul- 

"turale. — v. Scutiri. 

Irapozit pe clădirile şcolilor. —'v, Scutiri - 

Impozit comercia],— Scutire 2 pentru diferențele valutare. 

v. Rezerve. 

Impozit comercial. — _ (Dec. « comis. “cenir. fisc) 
"Agenţii: oficiali de bursă și de schimb sunt. comercianți, 

“ȘI În consecință suni impuși la impozitul comercial. 

Agenţi remizieri de cari. se servesc agenţii oficiali 

"bursă şi de schimb, băncile, bancherii, în. operatiunile de 

cumpărări şi vânzări de efecte, îitluri, devize, “mărfuri, etc., 

sunt supuși la impozitul profesional. Inirucât aceştia: în. 

exercitarea” proiesiunei lor nu prezintă caracter ' de stabi-.. 

litate, se vor considera ca, făcând operâţiuni ocazionale 

şi deci, conform art. 53) din lege, impozitul se reţine şi se 
„varsă la stat de către acei care, plătesc. aceste: remize. 

Impozit comercial /ă păduri. — (Dec. comis. cent. fisc. 
din 27 Dec. 1924). 
“Cum se determină venitul impozabil la. comercial pen- 

tru acei cari fac exploatări de păduri? Trebue oare să seia 
de bază venitul realizat 'din exploatarea | anului precedent 
sau numai venitul anului de impunere ? Se evaluiază -veni- - 
tul pe.hectai după acela al anului precedent ? 

Comisiunea având în vedere, că în conformitate cu art; 6 - 
„și 95 'din lege, pădurile se supun la impozite numai în 
momeniul când se începe. tăierea şi după cantitatea -tăiață 
în fiecare an, opinează că venitul impozabil la comercial 
pentru acei cari fac exploatări de păduri afară de socie- 
tățile anonime și cooperative, să 'se determine avându-se | 
în vedere întinderea de pădure ce se taie în anul de im- 
punere, iar venitul la hectar să se stabilească după ve-
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nitul anului precedent, dacă exploatarea: se face în: ace- 

leași „condițiuni şi pentru o : pădure. de aceiași esenţă, In 

lipsă de aceste elemente, -evaluarea se face după apre- . 

ciere în. comparaţie cu: alţii care fac exploatări similare. 

Pentru „societăţi anonime și cooperative, venitul. .. impo-" 

zabil se determină după acel a! anului precedent, con- 

- form art. 39 .din lege, dacă iăierea se-face în: “mai mulți 

ani după un plan: de amenajament aprobat de serviciu! ... 
silvic.. Dacă tăierea se face în: mod regulat :se aplică a- 

celeași dispoziții ca şi peniru particulari.  - ” 

Impozit comercial. — Venit realizat de o. Soe. din vân: | 
" zarea unui imobil. — v. Scăderi. 

Impozit comercial. — Veni brut. Mărfuri trecute în in- 
ventar şi aflate în depozit nevândute la incheerea opera- . 
flunilor. Dacă diferența valorii de cumpărare dintre costul 
inițial și acela din momentul încheerii bilanţului, poate fi 
considerată ca venit al anului bilanțiar expirat. Soluție 

negativă. Art. 31 din legea contribuțiunilor directe. 

"Prin venit brut comercial, în înțelesul art. 31 din legea: 
coniribuțiunilor direcie, se înţelege venitul realizat în mod 

efectiv 'din operaţiunile încheiate în cursul anului bilan- 
_Țiar, iar nu și venitul eventual şi probabil. ce ar rezulta în 

viitor din .specularea mărfurilor 'nevândule, al căror cost 

de cumpărare poale să crească sau să scadă între timp, 

prin jocul . schimbului de valută ; iar dacă. creșterea, din 

„_căuza arătată, a valorii de cumpărare a mărfurilor aflate- 

în magazin la închecrea „bilanujlui, ar. pulea influența asu- 

_pra veniiului probabil pe. anul viitor, prin vânzarea ace- 

lor mărfuri, ea nu reprezintă însuși, câtuși de.. puțin un 

"venit real pe anul expirat. - | - 

Prin urmare, în “speţă, greşit Comisiunea de impuneri. a 

adăoga! la venitul brut al recureniului și diferența de, : 

cosi provocată prin deprecierea “valutei, iar Comisiunea de 

apel a săvârşit un €xces de. putere. și o omisiune-esenţia- 

lă, nedisculând apărarea recurentului întemeiată în drept
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“pe considerațiunea, că din venitul brui să se deducă di- 
ferența în plus dintre costul inițial al: mărfurilor din. in- 
ventar. nevândute și costul mai ridicat din momentul în- 
-cheerei operațiunilor, diferență rezultată din - fluctuaţiunile 

- valutare. (Cas. III, dec. No. 14 din 2 lanuarie 1925), 

Impozit comercial. — v. Scutiri. 
Impozit comercial. —._ Apicultură. — v. Scutiri. 
Impozit comercial. — v. Mijlocitori oficiali, - 
Impozit comercial. — Dobânzi produse de efecle pu-- . 

blice. — v. Scăderi, - E ! Impozit comercial. — Comerf început în cursul anilui. — - 
v. Impunere. a Sa 

Impozit. comercial. — Debifanţii de tutun “şi farma- 
ciştii. — (Dec. comis. centr. fisc.). E : | 
Adaos la paragraful 72 —  punciul 1. :— Debitanţii cari 

desfac produsele R. M. S$., chiar dacă nu mai vând și alle 
produse, sunt comercianţi. De asemenea şi farmaciștii. . - 

Impozit comercial /a comer! temporar. — v. Comerţ. Impozit.comercial. — Xeduceri de impozit. — v. Reduceri. „ Impozit comercial. — Locul unde se face impunerea. — v. Impunere, , a | Impozit comercial. — Scăderi p. evitarea dublei impu- neri, —v. Scăderi, O. Se 
Impozit comercial. — Impunerea Societăjilor anonime pe primul an de _furicţionare. — v. Impunere şi. Societăţi pe acţiuni. | NR E A 
Impozit comercial. — Mijlocitor oficial. Natura acestei profesiuni. Impozitul la care urmează a fi supuși. — (lu- 

„ risprudenţa). | | aa Se 
Ocupaţiunea de mijlocitor oficia] constând . în: operațiuni de mijlocire peniru vânzări și cumpărări comerciale, con-: form ari. 3 din codul de comerţ, mijlocitorii oficiali au a - se considera polrivit art. 7 din acelaș cod, ca comercianții Și iralaţi sub raporiul legii coniribuțiunilor | direcie, ca atare. m.
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Prin urmare, Comisiunea de apel aplicând- recurentului 

mijlocitor oficial: 'cola impozitului pentru întreprinderi co- 

merciale, n'a violat legea, ci a făcut o bună aplicaţiune â . 

ari. 3 şi 1 cod. com. și a ari. 30 şi urm. din legea peniru 

unificarea contribuţiunilor directe. (Cas. lil, dec. 2054 din 

EI Noeribrie 1924). ă 

Impozit comercial pentru “înstitațiunile financiare creațe 

"de: Stat cu. participarea progresivă la beneficii: — (In- 

strucțiuni) . : N pi 

Parag. 113. — Prin -ultimele două aliniate ale art. 42 se - 

„prevede două dispoziţiuni speciale şi anume: , 

Pentru instituțiile financiare. create de Stat cu - parlici- . 

- parea lui progresivă la beneficii, impozitul se. - stabileşte 

scăzând . din beneficiu atâi la calcului rentabilităţii, cum şi 

la aplicarea cotei partea ce revine. Statului din acel be- 

neficiu. ' . . 

„ Ultimul aliniat prevede. o scădere de o pătrime din im- 

pozitul complimentar pentru societățile pe .acțiuni cari dau , , 

lucrătorilor. sau funcţionarilor: participații: obligatorii - de cel 

„puţin 25% din beneficiul net. | 

* Se va ține seamă de distincțiunea dela parag. 1. 

- Aceeași reducere o au şi societățile profesionale, adică. 

cele - constituite . în :scopul executării unei profesiuni, cum 

ar fi o societate de ingineri  peniru lucrări şi - construcți- 

uni, care se. mărginește în această exercitare, fără a face 

alie întreprinderi ca cumpărări și vânzări. - 

“in acest caz, reducerea de 25% se operează asupra im= 

pozitului care se calculează integral, conform "normelor de 

mai sus, spre a nu se face contuziune. 

Impozit comercial la vase. — v, Vase plutitoare! 

Impozit comercial. — Iinpunerea comisionarilor. — (Dec, 

comis. centr. fisc.) 
” 

Impozit comercial. — Societaji exploatatoare de îmo-: 

bile. — v. Scăderi. ă
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Impozit complimentar. - — Comeretanţi şi indastriaşi per- 

soane fizice. — (Dec. comis. centr.. fisc,). . 

(Art. 42).:— Adaus la paragraful 109, punctul. a, alin. 5 

Comercianţii şi industriaşii particulari, afară de societăţile 

pe acţiuni, suni impozabili la. impoziiul. complimentar, nu- 

mai în cazul când capitalul lor evaluat după ciira aface- 

rilor irece de 500.000, nu numai în cazul prevăzul de alin. 

b din art: 42, când'nu țin registre în regulă,. dar și în 

cazul- prevăzut de. alin. a, când capitalul. se. poale stabili 

pe bază de bilanț și regisire regulat ţinute, dispoziţiunile 

din alin. IV al acelui articol; neputându-se aplica decât 

în mod egal în ambele cazuri. * ” 

Impozit complimentar. — Soc. Anonime. — (Dec, comis. 
centr. fisc.) | 

Adaus la psragraful 109, purictul a/ ca aliniat ultim. —. 
Societăţile anonime sunt impozabile la impoziiul compli- 

" mentar, numai în cazul când beneficiul nei rezuliai, după. 
„ce s'a operat scăderile prevăzule de ari. 31 şi rezervele: 
prevăzute de ari. 32 şi 125 din lege, depăşeșie de 75.000 lei. 

Impozit complimentar. — Societăţi lipsite de scop hr, 
crativ. — v. Scutiri. 

Impozit complimentar. v. Beneficiu net. 
. Impozit complimentar. — Stabilirea lui. — v. Rentabilitate: 
Impozit complimentar. —'v. Supracotă. 
Impozit complimentar. — v, Impozit Adiţional. 
Impozit complimentar. — v. Societăţi fără scop lucrativ. 

Impozit complimentar. — Definițiunea și caracterizarea 
lui. — (Instrucţiuni). 
Paragr. 108. — Impozitul complimentar stabilit prin ari. 

42 esie un adaos la impozitul principal stabilit prin art. 30 şi. 
deci urmează aceleaşi reguli, iar impunerea se stabileşte cu 
aceleași modalități pe întreprinderi ca. şi acea impunere, . 
ținându-se scama de condiţiunile de mai jos, , 
Scopul principal 'al- acestui adaos este 'ca să se dife- . 
"rențieze impunerea prinir'o colă progresivă, nu numai -'în.
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raport cu mărirea venitului global, “dar şi cu rentabilitatea 

"sau cu importanța câștigului față de „capital “şi de. întin- 

derea afacerilor, : 
. Pentru societăţile“ pe acţiuni, “scopul acestui . adaos este 

și. de a restabili. un “echilibru între . întreprinderile exerci- 

ate de particulari și de aceste societăţi, cari: 'sunt - supuse 

acestui comiplimentar, cu cote mai. ridicate şi asupra . în- Ă 

tregului-“venit net, “minus rezervele scutite după art..32. 

„Această: diferenţă - e; stabilită în vedere că comparăm o: 

înireprindere particulară în sine față -de o întreprindere. si- 

milară a unei societăți, peniru venitul celei 'dintâiu între- 

_prinzătorul va plăti un impozit global mult mai mâre. decât 

Nor plăti în total : acţionarii la dividendul distribuit,  deo- 

"sebit de avantajul scutirii rezervelor la societate a căror 

formare era. nevoe: să fie încurajată. - 

se Impozit complimentar. — Calculul lui. — (instrucţiuni). 

„_ +Parag. 111.:— Calculul impozitului complimentar “se face: 

"dar precum urmează : 

1. — Pentru: societăţile pe acţiuni : "se stabileşte rentabi-. 

litatea .și anume cât la sută reprezintă beneficiul net . ales 

conform art. 31, împreună cu dividendul și cu toate sumele 

prevăzute de art. 33, mai puțin rezervele . scutite conform . 

„ari. 32 şi 125, față de capital, împreună cu rezervele. Se 

caută în tabela prevăzută. la ari. 42, „în. dreptul acelei ren- 

tabilităţi, cota de impunere: la sută” şi se. aplică, Venitului 

- impozabil. - | i 

Spre exemplu? . a 

O societate. pe „acțiuni are: IE 

Capital social. + +... ee e e sie e simte e e. Lei. 25.000.000,— 

Rezerve în total. . . . . . o e ete o e ee sai _5:000.000,— 

e i el 80000000, 
“Beneliciu total ... . s.a... . . ce. ADI 6.000.000,— 

Se scade rezerva 10%, .. .... „600000, ! n 

„Se scade rezerva pentru. creanţe . . a 
dubioase. ... . . s-. . .. 150.000,— . 

. Se scade rezerva peniru diferenţa MICE 

de curs conform ari. 125 . . 260;000,— - 

De scăzut e eee e ee 1.000.000, 7 +4:000.000;— 
Beneficiu impozabil . .. 5.000.000,— 

-
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__ Rentabililatea: față de 30.000.0C0, capital şi rezerve esie 
de 16,6%,. deci: cota de impunere ' :4% care aplicată la. 
5.000.000, dă impozit complimeniar 200.000. lei. | 

Conform -ari. 124 iranzitoriu, dacă. o parle din capilatut 
unei- societăți industriale pe. acțiuni este dinaintea anului 
1916 'se 'va socoti! în calculul reniabilității până la anul 

„1925 de irei ori. . 
Așa -dar, în exemplul precedent dacă o' socielale în- 

dusirială -a- avut la 1915 un capilal de! 19.000.000 lei, Con=. 
„- form art. 123, se: adăogă. la câpilalul de -mâi sus încă 
„20.000.000 Iei, şi atunci capilalul - cu 'rezeivele devine: 

„.-50.000.000 lei, iar rentabilitatea: la “acelaș "beneficiu 10%. 
„Prin urmare” impozitul cu cota 0,5% va fi 25.000 lei. 

2. — Pentru 'particularii Cari au bilanţ, şi regisire regulat 
ținute : | n 

Se calculează reniabilitatea benetficiului stabili! conform 
ari. 31, mai puțin rezervele ce eventual ar: putea - avea 
conform art. 124, faţă de capital; și se “caută în tabela dela ari. 42 cota ia sută corespunzătoare .- acelei  reniabilități, 
care aplicându-se: beneficiului ales, mai puțin 10%, se ob- 
ține impozitul: - | ă ame e 

Spre . exemplu : . Că A îi 
Capiialul contribuabilului . „, o... ...,. Lei 1.000.000,— 
Cifra afacerilor  1.800.000,— | | i 

_Beneliciul ales conform art. 31, scăzând ŞI rezerva . | prevăzută de art, 125... „ 450.000,— -  Rentabililatea este 45%, care cu cota din Jabelă. - ia o de 5*/. aplicată Ia 450.000 — 45.000 (10%) - sau la 405.000,— lei dă ca impozit. tou oi 220.230,— 
“Dacă însă jumătate. din cilra afaceriior e mai mare decâl capilalul real, rentabilitatea se socoleşie la un _capilal egal cu jumătate din cifra afacerilor. DN 
Așa în cxemplul precedent dacă cifra. afacerilor "esie 6.000.000, se socoieşte rentabilitatea la un capilal de -_3.000.000 lei, adică de 15% care cu cota din: țabelă de 0,5% ia 405.000, dă ca impozit. 2.025, . E .
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3. — Dacă coniribuabilul n'are bilanţ sau registre 'regu- 

Yat ținute și cifra afacârilor de peste 1.000.000 lei, se sa- 

cotește rentabilitatea beneficiului, stabilit conform art. 39, 

alin. b,-faţă de un capital egal cu jumătate. din ciira ata- - 

cerilor şi-se face acelaș calcul. . - | 

Spre exemplu: . a N 

„Gifra afacerilor ..... ai ea Lei 2.000.000,— 

- Capitalul se consideră . ... . . ae m 1 1.000,000,— 
Beneficiu ....... cc... ... late mi 250.000,— | 
Rentabiliiatea este 25%, iar cote, după tabelă 50, - -. - 

care aplicală la beneficiul de 250.000—25.000,. . „ 

adică la 225, 000 lei, dă ca a impozit a 6. 750,— 

- Impozit complimentar. — Calculul lui. — “Giastrieţiuni) 

Parag. 112. — Impozitul complimentar va “fi stabilit de- 

odată cu impozitul principâl şi prin acelaş. proces-verbal. 

însă făcându-se. calcul şi încheiere aparie, în vedere. căse : 

poate face apel numai contra acestei impuneri. 

Toată procedura de urmat, va fi, dar, aceea . prevăzută 

pentru impunerea principală la titlul III. i 

Impozit: complimentar. - — - Coridiţianile « de impunere. —. 

(Instrucţiuni) . | 

| Parag. 109. — Condiţiunile de impunere stabilite de lege, 

“ţinând seama de cele de mai sus, sunt cele ce urmează: +, 

a). Peniru contribuabilii al .căror capital pus în "" între- 

prindere se poale stabili “pe: baza bilanţului, între cari „sunt: 

„de. sigur societățile obligate la publicarea” bilanţului, im 

“punerea are loc în cazul când. beneficiul net impozabil - 

“trece. de 75.000 lei Şi dacă rentabilitatea beneficiului net 

îaţă de capital se- ridică la cea "prevăzută În tabela de cote; 

Cum însă prin: alin: IV din - art. 42, adăogat. la Camera 

Dă Deputaţilor, sa :prevăzut -că pentru comercianții. şi: indus- 

„ “riaşii. particulari ” în calculul rentabilității, capitalul nu . va 

_1i socotit mai mic de jumătate din. cifra afacerilor și. cum 

rentabilitatea dela care începe impunerea ' peniru particu- 

E dari e e 15%, urmează că impuncrea începe cu. cota de 0,524
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pentru acele întreprinderi cari “sunt considerate .; a avea un 

capital de cel puțin 500. 000, înirucât la acest: „capital. cu 

rentabilitate de 15% se: „sbline. minimul: de venit impoza- . 

bil. de 75.000" Jei. | - - i 

Spre exemplu, dacă cifra afacerilor. este de 1.009. 000 lei, 

iar capitalui '100.000 și beneficiul 75.000 lei, rentabilitatea 

se, socotește la un capital” de 500, 000, egal cu. 4 din cilra 

afacerilor; deci este de. 1525 Ea e, " 

Condiţiunea de: “impunere” pentru particulari sta “legat aşa: 

dar şi de cifra afacerilor, chiar când capitalul: se poale. . 

dovedi cu registre, rămânând a interveni : capitalul numai 

“atunci când se dovedește că el e mai “mare : de 4. din-. 
cifra afacerilor, în care caz: reniabilitatea se raportează la 

capitalul real. | | : 

Spre. exemplu, dacă cifra afacerilor. e. 1.000.000, iar, ca- -: 
pitalul 750. 000, "beneficiul de 75. 000, raportat la capital ede 

10%, prin urmare nu e impozabil. : - 

Pentru „societăţile pe acțiuni. această limită. a capitalului. 

nefiind pusă, ele vor fi impuse la orice capital, dacă 

beneficiul net. mai puţin rezervele scutite trece de 75.000, 
iar rentabilitatea alinge 10% față de capitalul social inclu- 

siv totalul rezervelor; | E 
b) Pentru. „contribuabilii particulari al. „căror capital” nu 

| li se poate stabili neavând bilanț şi registre în regulă, i im 
' punerea are loc dacă cifra afacerilor” irece de 1.000. 000 lei, 
când. sunt presupuși a avea un capital de jumătate din cifra 
afacerilor -şi în aceleași condițiuni: în ce priveşte „renkabi- 
litatea beneliciului față de acest capital. „presupus. ” 

Prin urmare, minimul de capital ce .servă. de, bază în. căl- 
" culul rentabilităţii e 500.000 lei, “iar. minimul. de venit. iMpo- . 
„Zabil, socotind 'rentabilitatea de 15%; este tot. 75,000 : i. 
Deosebirea .este că în acest caz nu „poate, interveni în cal- 
culul. capitalului real. 

Condiţiunile de mai sus se “stabil 
trucât după cum se arată la 
pozițiunile legii 

ește pe iireprinderi în 
parag. 108, se păstrează dis: 

în ce - „Priveşie modalităţile siabilirei, im= :
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punerii, iar pentru societăţile ps “acţiuni toate ramurile de 

„activitate formează . o singură întreprindere conform celor 

“stabilite. 

. Ampozit complimentar. — Veniturile supuse impozitului. 
(Instrucţiuni). E i 

- Parag. 110. — Venitul. supus impozitului complimentar - 

este, după. textul aliniatului VI al art. 42, cel care este 

“supus impozitului prevăzut” de art. 30, conform. legii. 

„Totuşi legea face următoarele distincţiuni : 

. A, — Pentru societățile pe acţiuni, impozitul. complimen- 

“ar este aşezat - atât asupra: beneficiului ' impus după art. 

33, .cari. au fost supuse. impozitului “'mobiliar şi anume : 

participările. „la beneficiu, redevenţele: “şi dobânzile încasate 

la sumele: depuse. Rămân neimpuse rezervele; scutite con- 

torm art. 32. şi 125. - - 

2, — Deniru particulari prin alin. V modificât în Senat s'a 

prevăzut că după-ce se. sțabilește rentabilitatea | să' se” 

scadă, 10% : “din. venitul impozabil ales,. conform prevede- 

rilor - acestui articol. - | . . 

- Prin urmare, minimul de venit. impozabil de 75.000 lei, 

-după ce se stabilește rentabilitatea, devine a impunere 

„61.500 lei. A n 

- Impozit commplimeniar, — - Obseroafiini critice. = — - (Argus, 

30. Martie: :1925).:- 

"O impunere foarte oneroasă' o constituie impozitul coim- 

plimentar prevăzut de ârt. 42. Pentru a dovedi cât: de 

-greu lovesc industria, lee: impozite existente, vom lua 

“un exemplu:- e 

'0O înjreprindere industrială -cu 10 milioane capital, - rea 

lizăâză un dever de 40 milioane lei, lucrând cu un bene- 

Ticiu mediu-:de. 20- la sută. 

Repartizarea beneficiului ar: fi următoarea : 

„4--la. sută. impozit la' cifra de afaceri: 400.000; 

"45.3 la sută impozit la dividendul de 5 milioane, 900.000.
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6 la sută impozite adijionale - la: 8 milioane—4 “milioane, 

456.000. 

8 la sulă impozit induslrial la 800. 000-—400.000-5 mili- 

- vane '208.000,., . . " 

„15-35 la sujz Ja, lei. 500.000. “ântieme, 90.000 ; | 
15 la sută impozit complimentar la" 7.600.000 lei, pentru 

“o rentabilitate de 76 la sută, 1.140.000. - : 
„Total. lei 3.194.000. 

Acţionarul. încasează 5 milioane: “minus 900 mii,- adică 

„4.100.000 ; minus impozitul global. pe: care-l plătește acţio- 

-- narul şi care în medie.e 8 la sută la aceşii . 4.100.000 adică 

328.000 lei, așa că-i rămân net acţionarului 3.772.000 lei. 
„Fiscul încasează numai ca: impozite directe (căci și impo- 

 zitul pe ciira de. afaceri, ca şi cel global! 'sunt impozite di- 

recte) ..3.522.000 . lei.. | 

Dacă la aceste impozite se va mai adăoga participaiea 
la beneficii a lucrătorilor, chiar cu cote mult. inferioare 
celor din proiect, ar rezulta că pariea acţionarului: va . îi 
mult mai “inferioară părţei- care. o încasează fiscul. O ase- 
menea situație este cu totul inadmisibilă.- Căci _ nu se 
poate socoli.că un beneficiu net de 3,700.000 : lei de. azi 
la un capital de 10 milioane lei de. acum 3. -sau 4 ani, 

„_” echivalent: cu. 30 milioane lei de azi, „este atât de fantastic 
ca să justifice impozite egale cu beneficiul nei. Ar fi ne- 
cesar ca coiele dela ari. 42 să fie reduse . “pentru socielă- 
țile anonime la aceleași cole ca. şi Peniru - particulari: -So-. 
ciciaiea anonimă este deslul de greu lovită : în -concurența . - 
cu întreprinderile de altă formă prin o sumă de . dezavan-- 
laje : inițiativă” mai anevoioasă, chelueli! generale mai mari,. 
impozii "pe dividend mai mare de cât cel industrial . (18. la 
sută în loc de 8 la sută). Este o' lovitură cu totul nedreaptă; 
dacă se mai menţine și ' această deosebire la ari. 42. 

In situaţia actuală, irebue să căutăm a stimula o. drenare: 
a capitalurilor din jară spre. plasamente comerciale şi in- 

„dustriale. Or, acest plasament se face în -marea majoritate
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a cazurilor. în acțiuni ale societăţilor” anonime. Trebue dar, . - 
- Și” din acest motiv să nu împovărăm prea mult societățile 

anonime. - 

Impozit complimentar. — Cota de“ impunere. Rentabi- 
litate. . Modul de. calcul . „Tolalul rezervelor“. Inţelesul 

„_-acestor termeni. Rezervele anului precedent. Ele nu intră 
în calcul. (lurisprudenţă).  - 
După art.:42 din legea. coniribuţiunilor directe, cola de 

impunere pentru impozitul complimeniar prevăzut de acest 
text de lege, variază după rentabilitatea capitalului, adică 
după raportul dintre capitalul inițial angajat în întreprin- - 
dere, însumat .cu totalul rezervelor. și. între beneficiul net. 

Prin „totalul rezervelor” legiuitorul nu a putut înțelege 
decât acele rezerve din anii precedenţi, cari împreună cu 
capita!'u! au putul servi ca fond de rulmenti pentzu reaț:- 
zarea venitului net .al anului ce serveşte ca bază de im- 
punere, iar nici. decum rezervele "rezultate din operaţiunile - 
acestui an, rezerve ce - evident, n'au „putut încă să fie ru-. 

late și ca atare, nu pot servi la stabilirea raportului de ren- 

- 4abilitate, ca bază de așezăre a impozitului complimentar. 

„ Prin urmare, greșit Comisiunea de apel, în speță, a adău- 

gat la fondul de rulement, pentru determinareâ coeficien- - 

“tului de impunere la complimentar, pe anul 1924 şi rezervele 

prevăzute. în bilanţul anului precedent. (Cas. III, dec. 1114, 

-din 30 Mai 1924, — Jurisprud. Rom. „pe 1924, p. „329, „Ne. 370). 

Vezi şi Impozit mobiliar. | 

“Impozit complimentar.: — — Intreprinderi comerciale. sau 

- industriale. Fond de rulment. Face parte din capital. 

Trebue îngloba! în capital, în calcularea impozilului com- 

plimentar. Art. 42 legea contribuțiunilor directe. 

Fondul de rulment într'o întreprindere, face,  principial,. 
„parte din capitalul întreprinderii şi ca atare el trebue în- 

globat în acest capilal, pentru: determinarea exactă a pro- - 

centului de reritabilitate.
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- Prin -urmare, în speţă, Coimisiurica, de apel “chemată a 

'- determina baza impozitului : complimentar, prevăzut de art. 

42 din” legea contribuţiunilor directe, rău calculează în' ca- 

pitalui întreprinderii numai sumele învestite în imobile și 

mașini “şi omite sumele pe "cari recurentul le-a - întrebuințat 

ca iond de rulmeni, deși: i sa cerut aceasta. (Cas. TII, dec 

1948 din 31 Octombrie * 1924). 

Impozit complimentar. — - Impunerea comistonarilor. — 

(Dec. comis. centr. fisc). | 
_. Penhu -Stabilirea impozitului coiplimentar la comisionari 

urmează: ca. aceștia să fie împărțiți în două categorii. 

| “Prima categorie, “acei. cari fac. numai acle de. pur .comi- 

-sion, adică fac numai. 'operațiuni-de intermediari :peniru a 

înlesni legăturile între. „comercianți și fabricanți - sau alti 

comercianți, Având în vedere. că, după. natura afacerilor, 

asemenea . întreprindere nu. este întemeiată pe. capital ȘI 
Chiar în cazul când au câpital acesta! este. întrebuințat pen- 
iru a acoperi unele cheliueli ocazionate de exercitarea co- 
merţului, nu este locul a: se impune la impozitul - compli- 
meniar, neputând fi vorba de rentabilitate. . -- 

In ce privește categoria a doua, adică acei cari pe 
„lângă . comerțul de comision. propriu zis, cumpără și vând 
mărturi pe! cont propriu, sau: primesc mărfuri -. în : depozit. 
pentru a le desface în. schimbul unui comision, este locul 
a se supune la impozitul _complimentar, iar -rentabilitațea se 
stabilește“ avându-se în vedere jumătate - din ciira. de. afa- 
ceri care. consistă atât din prețul de vânzare al mărfei 
cât şi din comisionul încasaț: “dela: afacerile în comision | 
propriu zis, sau capitalul “dacă - este. mai:: mare de- 

“cât jumătate din cifra de afaceri. - 

“Impozit la dobânzi. — v. Dobânzi, . 
Impozit global. — ” Nescădere! din venitul general. —v. 

scăderi, 
Impozit global. : — "Calcularea veniturilor din: “efectele 
“publice ale împrumuturilor de stat. —'v. căderi i
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Impozit global. — Dobânzi incasate din România de + un 

străin. — v. Scăderi. RE 

Impozit global. — - Comisiunea europeană a 2 Dunării. Par- 

sonalul ei de biurou, este scutit. de impozitul global. Ra-: . 
țiune. Art. 48 legea pentru unificarea. contribuțiunilor. . 

directe. — Jurisprudenţă). m | E 

Prin motivul de. recurs, "recurenitul “susține! că Comisiunea” 
de apel a violat ari. 58 din legea contribuțiunilor” directe, : 

întrucât la împus. la. impozitul pe. venitul” global, „deşi “el. 

face parte. din personalul Comisiunii: Europene . a Dunării, 

care e considerat ca o misiune. diplomalică ;- | | 

Comisiunea de apel. deși constată în fapt. că. recureitul ! 

face parte, din personalul străin al Comisiunii. Europene. a. 

„ Dunăni îl impune: totuși la impozitul. pe venilui global sub . 

cuvânt că ar fi funcționar - în acea Comisiune, iar nu 

„* delegat făcând parte din corpul diplomatic ; IE 

„Textul art. 58 "din legea' contiibuţiunilor. ditecte este” ge. - 

„neral. şi se referă la întreg personalul unei misiuni „diplo- 

"matice, . fără distincţiune,; dacă e „Vorba. de personalul de. 

i conducere, sau .de cel de biurou ; . 

"În: alare caz, recurentul : făcând parle din. personalul. Co- 

misiur.i: Europene a Dunării, care esie conșiderată şi ira- 

tată ca o misiune diplomatică, urmează că numitul intră în. 

excepțiunile - prevăzute de citatul text de. lege. (Cas. III, dec. 

2201- din 18. :Noembrie 1924). , 

Impozit glGbal. — Impozitul global pe “venit.. [: Asociaji în. 
nume colectiv. Rezerve! nedistribuile. — (lurisprudenţă). - 

Beneficiile „unei societăţi în „nume colectiv irecute în re- 

zervă, nu pot constitui un, venit supus impozitului global pe 

venitul asociatului. (Consiliul: Prefecturii “Rhone, 19 Febr. N 

1923. Consiliul Prefecturii. “Sena, 19 Tunie 1923, - Revue: „du , 

Droit Bancaire, No. 2; din. 1924, p. HD 

_ Impozit glSbal,: — Renta refacerei. —. Qurispridență) 
In conformitate cu art:-1' şi 55 din legea pentru unifică-.
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rea contribuţiilor directe, impozitul progresiv pe venilul | 

global este subiectiv, lovind totalitatea veniturilor ' unei. 

persoane. Ca tare, el se aşează asupra întregului veni! . 

anual al contribuabilului, provenind : atât. din veniturile su- 

puse la impozitele elementare, cât și din cele scutiie de 

„acele impozite, iar prin ari. 130 din aceiaş lege se prevede 

că orice dispozițiune de lege sau regulamente relative. la 

“scutiri de „coniribuțiuni directe - neprevăzute "în prezenia 

lege, sunt şi rămân abrogate. - | 

Faţă de! dispoziţiunile categorice ale 'suscitatelor texte” 

„de lege, cu drept cuvânt, în speță, instanța de fond a men- 

“ţinut în compunerea impozitului global al recurentului. ȘI 

„venitul "rezultat din cuponul rentei de refacere ' din - 1920,. 

* pentru' care nu se prevede în lege nici o scutire în ce pri-" 

„vVeşte impozitul „progresiv pe venitul “global. (Cas. AI, de- 

„ciz.. No. 742 din 8 Apr. 1924. "—. Jur. Rom.. „1924, pag. “303, 

Neo. 264). 

Impozit global: — Poate fi stabilit chiar dacă în privința. 

__ celor elementare există proces. In cazul schimtării ace- 

” stora se face reducere. pe cale administrativă. — Quris- 
prudenţă). 

__ Pentru stabilirea impozitului global, Comisiunile de : im- 

"punere pot procede la lucrările lor; independent de faptul 

dacă asupra așezării impozitelor elementare. există vre-un 

proces sau contestaţiune de orice fel, legea neprevăzând - 

că, în asemenea cazuri.. procedura înaintea Comisiunii - ar 

- putea fi suspendată | sau întreruptă. - . 

“Prin urmare, în speţă, Comisiunea de Apel, nia - săvârşit 

nici un exces de pulere, atunci când a procedat la lucră- 
rile pentru. stabilirea impozitului global, "deşi : 'exisță con- 
testaţie” asupra unuia din impozitele elementare urmând ca. 
pe cale adminisirativă, acest impozit global 'să .fie redus. 
dacă va fi cazul, în proporţie cu celelalte impozite defini- . 
iv stabilite. (Cas. III, dec. 1112 din 30. Mai 1024).
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Impozit global. - Tilluri ale împrumuturilor. scutite prin 

legile de emisiune. Nescutirea. lor de impozitul global.— 

(urisprudenţă). - 

Prin legile de emisiune a “împrumuturilor Statului, efec- i; 

ele acestor împrumuturi au fost sculile de orice. impozite 

către Stat, județ şi comună, prezente şi viitoare. . Aceste 

legi- însă n'aau avut în vedere  decâi impozitul obiectiv a- 

“supra veniturilor capitalurilor mobiliare, venituri cari, în 

privinţa efectelor de Stai privilegiate, au fost scutite şi prin 

art. 23 alin. 2 din legea unificării contribuțiunilor directe. , 

* Scutirea aceasta însă — în lipsă de texi expres — nu se 

“poate întinde și în privința impozitului: global, : care e un 
impozit. subiectiv, după cum îl caracterizează art. 1-alin. 7 
şi  ullimul din lege; şi loveşte totalitatea veniturilor .unei | 

persoane, din orice sursă sau ocupaţiune, fie că aceste 

. venituri cad sub asieta impozitelor obiective, fie că “sunt | 

scutite de aceste impozite, după cum determină, ca bază 

de așezare "pentru impozitul progresiv, ari. 55 din lege. . 
. Prin urmate, în: speţă,- Comisiunea” de Apel nu a.violatle-. 

--gea când a supus pe: recurent la impozitul global pentru . 

efectele scutite de impozit prin legea lor de emisiune. (Cas, 

-“1], dec, 32 din 29 Ianuarie) 1925), 

„Impozit global. — Taxe succesorale plătite. Dacă pot 

__ Ji scăzule din impozitul global. — , Jurisprudenţ ă, 

- Printre sumele admise la scădere, “când se formează im- 

- pozitul global, nu -figurează și taxele succesorale ;' prin 

_urmare. cu drept cuvâni Comisiunea de Apel le-a adăogat 

“la venitul. impozabil. a „ 

Cu atât mai mult.nu puteau îi scăzute” cu câț taxele | suc- 

 cesorale reprezintă partea pe. care oia- Statul din capitalul 

isuccesoral, pe când venitul global se alcătuește din veniturile 

„generale ale restului: de avere. (Curtea de Apel “Bucureșii,. 

"Secţia - IV-a; deciziunea fiscală: Nr. 130 din' 26  Noembrie 

- 1925, — Bul. Curţilor de apel, pag. 23,:1 Ianuarie 1926). 

Da
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Impozii industrial și minier. — (Dec. comis. centr. fisc.), 

Impozitul minier. plătii. de către acei cari fac. întreprinderi 

miniere, precum şi impozitul industrial plătit pe'anul . 1922 - 

de fabricile cari se bucură de. „avantagiile. legei industriale, 

- se consideră. ca o cheltuială care privește” întreprinderea: 

şi deci se scade din beneficiu conform paragrafului 87. din 

instrucțiuni. "(Comunicată cu. ord. circ. al Min. Fin. No. 
„.36.536[1923). 

Impozit industrial. —v. Fabrici de spirt. 

Impozit industrial şi minier. — Scutire, potrivit legii de- 

încurajare a induslriilor.: Regimul de scutire, prevăzut de- 

noua: “lege a contribuțiunilor „directe. Aplicabilitatea lut 

(Art, 56). — (lurisprudenţă). 

Prin. art, 36 din legea de unificare.a contribuțiunilor di- 

reci, legiuitorul nu-a făcut decât să' înlocuiască, . „ peniru 

nouile întreprinderi industriale și miniere, regimul de Scu- - 

tire cu impozitul industrial redus: de - 3, 4 sau 5. la sută — 

„prevăzuţ. de legea pentru încurajarea; industriei naţionale. — 
cu un alt regim de scutire provizoriu şi: aplicabil în anu-- 

mite condițiuni prevăzute de lege. Este evident, şi acesta: 
rezultă. din instrucțiunile -legei, că noul regim de sculire mu: 
se va aplica decât industriilor de natura acelora, cari | sau... 
bucuraț și în irecut. de avantagiile legei industriale. 

Prin urmare, o rafinărie de spirt — cum este în “speţă. — 
care nu, “putea beneficia: de avantagiile -. legii - industriale,. 
conform art. 5 din această lege, nu .se” poate: bucura :nici de 
sculirea d= impozit prevăzută ae art. 36. din noua lege a 
_coniribuțiunilor directe. (Cas. III, dec. No: 1813. din 21. Oc- 

bucurat de sculire de impozite după legea. pentru încura- 

iombrie 1924). 

Impozit industrial. — Fabrici. — - Dec. comis; centr. fisc. ) 
(Art, 36). “Adaus la. paragraful 95. —. Fabricile :Cari - s'au. 

jarea industriei, neplătind. nici contribuțiuni directe, „nici îm -
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pozitul indusirial prevăzut de acea lege pentru anul 1922,: 

care impozit se aplică în- fiecare an după încheerea bilan- 

„ţului pe anul de impunere, urmează să fie. impuse pe anul 

1922, care servă de bază la impunere și pe anul 1923 pen- 

iru nouile impozite. i 

Inipozit | industrial. — Scăderea ui ca cheltueli vw 

Scăderi. - ae 

“Impozit industrial. — v. , Scutiri, a .. 

Impozit minier. — Scăderea lui ca chieltueli, —v.. Scăderi. 

Impozit minier. —-V. Impozit industrial şi minier. 

Impozit minimal..— (Ord. Min. Fin. Nr. 62921923). 

Impozitul minimal prevăzut de ari. 54 se va încasa peun 

„an. El se poate încasa imediat ce sc dresează actul de im- 

punere, iar descărcarea se va face în matricolele rol ore 

-mular No. 4. 

„In toate cazurile de mai. sus, până când se vor cântec- 

ționa registre de chilanțe speciale, încasarea se va face 

-cu registrele de chitanțe tormulâr vechi, menţinându-se pe 

"ele, felul impozitului, încasat. 

Peniru cazurile 'dela No. 1 și 2, întrucât rolurile nu sunt 

“încă. gaia, incasarea se va nota chiar în cotorul „procesului 

“verbal de impunere, făcându-se: mențiune de, suma încasa- 

! tă, numărul şi data chitanţei. 

"Această notă se va face! numai de. perceptor, sau con- 

abil. După ce veţi primi roluri, acește încasări vor fi | 

descărcate: în ele... ! 

“Impozit minimal. - — (Dec. comis.. centr. fisc), 

“Adaos la paragraful 141. — Călugării, cari nu au alte ve- 

„nituri impozabile şi cari au vârsta vârsta de. peste 60 ani, 

“sunt :sculiţi. de impozabil, minimal. Sa i 

Impozitul mobiliar. - — Gota. Caracterul lui cbiectio. - 

(Instrucţiuni). 

Parag. 45. — Acest impozit este prin excelenţă obiecliv. 

- EI loveşte venitul la izvorul său, fără consideraţiunea per-



116 

soanei căreia 'se cuvine venilul şi care de. multe ori nici 
nu intervine la. perceperea. impozitului, deşi plata se face 

pe seama sa şi îl priveşte direct. Asifel impozilul se a- 
şează asupra tuluror veniturilor mobiliare 'din ţară, indife-" 
rent unde: ar locui: coniribuabilul, tie el locuitor al. țării, 
fie el al unei alte ţări. . 

” Controlul ce urmează a 'se face asupra persoanelor că- 
_rora se cuvine veniiul privește mai mult impozitul pe veni- . - 
global, deci toate măsurile de luat în această privință suat 
iratale cu ocaziunea instrucțiunilor date peniru constatarea 
acelui impozit. * - 

Ca sistem de percepere se 'aseamănă cu impozitele di- 
"recte, pe când 'de. fapt el este un impozit direct. 

Și, în ce privește impunerea, veniturile sunt diferențiate 
după “felul lor, fără considerațiunea persoanei  coniribua- 
bilului, și anume impozitul se așează cu colele ce urmează; 

„ 1) 15 la sută orice venit al capitalurilor mobiliare, afară 
_ de cele de mai jos; 

2) 12.la sută veniturile din acţiunile nominati ve ale so- 
cietăţilor cu capital în majoritate, național ; | 

3 10 la sută veniturile din depozitele n „numerar la 
bănci în țară, şi: e - a 
-4)'8 la sută pentru - veniturile din scrisuri aa Crediie Fun- 

ciare, formate prin asociaţiuni mutuale . de. proprietari şi au- 
iorizate „prin. legi a emite asemenea obligaţiuni, cum ŞI cin 
renta exproprierii, ori din titlurile societății de locuințe - -ef- 
“tine, creată în baza legii din 13 Februarie. 1910.. 
„Prin. art.. 122 iransiloriu s'a dispus ca pentru primii 5 ant - 

dela aplicarea legii, impozitul: la venitul din renta expro- 
_prierii să fie de 5%. , 

Această dispozițiune nu se aplică peniru venitul pe anul 
1922—1923, care ar rămâne a plăii impozitul după legea din | 
1921. „aplicabilă până la 1 Aprilie „1923.
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Impozit mobiliar.— Caracterul demonstrativ, iar nu limita- 

tiv al veniturilor atinse de acest impozil.—. (Instrucţiurii): . 

“Parag. 47. — Prin ari. 23 se face.o enumerare  demon- 

" strativă a veniturilor impozabile, iar. nu limitativă, princi- 

piul legii. pus prin art. 23 fiind, că este: impozabil orice. venit 

mobiliar. - , 

Enumerarea. și clasificarea veniturilor este necesară mai: 

mult pentru a preciza modul 'de tratament în - ce! priveşte: 

stabilirea : şi. perceperea impozitului. “Ea privește numai ve- 

niturile din țară, fiindcă cele din altă jară se. impun, fără- 

distincțiune, cu 15%. Ă aa i 

Impozit mobiliar. —  Onstrucțiuni). 

Parag. 58. — Perceperea impozitului se face . pe: cale. de- 

reținere şi vărsarea lui directă la Stat peniru oate venitu-- 

rile de către debitorii! din țară.. a e | 

Reţinerea impozitului. este operată de drept din momeni=- | 

tul exigibilității venitului, „partea din venitul datorat, ca im-: 

pozit aparținând Statului din acel moment. 

Impozit mobiliar. — Exigibllitate. — Qastrucţiun). 

Parag. 57. — Impozitul . este : exigibil din ziua când veni-: 

tul - devine exigibil din partea creditorului. El va fi. vărsat” 

la Stat în termenul şi. condiţiunile mai jos prevăzute. . 

Pentru toate" veniturile cari 'sunt plătibile din . niomentul” 

exigibilităţii lor şi nu' depind decâi “de creditor a le încasa;. 

cum ar fi cupoanele' la acțiuni sau orice fel. de titluri, sau: 

alte drepturi. lichidabile prevăzute lă art. 23, neapărat că: 

- impozitul 'este fără nici o distincţiune exigibil şi: trebue: i 

“vărsat în termenele mai jos prevăzute sub sancțiunile le-: . 

„gale, afară de cele ce se achită la cassele Statului. 

In .ce privește însă dobânzile la: creanțele particulare, 

* deși în principiu impozitul este datorat. din momentul când: 

devine exigibil, mai ales că aceste venituri urmează a îi: 

- socotite în venitul global al. contribuabilului pe anui exigi--
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bilităţii lor, însă .se admite că-în cazul când -contribuabilul 

va, pulea dovedi că. venitul nu poate fi încasat din împreju- 

rări independente de voința sa, sancțiunile pentru neplata la 

timp să nu fie aplicate, Rămâne, dar în sarcina coniribua- 

bilului a dovedi aceste împrejurări. 

Trapozit mobiliar. — Impunerea “dobânzilor la imprumu- 
- furile făcute de străini . societăţilor industriale. — (Dec, 
comis. centr.' fisc; din 11 Februarie 1924). : 

"Dacă: împrumuturile în lei făcute de către străini “Socie- 
" “tăților industriale se pot. asimila cu “cele în valută străină - 
şi deci dacă și dobânda plătită la: aceste împrumuturi este 
“scutită: de impozitul: mobiliar ? . 
“Având -în vedere considerenicle din decizia din 24  la- 

- nuarie, 1924: : ae 
. Comisiunea opinează' că- asemenea - dobânzi. urmează a fi. 
supuse la impoziiul mobiliar. ca şi împrumuțurile. făcute 
de . locuitorii jărei. : IE 

Impozit mobiliar, —' Beneficiul ne al societăților. Sume. 
reportate pe anul viitor. — (Dec. comis. centr. fisc.) 
Adaos la paragraful - .89, - punctul q. —.ca _alin.:3 a. 

Partea din beneficiul net al societăţilor anonime care, prin 
faptul că a fost” reportată, peniru anul viitor, a fost supusă 
în întregime la impozitul comercial cu “cota. „prevăzută de 
ari. 30, când 'se "distribue în. anul următor”. sub formă de 
-dividend, este supusă la impozitul mobiliar. „conform art. 23. 
Pentru a se da însă o compensăție, prin. faptul că nu Sau 
“putut respecta dispoziţiunile. art. 33, se. scade din” impozitul 
comercial al anului când. suma aceasta: se împarte ca divi- 
'dend, impozitul stabilit: cu cota  Prevăzulă de art. 30 la 
suma feportată.  - 

Vezi Impozit Complimenter, 
: cedent,. 

Impozit mobiliar p. veniturile soc.: anon 
oblig. statului. — v..Scutiri. 

vezi i “Rezervele anului pre- 

nime” din rentă şi N
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Impozit mobiliar p. imprumuturi făcute de Soc. de asi-.-, 

gurare. — v. Scutiri. | IE 4 
Impozit mobiliar datorat de. “comanditari: și “asociaţi în. 

“nume colectiv. — v. Scăderi. . a aa 

Impozit -mobiliar. — v. Dividende... -.. ... i Pa 

Impozit ' mobiliar. - — Dobânzi. încasate din România de N 
un strein. —.v. Scăderi,. 

Impozit mobiliar. — v. . Ipoteci legale. N 
Impozit mobiliar.. —y, „Redevențe petrolifere, . 

Impozit mobiliar. — Neaplicarea lui la” coricesiunile. m 
- niere, — v. „Concesiuni miniere. E pa 

Impozit pe dux” şi cifra afacerilor. — Contravenţii. la: 
legea impozitului pe lux şi pe: cifra, afacerilor. Contra- 

venții la legea timbrului. Amendări deosebite. Apel la 

„Tribunal. — Dacă hotărârea dată în unul dintre „apeluri 

i sa 

CI 

4: 

-are o influență de judecarea. celuilalt apel, Soluție afir- | | 

—mativă. (Jurisprudenţă). * 
In fapt: Cu: ocazia constatării unei. vânzări „de cereale 

de către O. E. Morei F. et C:, 's'au stabilit în sarcina lui 

-0O. E. două .coniravențiuni:: -una' la legea impozitului pe "lux _ 

și. pe. cifra afacerilor şi alia la legea “timbrului şi fiind con- 

damnai de căire Fisc pentru. aceste 'contravenţiuni prin pro- . 

cese-verbale deosebite, contra acestor amendări O. E de- . 

clară apel, făcând fiecare. apel. obiectul. unui dosar. şi deci 

al unei judecăţi” deosebite. In. apelul privitor la - coniravenţia - 

la legea “timbrului, apelantul a declarat că'și retrage apelul, 

iar fiscul cerând fespingerea lui, Tribunalul l-a, respins ca 

nefondat. “În: celalt. „apel privitor la "contravenţia la legea ir . - 

pozitului” pe lux şi pe cifra afacerilor, fiscul a cerut să . se 

respingă apelul pe: motiv de. autoritate de lucru judecat Te 

zultată din sentința dată în apel privitor la contravenjia la, 

legea. timbrului. Admitere. o 
In drept: Ambele ” contravențiuni constatate. de controlul 

financiar, adică” aceea la legea impozitului pe. lux şi pe 

cifra. afaceiilor, şi. aceea la „legea timbrului, având acelaş 

fuhdameni juridic” i de fapt, soluțiunea dată în apelul asu- 

IS
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pra uneia dintre ele, trebue: să- influenţeze şi asupra solu- 

țiunei ce urmează să se dea î în apelul asupra celeilalte con- 

travențiuni. Singura discuţiune ce ar putea să aibă loc, ar 

fi atunci când unul dintre apelurile făcute de. către con- 
* îravenient star admite pe. “motivul, că deşi faptul juridic se 

constată că a avut loc, însă contravenţia nu i: se poale im- 

“pula, deoarece a achitat taxele cuvenite ; în acest caz so- 
tuția ce s'ar da în acest apel nu poate irifluența asupra so- 

luției ce urmează să se dea în judecarea celuilalt apel, în 

ce privește plata taxelor deoarece pentru o operaţiune ju- 

sidică fiind obligate „părțile coniraciante să achite mai 

“mulie taxe, ele pot foarte bine să achiie o parte din „ele 

şi. să se susiragă. dela plata celorlalte taxe. 

In specie, însă,.de oarece O. E. a declarat că-şi retrage 
apelul în afacerea: privitoare la contravenţia la legea tim= 
brului, apel care a fost respins - de. către . Tribune al ca ne- 
fondat, el implicit a recunoscut că. faptul îi «ste impuiabil 

și cu ocazia judecării celuilalt apel, hotărîrea „obținută în. 

apelul precedent poate fi produsă cu autoritate . de lucru 
„judecat. (Trib. Dorohoi, sentința No. 334. din 26 Det. 1923). 

- 

Impozit pe lux. — Automobile. — - Onstrucţiunie Ministe- 
rului de Finanţe.) - 

„În urma unei adrese primite: din partea direcției “ contri- 
buţiunilor şi fondului comunal 'din Ministerul 'de finanţe, di- 
recţia. vămilor a pus în vedere oficiilor vamale din ţară ca 
pe viitor să calculeze impozitul pe cheltuelile - -somptuoare 
asupra automobilelor nu la valoarea lor. loco fabrică sla- 
bilită după factură, cum: procedau unele vămi, ci în această | 
valoare să înglobeze şi spesele accesorii (ambalaj, trans- - 

"pori, asigurare, iaxe vamale, _moniaj,. etc.) care fac parte 
integrantă din preţul real al. vehiculului. Cu alte. cuvinte 
valoarea impozăâbilă este. aceea a pieţii interne. din:. mo- 
mentul depunerii declaraţiei de import la vamă şi ea se 
„poate determina şi controla după mercurialele” locului, după - 
cursurile oficiale, sau după orice. alte. documente.
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Potrivit acesior dispoziţiuni dacă valoarea 'aulomobilului 
după factură: este 100.000 lei, iar - prețul de. pe piaţă - este 
de 125.000 Iei, impozitul se va calcula Și încasa asupra su- 
mei din urmă. .-. - - - 

Impozit be lux şi citra de afaceri. — Declaraţiunile re- 
„ dative la acest! impozit. — - Publicaţiunea adm. fin. a Ca- 

pitalei din 17 Dec. 1925. - 
Administraţia” financiară a „Capitalei aduce la cunoștința. i 

comercianților clasificați - categoria ill-a, industriaşilor, me- - 
„_ seriașilor și profesioniştilor. din Capitală, a căror cifră de. 

afaceri nu îrece anual! de 200.000 lei, că pot fi '-dispensaţi 
de a ţine registre speciale. (cifra afacerilor) dacă depun la - 
adminisiraţia financiară a Capitalei o declaraţie că. primesc - ': 
a plăii un impozit fix pe cifra aiacerilor care se va- stabili” 
„de Comisiunea: ce va funcţiona la administraţia financiară | 
a Capitalei, “după 'data' de 10 lanuarie. -1926, până la care. 

“dată vor trebui depuse toate declarațiunile sau cererile în 
„acest sens, o E - 

Impozit, plata lui. — v. Percepere, - 
Impozit plătite cu întârziere. — v. Dobânzi, 
Impozit către stat, județ, comună. — v. Scăderi. 
Impozit profesional. — v. Notar public, 

„Impozitul veniturilor valorilor mobiliare străine. — 
„Norme p. vărsarea lui. — (Unstrucțiuni). 
_Parag. 63. — Impozitul asupra veniturilor. din valorile 
mobiliare Sirăine - încasate de. către locuitorii ţării se vor 
vărsa precum urmează : Ma 

a) Pentru veniturile încasâte în jară “printer un  banches 
şau orice alt intermediar din ţară, impozitul va fi reţinut 
şi vărsat de către acești intermediari. 

Intermediarii cari fac astiel de plăji de dobânzi sau cum- 

-pără cupoane străine, ori intervin la plata lor în orice mod . 

prin mijlocul cecurilor, scrisorilor de credit și orice alle 

“modalități „pentu încasarea unor asemenea venituri, suni
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-. 

„obligaţi. să: “declare .la Administraţia- Financiară respectivă 

:- că vor” face „aceste. operaţiuni, şi să fină: un: registru vizat 

“de: Administraţie în care vor înscrie toale.: operaţiunile de 

acest gen. 

Impozitul va îi vărsat cel mai târziu până la finele lunii 

ce urmează aceleia în care reținerea a avut loc. 

” Vărsarea se va face cu borderouri exirase „după regis- 

| „.trul. susmenționat de toate. plăţile făcute, indicându-se. nu- 

mele şi adresa ' persoanelor cărora "le-a. "plătit. 

"La vărsarea lor vor aduce şi registrele spre a 'fi contro- 

„late cu borderourile Şi a se aviza de către: cei ce .înca- 

scază impozitul. a - 

Persoanele. în "drept de: a 'face operaţiuni, de fel "celor 

"mai sus indicate vor putea elibera borderouri pe. a lor răs- 

, pundere; în' cari vor „menţiona încasarea impozitului sprea 

„servi la. irânsmiterea titlurilor sirăine sau "instrumentelor de 

: plată a veniturilor lor. |. - : 
Societăţile pe "acțiuni şi. toate acele obligate la- publica- 

rea bilanţului sunt dispensate a da. declaraţiunea sus pre- 

văzută la Adminiștraţiile „finariciare, .nu însă şi de, celelalte 

obligaţiuni prevăzute. în. acest. paragrai ;.. 

b). Locuitorii ţării - cari vor. încasa. direct din . străinătate 

asemenea venituri obținute din altă țară, sunt datori a vărsa 

impozitul ei însăşi la Administrația. Financiară în “ermen 

de o lună dela exigibilitate,. sub. „sancțiunile: prevăzute de 
lege. - i . i o 

„La vărsare "vor prezenta | un  borderou al jitlurilor, -care 

va fi vizat sau voi putea cere să le. vizeze . însăşi titlurile. 

Aceste borderouri Vor însoți. actele de iransmisiune. a titlu- 

rilor sau a. insirumentelor de plata - veniturilor, ; spre a se 
'dovedi plâta impozitului „cuvenit, sub sancțiunile . aplicării 

_penalițăţii prevăzute de lege penru sustragere dela impozii.
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Impozitul pe venitul capitalurilor. mobiliare. — Baza 
de impunere este venitul nel, fără a se scădea din aces 
venit, impozilul pe venitul capitalurilor-mobiliare. Art. 31 
alin. 10. legea contribuțiunilor directe. — (Jurisprudenţă).. 
Recurenta susține, că Comisiunca de apel trebuia să-i 

scadă din venitul net al anului: 1922, 'suma ce reprezintă  im- 
pozilul pe capitalul. mobiliar perceput de Stat în acel. an. 
Cererea i-a fost respinsă şi. de Inalta Curte, pe următoarele 
consideraţiuni : i EN ME 
“Conform art, 31 alin. 10; legea pentru: constatarea: coniri- 

buţiunilor directe, nu se. priveşte ca -cheltueli şi ca atare nu 
„se scade din venitul net, „decât impozitul care priveşte | în- 
Ssuşi obiectul întreprinderii, adică comercial sau industrial ;. 
întrucât cazurile de scădere prevăzute de. art. 31. sunt li- 
mitativ arătate de lege. Intrucât impozitele percepute asu- 
pra veniturilor capitalurilor mobiliare. care _ au servit, în. 
speţă, „de. mulment . pentru - operațiunile „anului. încheiat, nu 
sunt prevăzute .a se scădea în “stabilirea bazei impozabile, 
urmează. că Comisiunea de apel n'a violat legea; înglo- 

“bând în venitul nei, veniturile capitalurilor mobiliare, fără . 

deducţiunea. impozitelor aferente. (Cas. II, dec. 7 din 
18 Noembrie: 1924). 

Impozitul pe veniturile capitalurilor mobiliare — Nu 
"se datoresc de creditorii străini din operațiunile de îm- - 
prumut făcut în țara lor față de români. Aplica[iune. 
Art. 22 şi 61 legea peniru „constatarea contribuțiunilor | 

directe. — (lurisprudență). 

Prin art. 61 „alin. Il din legea coniribuţiunilor directe se 

prevede că. peniru. determinarea bazei impozilului. pe ve 

- nitul global, acest venii se formează -din cel general, scă- 

zându-se' — înire altele ' — dobânzile plătite la datoriile 

chirografare, ipotecare - sau privilegiate, cari nu sunt” de- 

duse dela impunerile elementare, iar prin art. 164 din in- - 
strucţiuni, se subordonă scăderea acestor dobânzi condi- 

“ țiunii ca. datornicul să dovedească plata impozitului, mobi 

lar datorit după lege de către” creditorii săi. |
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„După lege (ari. 22), impozitul pe venitul capitalurilor mo- 
biliare, se aşează asupra veniturilor . bruie provenite din 

“Rcmânia, de.căire oricine sar încasa, cum şi cele din 
'-străinătate, dar numai de locuitorii țării, aceslea fiind im- 
:puse la o cotă mai mare. 

Venitul tras de un. creditor străin, în țara sa, din dobân-- 
zile. încasate dela un debitor român, pe temeiul unei crean- 

Te chirografare: coniractate în străinătate, nu poate fi '30- 
cotit ca un venit tras din România, deoarece capitalul an- 

gajat de creditor în asemenea împrejurări nu este un ca- 
„pital afectat unui “comerț sau industrii înireprinse în Ro- 
mânia, ci un capital sau fond de rulemeni destinat opera- . 
'țiunilor de credit pe care el le face în ţara sa, independent 
-de naționalitatea „sau situaţiunea ieritorială a averilor a- 
cestora, _ - 

Scopul. pentru care Administraţia - superioară a fiscului, 

prin instrucţiunile sale făcute în. puterea legii, a subordo- 
naţ scăderea datoriilor - chirografare din asieita impozitului 
-global, condiţiunii ca debitorul - -să justifice plata impozilu- 
lui mobiliar datorii de creditor,! esie acela dea crea o 
“garanție mai mult pentru realizarea acestui: impozit. din 
'pariea celor care îl datoresc potrivit art. 22 sus ciiat, iar 
nu de a creia un impediment absolut peniru contribuabilul 
care ar avea datorii de scăzut din venitul global, „SORn- 
“form ari. 61. ! 

Inirucâi,. în speţă, -este constatat că . dobânzile. datorite 
-de intimat constiiuiau pentru creditorii săi străini „venituri. 

> cari nu erau trase din România, ci din operaţiuni de credit 
- realizate în afară de! teritoriul României şi de către credi- 

„ “tori cari nu erau locuitori ai acestui teritoriu, Comisiunea 
-de Apel scăzând din venitul global al coniribuabilului da- 
“toriile contractate în împrejurările mai sus arătate, fără a-i 
“cere justificarea plăţii. impozitului mobiliar de căire credi- 
torii cari legalmente nu-l datorau fiscului român, a făcuț:o 
“iustă aplicațiune a ari. 22 și 61 din legea . coniribuțiunilor 
-directe, cum și a art. 164 din instrucțiuni. (Cas. II, dec. 
382 din 23 Februarie 1925), IN
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Imprumuturi ipotecare. — v. Scutiri 
Imprumuturi în lei făcuți de străini socielăților indu- * : 

_ striale româneşti. Dobânzi. — v.- Impozit mobiliar. 
Imprumuturi de Stat. — Scutite de „impozitele prezente 

şi viitoare. — v. Scăderi. . e. 
Imprumuturi între bănci. — v. Scutiri. 

Imprumuiuri făcute de soc. de asigurare. — (Dec. comis. 
centr. fisc.) , 

Societăţile de „asigurări, având ca „obiect principal asi- 

gurările; nu pot intra în excepțiunea prevăzută de art. 23. 

alin. 4 peniru operațiunile de împrumut ce fac. Prin urmare, 

peniru veniturile din asigurări vor plăti impozilul comercial, 

iar peniru' venitul realizat” din împrumuturi vor plăti impozi- 
tul mobiliar, _ 

„Imprumut. — Prezumțiune de dobândă. — (lurisprudenţă). „: 

Legea conirib. directe din 1921 impunând creanţele de 

orice fel — afară de cele comerciale care nu prezintă ca- 

__racterul unui împrumut, — la. impozitul de 1574 asupra ve- 

 nitului, nu “face nici'o disiincțiune în privința . celor . ne- 

comerciale. Ea. le consideră pe toate ca având caracte- 
rul juridic al unui împrumut, chiar dacă nu ss prevede expres 

vre-o dobândă ; în acesti caz, legea fixează ca bază impo- 

zabilă, adică ca venit probabil, dobânda legală 'de 5%, ve- 

pit pe care legiuitorul, presupune că credilorul îl trage. din. : 

„ creanţa sa. (Cas. III, deciz. No. 319, din 27 Febr. 1924. _ 

"Jur. Rom. 1924, pag. 195, Nr. 176). 

Vezi şi Dobândă. i 

Imprumuturi ipotecare în cont curent. — (Dec. comis, 
centr. fisc.) | 
(Art. 69). Adaus la parag.. 181. — “imprumuturile în coni 

curent garantate. cu ipoteci nu pot fi asemănate, în ge- 

- nere, împrumuturilor. ipotecare propriu zise și deci, impozi- 

tul aferent dobânzii, 'plătite de asemenea împrumuturi în cont 
| -cureni, nu se poale scădea conform ari. 69 din lege, din 
impozilul pe clădiri sau agricol. -
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In cazul, însă, cu tolul particular, când se dovedeșie că 

suma împrumulată în cont. curent și garantată cu ipotecă 

a servit 'peniru achiziționarea sau clădirea unui imobil, 
acesi caz, împrumutul -având caracterul de credit ipote- 

car propriu zis, scăderea prevăzulă mai sus -se poale face. 

Comisiunile de impuneri şi de apel, vor aprecia chestiu- 

nile de fapt după dovezile. ce i se vor prezenia. 

Impunere. — Norme generale comunicate de Ministerul 

Finanțelor cu ordinul Nr. 9228: din 14 Ianuarie 1925, 
„ Perceperea impozitului la Societăţile pe acţiuni 

In tot cazul, impozitul „societăților pe acţiuni pe -. 1935, 

care nu' va putea fi stabilit în primul trimestru, „Nu va îi 
împlinit de cât după 1 Aprilie. 

Până la stabilirea debitului pe 1925, operaţiunile de în 
casări- pe 1925 se vor trece în regisirul de pârlizi numai la: 

„partea „creditului. i 
“Sumele. încasate -se vor opera în roluri, la partida Îie- 

căruia, în -rubrica prevăzută pentru l-iul lrimestru al aau- 

lui 1925. . 

î Trecerea sumelor . încâsate anticipat, 

Se atrage în deosebi atenţiunea că în rubricile din rol- 
rezervate pentru anul 1925 nu se vor opera .decât la par- 
iea încasărilor unde se vor trece, cum s'a spus mai sus, su-- 
mele încasate anticipat rămânând ca: debitarea sumelor da- 
torile să se facă după ce'se vor alcătui  matricolele de: 
comisiuni. 

In nici un caz nu se pot împlini contribuţiuni 'direcie pe 
„anul 1925 până nu se “achită rămășițele din „anii anteriori: 

şi cele din 1924, prin urmare orice încasare va fi contată. 
la impozitele datorite în ordinea vechimei. lor. . . 

Situaţia impozitelor încasate în plus. ” 
Sumele încasate în plus în conțul contribuţiunilor directe: 

în cursul unui an'se vor alege-în liste-aparte pe fonduri. .



127 

. la finele anului, adică pentru anul 1924 se aleg pe .ziua de 
31 Decembrie 1924 ;" aceste lisle se vor verifica - de con- 
trolori cu rolurile şi cu debitul general. Ele vor fi adăo- 
gate de ordine ca plus, la debitul anului. 1924 dacă. nu sunt 
cuprinse. în debit. Pe anul. „1925 se vor opera în roluri ” la 

partida, fiecărui - contribuabil” în “eontul impozitului ' ca îşi 
"sumele încasate în cursul anului. și se vor scădea din de- | 

__ bitul. genera! întcamit pe baza rezumatului- rolurilor, notân- 
“du-se în rubrica chitanței modul cum s'a “făcut descărca- 
rea. Scăderile .se vor aproba de administrația financiară în 
baza verificărilor și a cercetărilor controlorilor. - 

“Operarea aceslor încasări în rolurile anului 1925” ca și: 
scăderea - scripelor. se: face pe fonduri :pe bază de state. 

-In cazul însă când suma de opera! la fiecare arlicol „de 
-rol întrece debitul pentru : “impozitul respectiv, rămâne a se 
face. compensâţiune între: impozite la închiderea .- exercițiu- 

“lui când se vor alege rămăşiţele; Cu acea. ocaziune, scă- 

derea. debitului rămas de împlinit la toate impozitele, des- 

- cărcându-se pe. baza: rămășițelor. adăogațe în bloc la anul 

următor, rămâne numai. ca la verificare să. se “observe bine 

'a-nu se scădea. de câ! sumele debitate la rămăşiţe, chiar 
dacă ele sunt trecute. la-alte impozite, contorm, instrucțiu- . , 

nilor detaliate ce se vor da la timp. 

În aceste cazuri, urmărirea contribuabilului: va îi _suspen- 

E dată la alt impozit până la concurența. sumei plătită În 

-plus, iar la: alegerea -rămăşiţei nu, se va calcula dobânda 

- cuvenită la acel plus decât până la data împlinirii lui. 

e
 

Impunere. — Locul unde se impune impozitul comercial. — 

| (instrucţiuni). i Se 
Parag. 96. — Așezarea impozitului se face. la locul în- 

E ireprinderii peniru veniiul din. fiecare întreprindere exerci- 

tată 'de o persoană particulară ori societate, „afară de cele 

pe acțiuni, iar dacă întreprinderea are direcțiunea ei în altă 

„parte. la sediul direcţiunii întreprinderii.-unde. se păstrează 

regisirele și se. încheie „operaţiunile. In cazul când .o între-
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prindere. s se exercită în mai multe locuri fără a avea o gi- 

recțiune centrală, acolo. unde are loc principala activitate - 

a întreprinderii. " " ” 

impunerea venitului la impozitul de față se face dar pe 

întreprinderi, păstrându-se. prin aceasta principiul obiecti- 

| vităţii impozitului pus la începutul acestei legi, a cărei a- 

- plicare ne conduce a ţine 'seama de unitatea venitului im= 

pozabil, iar nu de totalitatea veniturilor elementare ale unei - 

persoane. - a a: E ICR 

Aşa dar, dacă contribuabilul exercită o intreprindere uni- 

că, spre exemplu de cherestea, a cărei exercilare se face: 

_fie întrun singur loc, fie în mai multe locuri,. venitul impo= 

zabil se stabilește la un loc, conform prevederilor de mai: 

„sus, Dacă însă mai are şi altă întreprindere, cum ar fi ex- . 

ploatarea unei moșii ce ține în arendă, sau vre-un altfel de: 

comerţ, cum ar fi cel de băuturi spirtoase, venitul: impozabit 

se stabileşte şi se impune pentru fiecare înireprindere în 

parte. o 

" Când însă una din întreprinderi este un accesoriu al ce-.. 

leilalte, spre exemplu la “ întreprinderea de cherestea, î 

ireprinzătorul deschide o cantină pentru lucrători, _ sau 

când exercită într'o „singură prăvălie două sau. mai multe: : 

ramuri de comerj sau întrun singur local două sau mai. 

mulie feluri de. indusyrii legate înire ele cari formează o: 

întreprindere unică, venitul se impune: la un “singur loc. 

De asemenea, dacă în aceeași întrepriridere într'un .-lo<: 

exercită . singur, iar în altul cuun asocial, se impune separat. 

Impunerea. Societăților pe acțiuni * pe primul an de June-- E 

jionare. — (Instrucţiuni). 

Parag. 107. — impunerea societăților pe "acțiuni, pe pri- 

mul an de funcţionare, nu se face decât după - încheesea- 

primului bilanţ. Acelaș bilanţ va servi şi peniru împunerca 

pe al doilea an, ambele: impuneri pulându-se_ iace deodată. 

Astiel dar legea dă în competința Comisiunii celui de al 

doilea an d stabili impunerea şi pe cel diniâiu, 
*
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În schimb, la încciarea funcționării, Societatea este îm- 

pusă “la venitul stabilit pe baza bilanţului ultimului an de 
„exercilare, deși societatea a încetat. Cum pe  ullimul an 

s'a făcut'o impunere după-bilanțul anului precedeni, acca- 

slă. ullimă împunere se socoleșie ca compensare a celei 
slabililă pe primul an, de aceca din 'impozilul stabilit pe 

baza ultimului bilanţ, sc va scădea cel stabili! pe primul an. 

In cazul însă când impozitul primului an va îi mai mare, 

făcându-se scăderea, nu mai rămâne nimic de plătii. Le- 

gca nu. dă 'dreptul însă 'la' restituirea pentru diferența în 

plus plătilă pe primul an. 

Calculul acestei diferențe de scăzut se face bine-ințeles, 

socolindu-se şi adaosul complimeniar stabilit de art. 42. 

Pentru societăţile indusiriale şi miniere noui a căror im- 

punere nu începe în primul an de funcționare, ci prima in- 

-punere regulată începe din al şaselea an şi asupra bcencli- 

ciului după bilanțul încheiat pe anul al cincilea, din impo- 

zitul stabilit la lichidare pe baza ultimului bilanţ, se va scă- / 

dea cel stabilit pe anul al șaselea dela: funcţionare, asu- 

pra venilului din al cincilea an ce se găsca în termenui (ic 

scutire. Dacă însă în primii cinici ani a'nu a bencliciat de 

scutire sau a beneficiat -pe jumătate, în sedere că „Jimit> 

de rentabilitate prevăzută de ari. 36 era întreculd,/impu- 

nerile cvenluale pe vre-unul din acești cinci. ant făcându- 

sc în mod excepţional după lege, în vederea ” -sentabilității 

beneficiului după bilanțul anului în chestiune, .. e rămâne 

bine slabililă şi deci nu aceasta sc va scădea. din cca 

stabililă la lichidare pe ultimul, bilanţ, ci toi „acea a celui 

de al şaselea an. . . 

O socielale care lichidează în vederea unei fuzionări sau 

schimbare de constiluire este impusă ca şi wma care în- 

cetează. 

/ 
/ 
4
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linpunere. — “Bilanţ. şi registre regulat [inuite.: Inlăturarea 

'cheltudlilor. 'Fixarea 'beneficiului prin „apreciere. “Firma 

“ cea funcționat în'anul precedent mai mult de cinci luni, 

“dar mai.piițin de'un an întreg. Socotirea venitului pe acel 

“timp raportat lă un an, pentru fixarea . beneficiului net 

“impozabil pe'anul următor. (Jurisprudenţă). + 

"a.'=— Bilanţul 'şi registrele fegulat ținute, pot să serveas- 

:că qe element principal în fixarea venitului net impozabil. 

Când însă se constată în fapt că sunt trecuie cheltueli pe 

“cari legea nu'le âdmite la scădeii şi că, beneficiul . arătat 

în 'registre nu este adevărat, Comisiunile pot înlătura acele 

cheltueli 'şi aprecia beneficiul în comparație. cu alte între- 

prinderi similare, n a . 

_“bp. = Dacă exploatarea a durat în. ânul precedent mai 

“mult de 'cînci 'luni, însă-nu întreg anul, atunci venitul pe acel 

timp, socotindu-se, cât revine anual, va: servi la fixarea “ve- 

„“nitului net impozabil pe anul curent. (Curtea de Apel, Bu- 

„curești, Secţia IV-a, deciz. fiscală Nr. 112, din 19  Noem- 

brie 1925. — “Buletinul Curţilor de Apel, pag. 20, 1 lanua- 

Tie 1926). Ş aa 

Impunere. — Caracterul impozitului complimentar. — (În- 

strucțiuni). _ | | 

“Parag. 108. — Impozitul complimentar stabilit prin art. 42 

este un 'adaos la impozitul principal stabilit prin art. 30, 

deci urmează aceleași reguli și impunerea se ștabileşte cu 

aceleași modalități pe întreprinderi. ca -și acea : impunere, 

“ținându-se seama- de condițiunile de mai jos. Da 

Scopul principal al acestui adaos este ca să se diferen- 

jieze impunerea  prinir'o colă progresivă, nu numai în ra- | 

port cu mărirea venitului global, dar și cu “rentabilitatea 

sau cu importanța câștigului față de capital și. de întinde- 
„rea afacerilor. - | 

„Pentru societăţile pe acţiuni, scopul acestui -adaos este 
Și de a restabili un echilibru între întreprinderile. exercitate 

de parliculari şi de aceste societăţi, cari sunt supuse aces-
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ui complimentar, cu cote. mai ridicate și asupra. întregului 

venit net, minus rezervele scutite după  aii. 32. 

- Această. diferenţă. e. stabilită în vedere că dacă 'compa- 

-:zăm .0- întreprindere particulară în sine îață de o întreprin- 

-dere .similară a "unei. societăţi, „pentru venitul celei . dintâiu 

“întreprinzătorul Na. plăti. în țotal. acționarii .la dividendul 

„distribuit, deosebit: de avaniajul scutirii rezervelor la socie- 

. “tate: a: căror formare era nevoe să fie încurăjată. 

| Tpaunere. - — Condiţiuriile de impunere la impozitul com: . 

plimentar. — (Instrucţiuni). „ n 

Parag. 109. — ' Condiţiunile: de impunere stabilite -de lege, 

“ţinând seama de.cele de: mai sus, “sunt cele ce' urmează : 

a) Pentru contribuabilii ai: căror capital pus în: întreprin- 

dete se poate stabili pe baza bilanţului, între. cari sunt de 

:sigur societăţile obligate la publicarea bilanţului, impune- 

„ „rea are loc în cazul când benciiciul net impozabil trece * de 

75. 000 lei, şi. dacă. rentabilitatea peneficiului ne! faţă de ca- 

_“pital se ridică lă cea prevăzulă în tabela 'de cote. 

Cum însă prin. alin. IV: din art. 42, adăogat la: Camera De 

-putaților, s'a “prevăzut că pentru comercianții şi indusiriașii | 

particulari în calculul rentabilităţii, capitalul nu va fi soco- 

"tit mai mic de jumătate: din cifra afacerilor şi cum: rentabi- 

“ditatea: dela care începe impunerea , : pentru - particulari e 

15%, urmează că impunerea începe “ci cola de 0,5% pen- 

“lru acele întreprinderi cari sunt considerate a 'avea un ca- 

ă pita! de cel. puţin 500. 000, întrucât la acest capilal cu renta- 

“bilitatea . de, 15%, se obține minimul de venit impozabil de 

"75.000 lei. i: 2 . 

Spre exemplu, dacă citra “afacerilor. este de 1.000. 000 lei, 

“iar capitalul 100.000. şi beneficiul 75.000 lei, rentabiliiatea: 

'se-socoteșie la -un capital. de 500.000 egai.cu 4 din cifra 

„afacerilor, deci este de 15%. 3 

- Condiţiunea de impunere “pentru : particulari s'a legat “așa 

"dar şi de cifra afacerilor, chiar când . capitalul se. poate 

„dovedi cu registre, rămânând a interveni capitalul numai 

„atunci când se dovedește, că el e mai mare. de % :din citra
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afacerilor, în icare. caz rentabilitatea se raportează la ca- 

pitalul real. . i 

- Spre exemplu, "dacă citra atacerilor e: 1.000.000, jar. „ca- 

“pilalul, 750.000, beneficiul de: '75.000,! -raponiai: la "capital: e. 

de 10%, prin:urmare. nu e impozabil. ” 

a Pentru societăţile. pe actiuni, "această limită a capitalului 

Ă “nefiind pusă, ele vor fi impuse la orice. capilal, dacă 'be- 

neficiul net mai puțin. rezervele” scutite” irece 'de 75.000, iar 

rentabilitatea atinge 10% faţă “de capitalul social inclusiv 

totalul rezervelor ; - _ 

_b) Pentru contribuabilii particulari al căror capia) nu le 

se poate stabili neavând bilanţ şi registre în regulă, impu- 

nerea are loc dacă ciira afacerilor irece de 1.000.000 lei, 
„când: sunt presupuşi a avea un capita! de jumătate din ci- 

fra. afacerilor: și în aceleaşi condițiuni: în ce priveşte - ren- 

„abilitatea - beneficiului față de acest capia] „presupus. : „ 

- Prin urmare; minimul de capital ce 'servă .de - „bază. în 

„calculul rentabilităţii: e 500.000 lei,. iar minimul de “venii im-- 

-„ pozabil, socotind rentabilitatea de 15%, este tot 75.000 ei. 

„Deosebirea este că în acest caz nu poale „interveni în 

„calculul capitalului real. , | 

Condiţiunile de mai sus se - stabilesc pe întreprinderi, în-- 

irucât după cum se arată la parag. 108, se păslrează dis- 

. pozițiunile legii în ce priveşte modalităţile. stabilirei împu-: 

nerii, iar pentru societățile pe acțiuni joate ramurile de ac- 
livilale formează .o. singură întreprindere contorm „celor 

„Stabilite. Ce 

Impunere. — /mpuneri făcule de comisiunile anuale. Nea- . 
tacarea lor cu apel, de către fisc. Autoritate de lucru ju-- 

decat. Chestiunea nu- poale fi supusă allei comisiuni). 

- Art. 77 legea „unificărei' coniribuțiunilor directe. — = (u- 
risprudenţă). 

In fapt: Se. „constată. din decizhuinea alacală, că recu- 

“renta fiind supusă în ce. priveşte operațiunea” “cumpărării 

unci canlilăți de material lemnos: din pădurile Stalulvi,. 
cercetării unci Comisiuni fiscale de impuneri anuale, atea- 

N
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a. 

stă. Comisiune: prin “procesul-verbal din 20 "Sept. 1923, a gă- 

sit că zisa operațiune nu constitue o exploatare de „pădure 

— cum pretindea fiscul — şi a apăral- -0 de impozitul co- 

mercial pe anul 1925; 

“Fiscul în loc. să facă apel contră hotărirei, cum prevede ' 

ari. 77 din legea unificării conirifuțiunitor directe; & supus 

cazul unei alte Coriisiuni de impllhcri, “care: a “notăfit con-: 

trariu celei dintâiu, ca. recurenta să fie impusă pentru ope- 

Taţiunea de mai sus la impozitul comercial pc anul 1923 ; 

în „contra aceslei hotăriri, recurenta făcând apel, “Comi- - 

siunea de apel, prin decizia ce se atacă cu. recurs, a.res- 

pins motivul iras din autoritatea lucriuliii judecat, "sub.: cu: 

vânt că hotăririle Comisiunilor anuale de” impuneri "cari - 

-conchid la neimpunerea contribuabililor; nu ăr avea, în ca- 

zul. când. nu au fost: atacate, caracterul unor hotăriri opo- 

-zabile cu autoritate de lucru judecat. 

, In "drept: Din moment ce prin art. 77, legiuitorul a acor- 

dat atât contribuabililor, cât şi fiscului dreptul de a: ataca 

aceste. hotăriri cu apel, este ncîndoios că: prin aceasta el 

le-a recunoscut caracterul şi efectul unor adevărate notă: 

Tiri judecătorești date. în primă instanță ; prin urmare, dacă 

:aceste hotăriri nu sunt atacate în modul și termenul 'pre- 

văzul. de lege, ele rămân detinitive şi irevocabile şi ca atare 

fixează, pentru perioada la care. se referă. dreptul  contri-: 

buabilului în raport cu acela al fiscului, fără ca acesta să 

mai poată, ceeace dealitel nici rațiunea, nici legea nu-l au-. 

toriză, să supună” cazul unei:alte Comisiuni de impuaeri,, 

-pentru cuvâniul.- că prima nu i-a admis _concluziunile sale.. 

“In speţă, fiscul neapelând- hotărirea Comisiunii din . 20. 

“Septembrie 1920, această hotărire.. â rămas. defini livă Şi cu 

autoritate de lucru judecat ; prin. urmare orice altă hotă- 

zire” dată ulterior în. ăceeași cauză. de. o instanță. similară. 

-Comisiunea de Apel trebuia: să o considere ca nulă şi. fără 

- efeci. și să admită pe acest. motiv. apelul recurentei. ÎS 

| „Neprocedând asttel, “Comisiunea a violat. ari. TI mai . Ss 

citat și a săverşit un învederai exces „de putere. (cas. sl, 

dec. 2267 din 26 | Noembrie 1924). - - - 
*. 

+
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Impunere. — Recurs. Stabilired venilului “net impozabil. 

Prezentarea bilanjului . diinpreună cu registrele regulat 

|inule. Înlăturarea. or. 'Ekces de “putere. Art. 39 legea 

contribuțiunilor, directe. (urisprudenţă): 

Conform .art, 39, alin. 1 din. legea contribuţiunilor directe, 

stabilirea. venitului , „net; impozabil, se face - după " elerăentele 

bilanţului: încheiat. în regulă, corespunzând cu regisirele 

regulat ținute. 
: 

In „speţă, deşi. înaintea Coriisiunii de. apel, „apelantil, în 

stabilireă venitului net. la: care“ urma să fie impus, a pre-. - 

zentat regisirele, sale. “comerciale, însă Comisiunea necons 

statând. că nu au tost regulat, ținute, ci le înlătură pur şi: 

siinplu, pe motivul că: apelantul n'a “prezentat . Şi  caimetele 

din borderouri încheiaie la. tranzacțiunile_ făcute de. 'recu- 

rent, spre a- şi baza aprecierile pe alle. femeiuri exira-le-" 

gale, comite un; exces: de: putere . ȘI - violează. “dispozițiunile” 

art,. 39. legea -coniribuţiunilor direcie, încât deciziunea. pro- 

nunțată este . casabilă. (Trib.. „Covurlui, S: 1, sent. civ. „329 

din, 17 lunie. 1925). . : Ri 

Iupunere.. — _ Apreciere. — — (urisprudenţă). 

In lipsă. de Bilanţ, impunerea se: face după apreciere,. deşi. 

registrele sunt. regulat ținute; pentru | că Comisiunea. Nil 

“poate, cercetă “toate operațiunile : din. registre, ci 'ea poalc: 

„numai să verifice cifrele ' din. bilanţ, dacă: corespund regis-! 

trelor. (C. Apel. Buc., S. IV-a, deciz. No. 49, 1 Oct. 1925, _ 

Bul.. c, Apel. „41925, pag. 39%, „No. 130). 

Impunere. — Impunerea acjiunilor: — Dec. comis. centr.. 

fisc.) - n. a . ă 

Adaos la paragralul' 45. -— Pentru ca; dividendui. acţi: pa 

nilor să: se impună cu 'cola de:12:la: sută trebue să: înde=: 

plinească următoarele condițiuni: a): să.: fie. acţiuni 'nomi- 

native ; b).să se “dețină de cetăţeni. români ; „c), aceste-ac- 

iuni nominative şi; “posedate de cetăţeni, români 'să. repre- 

zinte cel puțin 51 la sută din. întreg'. cpailalul, în, acțiuni ale: 

Socictăţei. Bine înțeles că cota de 12: lă' sută „se aplică
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numai pentru dividendul actiunilor, nominalive, iar, nu, ŞI. 

pentru cele la. purtăţor. 

Impunere. — Impunerea societăților pe. acțiuni. — (Dec: 

- comis: centr. fisc..din 9 Febr. 1925; cominicată cu ord: , 

Min. Fin. No. 33.093/923). 

Impunerea Societăților, pe acţiuni “pentru primul an de 

exercilare se face după încheierea primului bilanț, avându- 

se în vedere veniiul constatat prin acel bilanţ, în _ cazul 

când; el. sa. încheiat; pe-o, perioadă de. 12 luni sau mai, 

mică de 12 luni; dacă însă bilanțul s'a încheiat pe.0Q, peri- 

oadă. mai; mare de 12 luni se va, reduce la perioada exer- 

citării, în acel an, întrucât conform. ari. 30 din lege” în 

principiu. impunerea se. face: avându- se. în vedere venitul, a-, 

nului precedent, adică, venitul. pe 12 luni, | 

In al, doilea an de funcţionare. impunerea se face pe 

| „baza primului bilanţ încheiat şi în cazul când acesta este 

încheiat. pe o perioadă. mai mică. de 12 luni, -căci. în. acest 

al doilea an. — exercitarea, va. avea loc timp « de un. an 

întreg. 
: 

Impunere. —- Calcularea impozitului "adifional. —v. Im 

pozit- adiţional. | 

Impunere la. impozit. minimal: — v. Impozit minimal 

Impunere. —. Motive de apel. — v. Apel: 

Impunerea capitalului: p. calcului rentabilității. —v. 

Amortizare, - 

Impunere. — Venit net impozabil. Nescăderea, împoziialut 

ce privește obieciul întreprinderii. — v. Venit net impozabil, 

Impunere. — Comerţ. început” în, cursul "anului. —  (uris- 

prudenţă). 

Faţă de constatarea. că, un comerciant - a început comer- 

țul cu mai. mult, de trei luni, înainte de, sfârșițul anului, a că- 

rui venii se ia ca bază de impunere, comisiunea fiscală, 

întrucât „constată. că, comerciantul a avul, regisire. ținute, În 

regulă şi a încheiat bilanț la finele anului, este ţinută să 

„calculeze venitul net impozabil — pentru anul în curs— ra-
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portând venitul net din perioada de exercițiu pe anul pre- 

cedent, la venitul integral pe care lar fi obținut în acel an. 

iar nu să adauge 'la lunile anului. trecut, primele luni ale 

anului în curs, pentru a complecta venitul pe un an, căci! 

“prin aceasta' creiază o bază impozabilă . arbitrară, întrucât 

nu e prevăzută de legea contribuțiunilor directe. (Cas. Il. 

deciz. No. î11, din 30 Mai 1924... — ur. Rom. 1924, pag. 328, - 

No. 27n. : 

Impunere. — Comer] Inceput în cursul anului. — Curs. 

prudenţă). - 

Când întreprinderea a început în anul precedent şi | exer- 

citarea a durat mai mult de. îrei luni, venitul realizat numai 

în 'acel interval de timp va servi de pază pentru impunerea 

pe' anul în curs. (C. Apel Buc, S. IV, deciz. fisc. No. 23, 

din 2! lulie 1925. — Bulet.. C.. 'de apel 1925, p. 335, No. 104), 

Impunere. — Impozit global pe venit. Se “poate stabili 

chiar dacă există contestaţiune în curs asupra impozi- 

telor elementare. Aplicațiune. (lurispruderiţă). 

Pentru stabilirea „impozitului global pe venit Comisiunile 

de impuneri, pot proceda la lucrările lor independent de | 

faptul, dacă asupra. aşezării impozitelor elementare există 

vre-un proces sau contestaţiune de orice fel, “legea nepre- 

văzând că, în atari cazuri, procedura înaintea Comisiunii, 

ar putea fi suspendată sau întreruptă. 

Prin urmare, în speță, Comisiunea de. apel, n'a săvârşit 
nici un exces. de putere, atunci când a procedat la ucră= - 
rile peniru stabilirea -impozitului pe venitul global, deși era 
pendinte chestiunea așezării impozitelor elementare,  de- 
oarece reducțiunea impozitului global, principial stabilit, 
putea eventual să fic făcută ulterior pe cale de dispozițiuni 
administrative.. (Cas. LE dec. 1112 din 30 Mai 1924). 

Impunere. — Contracte economicoase. — v. Simulaţiune.
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Impunere. — Drept de apreciere. — (Jurisprudenţă) 

Când comisiunea de. apel îşi întemeiază impunerea pe 

importanța comerţului, a cenirului imporiani unde este e--- 

xercitat; şi că este inadmisibil. ca. doi comercianţi cu fami- 

iile lor să cheltuiască lunar, numai -2250 lei, în. acest caz, 

„este -îndrepiăţită să. înlăture registrele ca. cuprinzând. lu= 

cruri nesincere. și.- să. facă impunerea prin apreciere. (EC. 

Apel Bucu. S. 1 „deciz.. Nr. & din 27 Mai 1925. — Bul. C. Apel. 

1925, pag. 359, Nr. 116]. : 

impunere. — Nesocolireăr “actelor. — : Qurisprizdență). 

Când se constată prin acte, prețul de“ vânzare căire-o - 

societate petroliferă, al redevânţei de țițeiu, Comisiunea nu: 

poate fixa valoarea lui prin apreciere, căci înlăturând scri= 

soarea, nesocoiește drepiul de apărare. (C. Apel Buc. S 1II, 

deciz. fiscală Nr. 19 din 26 lunie 1925.. —.Bul. :C. de Apel 

1925, pag. 392, Nr. 129)... . -. : o 

Impunere. — intreprinderi comerciale. Registie. Mătfari 

frecute în inventar; Nepronunfarea instanței asupra pre- 

- furilor din inventar: Omisiune. esenţială. (Qurisprudenţă). 

În fapt: Recurenții sau referit la registrele comerciale 

ca mijloc 'probatoriu peniru: stabilirea venitului net: impoza- 

bi! ; Comisiunea de apel nefăcând. însă „nici -o mențiune. a- 

supra regularității, sau' neregularități - registrelor, se măr- . 

_gineşte a “înlătura evaluarea mărfurilor trecute în invenlar, 

sub cuvânt că această evaluare nu ar îi.aceea din momen- 

iul facerii : inventarului. și .cimmite a' se pronunța asupra ce-. 

rerii :recurenților prin! care dânşii tindeau să. dovedească 

prin facturi şi expertiză: că evaluarea -din. inventar cores- 

„punde cu prețul de. cumpărare al mărfii :din momentul: ta- 

cerii acelui - inventar; Recurs” între altele peniru” omisiune | 

esenţială prin înlăturarea fără discuţie a probelor pro- , 

puse. Admitere. 
. 

“In drept:- Această Gmisiune este esențială. deoarece in 

dicațiunea exactă a prețului” mărfurilor rămase :în depozit 

la finele anului Şi trecute în , inventar, este + un element pre-
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dominant” în slabilirea contului. de. profit şi. pierderi şi deci 
a- bilanţului. general, care. oglindește. prin. excelenţă venitul 
impozabil real al contribuabilului, instrucţiunile Ministeru- 

lui: (par. 101-și urm.), fiind. aplicabile în această privinţă.  . 
Prin urmare, întrucât Comisiunea nu: “motivează pentru ce: 

înlătură regisirele - şi 'omile-a se pronunţa . asupra probelor: 
concludente. propuse de recurent în: “scopul mai sus. 
arălai, motivul de “casare este înjemeiaţ.- (Cas. II, dec. 723. 

„din 31 Martie 1925). " 

Impunere. — _ Registre. comerciale. Prezentarea lor comi-: 
siunei de. apel şi înlăturarea lor pe moliv că sunt nere-- 

- gula finute.. Violarea ari. 39 al. 1 din legea contribuțiu-- 
“nilor,directe:și demonstrative, — (Jurisprudenţă). | 
“Conform art. 39 al. 1 impozitul net. impozabil se.. stabi- 

leşte prin bilanţul. anual la societățile obligate să-l. publice: 
şi după biianț la celelalte. întreprinderi “comerciale, cu: 
condițiunea însă ca acest bilanţ să corespundă cu  regis- 
irele 'comerciale regulat ținute. - Conform - -legei, registrele: 
regulat ținute, suni primul şi esenţialul mijloc de dovadă a. 
venitului net impozabil - al comercianților și numai când -a- 
ceste registre sunt neregulat ţinule, comisiile. fiscale : le pot 
înlătura, cu condițiunea insă ca- în. deciziile ce. le dau să 
moliveze- pe larg în ce constă neregularitatea acestor re- 
gisire, spre. a pulea irece la celeialte mijloace indicate de: 

„lege în art. 39: = | a 
In speță, firma. recurentă prezentând în. fața Comisiunei 

de apel 'regisirele. sale : comerciale jinule - conform Coduiui 
de. comerţ; ceruse. Comisiunei să constate că în cazul exer- 
cijiului duratei : acestei „societăți, ea a avul o pierdere Şi. 
cere reducerea . impunerii, | 

Comisiunea. înlătură registrele comerciale, motivând că 
suni „neregulat ținute” şi în fond respinge. apelul ca. ne- 
fondat, așa că comite prin aceasia o violare. a. art. 39-al; 
1 din legea contribuţiilor directe, prin aceea că: nu moli- 
vează - în - ce. „constă - “neregularitatea acestor. registre, (G. 
Ap. Buc. s. II, decizia. din 21 Noembrie, 1925; — Prepedinie
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Macri, Admis secursul firmei „Fraţii M. și “A “erat; priri: 

avocat: B. M. Schwartz în proces cu Ministerul de finahjs; ici n 

prin avocat Iordan Şietănescu. 1 

Impunere. — Apel. Prezentarea “de registre. Intăturarea 

„lor. Constatarea. implicită, că ele ascund, adevărata cifră. 

a afacerilor. — — (Jurisprudenţă). : 

“Când Comisiunea de apel. araiă « că: "a. inut seamă: de! 

regisiru, de 'cifra' de afaceri, prezentat de recurent: şi lotus IS 

îi stabileşte impozitul prin apreciere, urmează- că. acest” pe- i zi 

gistru nu constata precis cifra afacerilor şi, prin. „urmare, 

în asemenea condițiuni, aprecierea iristanţei “de: fond este 

suverană și scapă cenzurii Curţii de Casaţie. (Cas. U, „acei 

fiscală 137 din 13 Februarie 1925). IN N 

impunere. — Dacă comisia. de. apel. e obligată. a .ține 

seamă de bilanțui semnat. de Consiliul; de. Administraţie, 

"al uneisocietăți;. Bilant.neregulat intocmit. (Jurisprudenţă) 

Comisiunea, nu. este obligată. a. ține seama, de un; bilant . . 

semi 234, de un: Consiliu. de Administraţie . al, „unși.  socielăţi 

când, . în. urma. verificării și contrunțării. lui cu, regisrele 

. regulat. ținuțe,, se. constată. că nu. este în 'regulă.. (Cas. . 

dec:. fiscală. 19/1925). - . 

impunere. — Nulitatea apelului. — 'urisprudenţă). 

_ Este adevărat că. art. :14. din; legea impozitului, pe lux, şi 

ciira afacerilor, pune. obligațiune părții care face apel, ca 

odată. cu peliţiunea de apel-să alăture și. recipisa. de con- 

semnarea taxei şi amenzei la care a :tost: condaimntă; inu | 

rezultă, însă, din nici “un text: de. lege, că meîndeplihirea' a-i 

. cestei obligaţiuni. va. Îi. sancționată cu “pedeapsă. pu! mtităţii 

-apelului. 
Prin urmare, în spe, Tribunalul n'a. violat: nici, un: texi de E 

  

-1) In, acelaş senş. “Gas. ui decizia 23641 din 1925, 3. jurisprudența 

Generală Nr. 14 din.1925;.Trib. Covurlui s. Il c, sentință. civită 329. 

din 1925 jurisprudenţa Generală 27 “din 1915;; Cas il decizia 1664 

Jurisprudenţa- Generală-7.--din 1925. . 

„7 

pr
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lege, „declărând. admisibil apelul pentru care nu se depu- 

'sese, odată” cu introducerea lui, recipisa de consemnarea | 

taxei şi amenzii la care recurentui a fost condamnat. (Cas. 

(II, deciziunea “No. 1907, din 1924. — Jurisprudenja Română 

1025, "No. 34, pag. 52). ” 

Impunere. — „Comerț început în cursul anului. — — Curispru 
denţă). i “ 

"Când se constată, în “fapt, că coniribuabilui şi-a: începi: Î. 
comerțul în Noembrie 1922 și că bilanţul. prezentat nu esle 

făcut pentru operațiunile . realizate până. la finele. acelui: an, 

- că-până. în. lulie ;1923,. — acest. bilanț nu. „poate servi, în. mod 

obligator, . „pentru 'siabilirea: bazei - impozabile ps: anul 1923, 

în sensul art. 41 din legea contribuţiunilor direcie, de oare- 

ce el cuprinde nu numai Operațiunile din anul. precedent, 

pe un: period” de minimum trei luni, conform : citatului - arii- 

„col, ci şi operaţiuni- din -anul următor; pentru care se: ace 

impunerea, :ceia' ce e conirariu sistemului legei. _ 

„In atare situațiune, cu' drept: cuvânt, comisiunea de apel 

„a înlăturat bilanțul prezentat de coniribuabil, - cuprinzând 

operațiunile -pe intervalul de timp. mai sus arătat, şi a 'sta- 
bilit baza impozabilă prin apreciere, în comparaţiune. cu 

_ întreprinderile similare din localitate, procedare care e'în 

iotul conforină cu art.. 41 și 30 litera b din legea contribu-. 

" țiunilor directe. (Cas. IU, deciz. No. 2060 din 11 Noembrie * 
1924. — Jurisprudența. Română” 1925, pag. 125, No. -82). 

Impunerea societăţilor î în primul an de funcţionare. — 
„ (Dec. .comis. centr. fisc.) SR . ” 

(Art. 41). Adaus la paragraful” 107. — Impunerea - societă- 
ților pe. acţiuni, pentru. primul an de exercitare, - : face 

| după, încheerea primului bilanț, avându-se în vedere” 'veni- 
„tul constatat prin acel bilanţ în cazul când” el s'a- încheiat 
pe o, perioadă de 12 'luni, sau mai mică de 12 luni; - dacă 
însă “bilanţul. s'a încheiat pe o perioadă mai mare de "12 
luni, se va reduce la periada exercitării ' în acel an, îni- 
irucât conform ari. 30 din lege, în principiu, impunerea se .
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face! avându- -se: în vedere venitul, “anului „piecedent, adică 

"venitul ' pe 12 luni... Ia 

„In al doilea an de funcționare, impunerea” se face - pe. 

baza primului bilanț încheiat şi în cazul. când acesta, este. 

" încheiat pe o perioadă mai mică de 12 luni, „se raportează 

la 12 luni, „căci, în acest, al. doilea: an, exercitarea: va! avea -- 

loc timp: de un an întreg. 

Impunere. — : Societate care ma funcţionat decât un an. 
- Lichidarea ei după încheerea primului bilanţ, Impunerea 

- pentru * anul următor prin . conexarea: _bilanfelor din 
anul precedent cu cel de lichidare. Ari, 41 din legea. 

| contrib. directe). - — (Jurisprudenţă) a] 

in cazul unei socielăţi care n'a funcționat: decât un an 

şi care cu. ocazia încheerii „bilanţului pentru acel.an, dis- | 

pune lichidarea, impunerea “jrebue să se “facă conexându- . 

se ambele bitanțuri, deoarece; în fapt; nu. se: opzrează cecaj 

lichidarea. activului şi. pasivului bilanţului - anului: precedent 

și nici o altă „operaţie | nu se mai 'efăctucază: ' (Curtea': de -. 

Apel București, Secția IV-a, Jurnal Nr. 5775" din 20 Ociom- . - 

brie, 1925. — “Bulei. C. de Apel din 15 "Nov. 1925, p.. 420). 

Imptneri. — /atreprinderi comerciale începute în. anul * 

precedent, de cel pufin 3 luni. Baza de caloul. -Venilui 

celor 8 luni raportat la anul întreg. Art. 41: din legea 

+ contribuțiunilor directe. — (lurisprudenţă). - 

“In principiu, baza impozabilă anuală a veniturilor ' co-. 

merciale și industriale, este” venitul net realiza! în anul pre- : 

-cedent, venit picsupus â se realiza şi în anul: ce urmează. 

Potrivit ari. '41 din legea contribuțiunilor. direcic, când o 

întreprindere. “comercială sau indusirială nu a fosi exeici- 

“tată în tot cursul anului precedeni, ci a început” mai târziu, 

-venilul net realizat până la închiderea bilanţului pe acel 

an, întrucât comerțul a început. de cel puțin trei luni, se 

consideră de lege ca bază de impunere. pentru anul urmă- 

_10r, cu condițiunea însă ca el să Îie raportat Ja un an în- 

treg, adică la duraia de! imp pentru, care se face impur 
4. 

nerea. Ă R . , : a ; .. | 4.
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Intrucât î îni i speţă, Comisiunea de: apel-a - considerat . 

“bază impozabilă a anului - 1924, venitul net. realizat. de con- 

_tribuabil în 1023, pe pairu luni, de când a. început comerţul, 

„prin .aceasia a. violat art. A mai sus citat. “(Cas. III, .-dec. 

„2052 din îi Noembrie 1924. — jurisprudența Rom. 192 25, 

pag. 12, Nr. 76). d 

Impunere, — Intreprinderi comeriale. “Comerţ : început cu 

- mai mult de: 3 luni înainte de sfârşitul „unului”- imediat 

: anterior. Modul. de -calcul.-: (Art..41: alin. 2 din legea 

contribuțiunilor: directe). — (Jurisprudenţă). 

Faţă de 'constatarea că :un :comerciant a început comer: 

„Îui cu mai! mult de trei luni înainte de sfârşitul anulu, al 

„cărui venit să ia „ca bază: 'de impunere, Comisiunea fiscală 

în i regulă și şi a încheiat bilanț la finele anului, este. finută să 

- eaizuleze, venitul net impozabil — pentru anul în Curs 1€- 

- poriând venitul net din perioada de exerciţiu pe anul. pre- 

: cedent, la veriitul integral pe care |- -ar fi obținut în acelan: 

iar nu să adaoge. la lunile. anului irecui, primele, luni ale a- 

“mutu în curs, pentru a „complecta ! venilul. pe an,. căci „prin 

„aceasla crează 'o bază impozabilă arbitrară, întrucât nu e 

"prevăzulă de 'legea' contribuțiunilor. directe. (Cas. XI, “dec. - 

No. 1111 din 30 Mai 1924). IN 

Iapunere. — Impozitul adițional. Stabilirea lui Art, 71, — 
: Qurisprudenţă). SE 
După ari.-74 din legea: pentru unificarea “contnibuţiunilor 

: dure cie. impozitul adițional se aplică şi se calculează” . în 

- tota! asupră veniturilor supuse fiecărui . impozii, iar nu 

- :dapă quaniumul impozitului elementar, „cum, „susține recu- 

"“rentul prin motivul său de casare. ACas. II, dec. fiscală Nr: 28 

“din 4, Febr. 1925). a. : 

Împunerc. - — “Modul Stabilirei impozitului corplimentar.— 

(Instrucţiuni). 2 Ă 
--Parag. 112. — Impozilul complimentar + va. fi stabilit deo- 

“dată cu , impozitul principal și prin acelaş proces-vezbal;
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însă făcându-se calcul şi încheiere aparte, în vedere că 

“se :poale face apel conira : acestei. impuneri - -numai. 

Toată procedura 'de urmat, va: fi, dar, “aceea. prevăzulă . 

pentru impunerea principală, la. titlul. N, 

Impunere.: — Venituri comerciale. Baza irapozabilă. Cifra 

de afaceri prezentată de comerciant. Dreptul comi- 

siunilor fiscale de a o înlătura, fiind numai un element 

de comparajie, nu mijloc probatoriu. Art. 39 lege con- 

- tribuțiunilor directe. — (Jurisprudenţă). 

- După. art. 39 din legea contribuțiunilor - directe, în lipsa 

“unor registre :de bilanţ ținuie şi încheiate în regulă, cons-. 

“iatarea şi evaluarea venitului nel, -se face “după cifra ata- 

“cerilor arătată de contribuabil _: în :registrul rsspectiv, “nu 

constitue, în sensul: legii, decât un element de compata-. 

țiune în determinarea „venitului net, iar nici de cum un 

: mijloc probatoriu . direct şi de sine stătător, cum suni -re- 

gistrele comerciale, şi bilanţul încheiat conform acestor Te- 

 gistre.. 

„Astfel! fiind, Comisiunile fiscale surit în “drept :să: “aprecie- 

ze, comparând. cifra afacerilor declarată de contribuabil cu 

"alie comerţuri similare, că această - cifră nu este reală și 

ca atare nu poale fi luată ca bază de evaluare a venitului. 

In. speță, Comisiunea .de apel, procedând asiiel, și înlă- 

iurând ca neieală cifra de. afaceri prezentată de recurent. 

_a fost în: drept să recurgă la mijlocul "de evaluare - prin -- 

aprecierea şi comparația . cu: alte întreprinderi similare. 

“(Cas. ÎI, dec. 9: din 2 lanuarie). ! 

Impunere. — - Propriătățile agricole. Cum se face împu- 

„_nerea lor. Dacă trebuesc scăzute spezele de adminis- 

- trație şi pază peniru stobilirea venitului impozabil.— 

(lurisprudenţă). . „pr 

- lmpunetrea . asupia - proprietăților agricole se. face nu .pe 

- -venitul“net, ci pe cel brut, care se confundă cu cel dintâiu.. 

„după -cum reiese în mod evident din „dispozițiunile . art. 4. 

“Na, 3, litera b, din legea' contribuțiunilor directe.
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: Prin urmare, deși în -speţă, Comisiunea de apei: nu se 
- pronunță asupra susținerei recurentei că pentru stabilirea 

venitului impozabil să se scadă din preţul. încasa! de dânsa 

din pădure spezele. de administraţie şi 'pază, loiuşi-o ase- 

„menea -omisiune nefiind esenţială, nu: poate: atrage .ca- 
"sarca deciziunii. (Cas. III, dec. fiscală 77 din 6 Febr. 1925). 

Impunere. — — - Inlătuiarea registrelor. — — Curisprudenţă). 

Simpla. împrejurare că operațiunile comerciale n'au fost 

irecute în regisire zi Cu'zi, nu este suficientă peniru înlă- 

urarea acelor registre, sub cuvânț că ar fi neregulate zub- 

_ raportul constatărei veniturilor, ca bază impozabilă, ci irc- 

„bue să se constate în mod necesar: fie omisiunea . vre- 

unci operațiuni, fie neconcordanța de dăte înlre registre și. 

bilanţ, fie vre-o altă asemenea neregularilate, de natură să 

diminueze. venitul. nel real al contribuabilului.. 
Intru cât, în speţă, Comisiunea de apel nu-a făcut: atari 

constatări, ci s'a mărginit numai să arate .că operaţiunile 

nu sunt specificate zi cu zi, deși ele au putut fi reale. com- 

.plecie şi concordanie, prin aceasta ” comisiunea nu și-a mo- ' 

tivat suficient hotărîrea şi a dat-o cu exces de putere. (Cas... 

„II, deciz. Nr, 2262 din 1924. — Jurisprudenia Română -1925,. 

pag. 125), E o 

-Impunere. — Determinarea venilului impozabil. Inlăturerea 
registrelor și raportul experlizei ordonală de comisiune. 

Valabilitate. Art. 39 alin. 2 din lege. — (urisprudenţă)- 

„Prin motivele de casare, recurenta 'se “plânge că Comi- 

siunea de Apel. a înlăturat registrele și bilanţul 'său, ASŞI,. 

_prin expertiza ordonată de Comisiune sa consiala! că a- 

„_ceste scripte suni ținute în regulă, iar în-al doilea rând — 

„pune 'recurenla — Comisiunea de Apel n'a jinui seama nici 

de datele expertizei, pe care ea însăși o încuviințase. 

Comisiunea de Apel, constatând motivat că 'regisirele și 

„bilanţul şocietăţii recurenle, conţin date neverosimile și ne- 

reale şi ca alare, sunt. neregulat ținute, a fost în dreptul său. 

de a le înlătura „ŞI, întrucât nici raporiul, de experliză nu:
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;constilue un .element -obligatoriu -de evaluare, Comisiunea 

nu a săvârșit nici o violare de lege, sau exces de -pulere, 
înlăturându-] și :recurgând în. lipsă de registre, regulat. Ți- 

„nule, la mijlocul legal de, evaluare al.;aprecierii prin. compa- 

rațiune cu întreprinderile similare, în contormitale cu eri. 

39 alin. ll din lege. (Cas. HI, dec. 3200 din 19 Noemb. 1924) , 

Impunere. — Registrele comerciale. Înlăturarea lor. „Mo- 

„ Qurisprudeia) | , i n 

“Registrele * comerciale sunt privite: de - legiuitor ca -un 

prim şi -esenţial-mijloc de: dovadă a venitului net impozabil 

al comercianților obligați a, avea asemenea. regisire. ș: 

Numai când registrele nu sunt regulat ținute, - -Comisiunile 

fiscale le pot înlătura, însă în asemenea caz ele irebuesc 

să motiveze în ce constă. neregularitatea regisirelor, “pentru 

"a pulea păşi apoi la. celelalte mijloace de conslatare indi- 

cat= de. lege. 

:Intrucât, în speţă, Comisiunea nu u! motivează în ce constă 

--meregularilătea 'regisirelor -recurentului, deciziuneă.. sa . ur- 

-mează a îi casală peniru nemotivare. ICas.: Iu, „dec. 2364 

"din:5 Decembrie 192%). 
"e - 

. - , 

" Ampunere. — Impozit comercial. Stabilirea. lui. Registre ă 

--comereiale. Inlăturare fără 'a' arăta cauza. :Exces de , 

„putere. “Casare. — (urisprudență).. a 

" Intrucâi Comisiunea de apel n'a: ținut seama 'de: regis- 

trele: prezentate” de contribuabil, înlăturându-le - pe. -moliv că 

nu suni. regulat ținute, fără să arate de unde îşi face aceas- 

1ă convingere, face numai o afirmaţiune, așa” că. prin acea- 

sta a comis un exces de putere şi deci recursul "urmează a 

fi adimis. „Cs. N, dec. "1297 din "20: linie 1924). 

“impunere. — inlăturarea. registrelor. — (lurisprudenţă)-. 

- Nu este suficient ca: comisiunea de „apel să afirme că re- 

gisirele comerciale conţin spese nepermise de lege, spre â 

- — - | 40
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Je înlătură, ci. irebue- să. motiveze cari” sunt: acele spese. și 

- În iemeiul' cărui: ext de lege au fost excluse. (Cas.-ll, deci-=- | 

ziunea No. 44, “din 2 laniarie 41925. i - Jurisprudenjă. Ro: 

Rae . 

impunere: - — Registre comerciale, - — - (urisprudenţă)- 

Cana: din regisirels”. comerciale se. "constată că “s'a: trecut 

cifre absolut derizorii - față de importănța ' comerțului, Comi- 

siunea de impuneri poate să le înlăture şi să facă impuns- 

_xea prin apreciere. (Curtea -de: Apel București; Secţia I-a, 

deciziunea fiscală Nr. 51, “din:23 Octombrie 1925. — - Bule- 

tinul 1 Curţilor de. Apel, pa 464,..15 Dec. 1925). 

a 

Impunere. — “Blemeniele pe. temelul. cărora se facă. im» 
„punerea. Elemente obiective, nu subiective de apreciere. 

Aplicaţiune. Art. 39 din lege. — (urisprudenţă).. ” 

In principiu, Comisiunile fiscale. pot evalua venitul net i im - 

pozabil, în lipsă de elemente și dovezi. -demne de încredere 

- din” partea contribuabililor, şi prin aprecierea irasă de ele 

din alte elemente şi circumstanțe de fapt obiective; acestei 

Comisiuni sunt ţinute, în alare caz, să motiveze şi să arale 

care „Sunt. elementele şi circumstanţele“ de îfapi, „neputându- 

“se, mărgini, cum face “Comisiunea. de 'apăl în speţă, să spună : 

„ embrie, 1924), . ri i 

că a aprecia! venitul după cunoștința personală a unora din 

„membrii. și după pure afirmaţiuni din partea fiscului, „deoa- 

rece acestza nu constituesc elemente „Sbiective de apreciere - 

în felul „celor: arătate. “de. art. 39 . din legea .  contribuțiunilor 

“ditecte, ci consideraţiuni subiective şi cu. totul arbitrare, 
"cari. echivalează Cu.0. lipsă de molivate în "sensul: legii. 

Intrucât, în speţă, Comisiunea „as apel . îşi, sprijină - deci- 

ziunea sa numai pe Consideraţiuni de apreciere personală, 

deciziunea sa este. nemotivață. (Cas., III, dec. 2068 din 11.No- 

i 

A 

N



A 
  

„Impunere.:—:Inlăturarea -conlractelor -în fixared:venilului 

“-Junciar. -ca :fiind: economicoase. .Inlăturarea. trebue -:mo-. 
--livată.Arl.: 92. legea: „contribuțiunilor. „directe: == (Jutisr 
„prudență; DR a repet sur * 7 Ea Le aan - Pa. ice sa a. a sm a 

Potrivit “art. 92 din: legea. contribuţiunilor, “directe? contrac= 

“ele de închiriere nu.se:pot.înlătura decât dacă se. constată: 

“Şi .se..molivează .că „sunt - =conomicoase . Sau:.simulate., . a 

| In 'spetă, : Comisiunea. de Apel. nu arată. "elementele - pe 

câre-şi bazează constatatea ! 'sa; "spre a înlătura: 'contrăc- 

iele prezeniaie” de” paie! ci: face | numai '0 “simplă afirmare. o 

Prin urmare, a dat o hotărire nemotivată' înce" priveşte în: 

lătirarea contractelor. (Cas,. NI, dec, "1607 âin 26 Sept: 1921. 

Tripunrea -elădirilor? neânchiriate. —vw.: Clădiri. ir 

: Impunere, — Investifiurii în „fabrici. Evdlidred' dportirilor 

  

„ulterioare. — (Dec. Conus. Aut. fisc). . 
"Ari, 42. — Adaus. Ja-paragraful- 14, punciul! > “a a. De-. 

-naturarsa capilalului în “imobile sau. în investițiuni la” fabri- 

cele. aparjinând, particularilor, pentru stabilirea. rentabilițății, , 

:cu 'ocaâziunea impunerii la impozitul: complimențar, - -se.. face 

-după “preţul . de. coșt. sau, după.. cum. s'a. „stabili în .p primul 
bilanț încheiat. E Dei DEI E Pt 

Aporturile ulterioare, făcule în mod. eteciiv,: se " evaliează 

după preţul de cost, în cazul .când au fost receni achiziţi- 

;„onate, sau după cursul. zilei, în cazul. “când au. fost Și mai. 

“înajnie,; în proprieialea contribuabilului ; 

Impunerea instituţiunilor. financiare create de stat.— —: 
-v.. Impozit comercial şi Instituții creiate de stat. 

Impurierea - rezervelor: pentru „creanţe: dubioase 
- Gnstrucţiuni). - DR ie at a 

Parag.: 114: — In cazurile “când o “societațe” pe” acțiunii vă | 
A impusă cu „cota, pre văzută de art, 30 pentru | rezervele ” 

_ „din “trecut făcule penini creanţe” dubioase, conform. art. Da: 

"impunerea acestor rezerve va fi cuprinsă în aceca''a anu- 

“lui :în „care ele sunt impuse.
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„ “In:cazul-când o'socielațe pe acţiuni are -capilalu). în m9- 
-.nedă Sirăină,: capitalul va „fi -socoii! :pevaloarea; după cursul - 

„mediu al acelei: “monede - din! -anul. pe.: :care va fi: socotit be-: 

neficiul ce servă. de. bază, a, impunere,-: Pa 

ai . , : ei iei „N 

Impunerea: veinizelor. - —'ve .. Remize. 

„ impunere. Noţiunea cifrei afacerilor.—: (nsiruciun); pr 

trclor „ce formează „operațiunile. din. cari rezultă. zenitarile- . 

impozabile Și anume : 

20) .- Pentru „comercianţi. îi în. gtiâer re, în 1otalul preturilor. ob-: 

” ținute la vânzările brute ce rezultă din conturile acestor 

operațiuni, adică aşa „cum rezultă : din :creditul cont: alui „de - 

profit şi pierdere ; A = - 

"“c) Pentru îndustriași' şi producători în genere, n 1atalul: 

valorii fabricatelor' sau produselor din "cursul anului. 

“4) "Pentru meseriași şi toți” cei “cari 'se- angajează ia lu-: 

- crări, transporturi, . comisioane și: diferite - servicii, în “otătul 

Sumelor cuvenite- pentru . lucrările: “sau serviciile îndepli nite 

în" cursul: anului.  : a A 

Ca şi! pentru-: “venituri; :rămâne în 'sarcina Eoiiribuabiluiut 

a: - dovedi cifrele ce declară. - 

Impuneri. Bilan „— Qastrucţiuni) 

"'**Darag. 98, alin. ultim. '— "Bilanţul Şi contul. de "profit, și. 

pierderi irsbue: să însoțească declarația! “mturor . contribna- 

-bililor: obligaţi: 1a publicarea - lui “sau “celor «ce l-au -închsiat. 

în regulă, iar cei .ce:nu au' bilanţ 'sunt .obligaţi-a: declara în 

Vederea acestei . impuneri . pe lângă „cifrele .mai sus -prevă- 

zule drepi capital și venilul „și cifra iotală a: afacerilor sau 

operajiunilor încheiale în cursul anului. . 

Impunerea Soc. ia impozit complimentar. —v. Impozit - 

 complimentar.. a a -
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Impunere. Dubla impunere” şi: evaziunea. “fiseală. Ra | 

„_ Observaţiuni critice (Argus, “24 Iulie: 1925).* iei 

“In: urma rezoluţiunei; luată, de Consiliul Ligii Naţiunilor. în. 

- -sesiuniea. din Iulie. 1924, secietarul: general : a. adresat gu- 

vernelor Germaniei, Argentinei, Satelor-linite, Japoniei; Po- 

“Yoniei. şi. Venezuelei o “invitațiune de a _irimete reprezentanţi 

i Ja. 0 conferință, de experți, la. care vor. lua „părte. „Şi repre-. | 

zentanţii. Belgiei, Frantei, Marei Britanii, . „laliei, Olandei, > 

“Ehveţiei, Cehoslovaciei şi României. cat : Sa 

Această. conferință de experți are. că misiune. să. continue 

studiul: chesțiunilor 'dublului impozit: Şi:a-. evaziunei: “fiscale. 

E şi examinarea posibilităților ds a elabora ante-proiecte. de 

convenţiuni ce ar. putea servi de. -bază !  discuţiunilor.. Aa .0 

„conierință internaţională “generală, asupra; acelciaşi : “maietii.. 

- Chestiunile. dublului. impozit: şi- a. evaziunei fiscale „au. fost 

studiate. până acuma 'de- două comitete, de: experţi; .; An Co- 

mitet. compus - din: economiști a studiat aceste. chesțiuni „din 

punctul de vedere teoretic ;. „celălalt compus din directorii 

generali: de taxaţiune. din: 7. țări. europene, a examinat : IS 

gectul: lor. practic : şi administrativ, în. legătură cu Camera, 

de” comeiţ' internaţională; : “care i-a. -comunicat-" „opiniunea 

cercurilor * comeiciale: şi industriale. .. DI a mai 

Concluziunile . comitetului, de expârţi au: fost . aprobalc.- de 

Camera de comerţ internațională la congresul: din Bruxelles 

din lunie 1924. . m „ e 

: Pe de. altă parts, consitiuț-a dețis contorma dărinței ex- 

i primate de experți; să? convoace o nouă conferinţă. de. cx= 

perți. technici,: în care-.vor. Hi reprezenate şi alte lări. decât 

acelea cari fac. parle, din „comitet. aa 

Imipunere. dublă. — Evitarea ei. — v, Scăderi. |: :--..- 

Impunere. — Venituri trase. din jară: de soc. „streine;— 
„Dec. coiiis.. centre, din 24, lanuărie 1924). 

„Adaos . a. părăgratul 1, = Sunt. impozăbile "veniturile “ 

irase din jată de către Societăţile sirăine sau particulari



  

mac, mt 

străini, cari . fas: transporturi, pe. uscaţ, - Dunăre, sau. Mare, 

dacă. aceștia au „agenţii, său; reprezentanți. în det e 
dă 

. 
ţ , 

DA Impilacie: - "Dopuniăta”, declărățiilor td: imipiunare-+-de- 

i “către. “sâcietăjile- drioninie. ie — Cifculara: „Ministere "de 

-” finanțe! din 1 Febriiârie 1926), - 
pare e fa. ... 

  

       

„Ministerul, d de finanje a „rime. itiuror adiniisiraților fi 

  

 Ințârzisrea. în darea eelaraţiiior ii Declin 

“de. către. marile“ întreprinderi şi societăţi. pe. "acțiuni face ca 

“ucrările "Comisiilor să se prelungească “multa vreme: şi “deci 

tabilirea și inirarea - Sfatului- în drepturile 'sale săi nu “fie. 

lampa îti e 
ȘI. cum “aceste aiviănări mai” iotdeăuna” hu: “sunţ: îniezaiăte 

pe. o: “nevoc! reală; nu! se poate “folosi” cal” nai lung” ţermei 

“Dus făcultațiv” şi Cu toiul” 'extepfiorial* 1a îndemână. “de. lăge.' 

iă ini “nul! acesiă dar, termenul pentru” dareă declărățtor 

marile înireprinderi ” care înche€ bilanţ” “în 
“până Ta dâta “când” Comisiurile” 1s“vori tacă: imipunerile.: c-ai 

ot căzul, acest: “termen * nu - „va rece” “dei'sfârşitul.! unei” Fe- 

bruaric, care termen va - Fi şi peritrui: 'societăţile” anoriime.: 

"Pentru narile - “întreprinderi, Administrațorul. finariciat - "va 

“hotărî” 'dacă îrideplinesc * condițiile; ca: “însemnătate, pentnă- 

sc folosi de această îngăduire a legii. TI i 
“Inainte 'de începerea: “lucrărilor: 'de” impunere. -se vor alege 

“declăiaţiile pe ircuraseripții “administiative : - suburbii - 
“Şi 'sirăzi şi se vor irece. în “formularele” de caiâlogate * e 

care se vor înmâna Comisiuinilor, - - : 

pozezi de aa pusi 

   cc... 

  

    

  

Declaraţiile dâte e cii ntăizieie ce. servi ca: clerehi intoriialiv 
o . Ii *. hi -.- ar ae Sat + 1 aa ri aceast 

- În. ce “priveşte declarajiile. date. în: afară. „de.termen, vor fi 
primite Şi vor, sluji ca element” informativ, : ele nu. Vor fi în 
regisirale,' vor fi: îre ule” Însă, în foi, de, „caialogare * '&sebite: 

ps Şir e i. : . ? - : ăi ZI " mi



  

sălujiona mai. întâi cazurile pentru. « câri s'au. “dat declarații 
“în termen, apoi: cele date în, atară. de: termen: şi în “fine cele: 

„fără declaralie. ai a 

= Aceşii: din urmă. „contribuabili, - ca și cei. cari au' dăt! 'de- 
'claraţii” în “afară - de- termen, potrivit legii,“ "nu Vor. îi citați, 

dacă venitul lor nu vă -fi - majorat, pe. temeiul... cercetărilor 

-anterioare “ale: fiscului; sau Garecari' “elemente ala: Coniisiu- 

   

     

-nilor însăși ; se: vă “comunica: însă  holărirea: în „extract 
2 a 

formular. No.: 18: > Sati tea ee    

  

Și dacă. Cu. prilejul înmânărei se constată că “baza: impă- 

--zăbilă a: încetat de-a „exisia, se va. ia notă: “peniru: a, „se E 

face în. urmă scăderea. -- Îi : 

Aceste - încetări. de baze, .vor trebui să fie stabilite: înaiiiie | 

de. începerea. lucrărilor Comisiunilor, și în. acest caz. impu- 

-nerea nu va făai fi trecută. în nul pentru” care ale: lucrează, 

__ Pentru. toți contribuabilii fără declaraţie, care rămân cu 
veniturile : din trecut, hotăririle” vor fi colective şi. Îucrările 

pregătitoare” se pot” începe de acum.“ Sa pi 
n Ii - Ema a ... a a ge n pam 

    

Tempunari. — _ Beneficiu niet reportat pe anul: viilor, = (Dec. 
„comis. centr. fisc.). LD pe     

Art 33. Adâus la” parâgraful: 89, “pirniătul d, “ca i alin. 33 și 

3-lea. = "Partea" din beneficiul net. ai „societăților „anonime | 

“cars, prin faptul “ 'că a fost 'reportată pentru -- “anul viitor, a 

fost supusă în întregime la. impozitul, comercial, “cu cola 

prevăzulă! de art. 30, cfind se. distribue în “anii următor, 

“sub” formă de” dividend, „este supusă la impozitul, mobiliar 

conform ari. 23. Pentru - a se -da. însă o compensație, „prin 

“faptul” că nu “s'au putut respecia dispozițiunile art. 35, “se ; 

'scade, din! “impozitul comercial al anului, “când. suma: acea- 

sta: se; împarte. ca dividend, impozițul stabilit - cu” cola, pfe- 

văzută de ari..30 | la s „sumă, a reporială.. : : ” 
fre 

    

S 

E
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In acelâş fel::se procedează: și în cazul. când la: suma re--: 
porlată se aplică supra-cota prevăzută de art. 64. Dacă 

însă beneficiul 'reportat se trimite în străinătăte - şi acolo 

întră în compunerea: beneficiului total. al societăţii. străine 

Nu reparliția” lui se face în sirăinăiate, nu mai „este iocul 

a: se face compensaţia, întrucât dividendul . plătindu-se în 

străinătate, ru m?h este supus la impozilul mobiliar. Pentru . 

oale aceste cazuri, Comisiunile de impuneri şi de apel: 

vor .aprecia, avându-se în vedere situația de fapt. 

. Dividendele societăţilor: străire cari au fost taxate la im- 
pozilul comercial cu cota art. 30, ca făcând parte: din. be» 
neficiul societății trimis în străinătate, când se: plătesc ac- 

" ţionarilor. români, sunt scutiţe - de impozitul mobiliar. 
- Administraţiunile financiars, pe: baza: "cererii : celor inte- 

“resaţi și a probelor ce se Vor face, .Vor lua măsuri“în con- 
secință. i 

— 

 Jimpunere. — Stabilirea rentablnăje. — — (Dec. comis; centr. 
„fiscale. Ă 

* 

“ Adaus la paragratul - 111, punctul 1. — a) Pentru stabilirea 
rentabilității, cu ocaziunea impunerii la' impozitul -compli- 
meniar la 'societăţile anonime, nu se poate ține seama de- 
cât .de sporurile de capital, făcute prin emiterea "ds: noui 
acțiuni efectiv achitate de acţionari, Prin. urmare, sporurile 
de capital făcute prin supravaluărea imobilelor sau. "nvssti- 

 funilor, fără “un aport . efectiv reprezentând, valoarea acțiu- i 
rilor” emiss, nu „se poate jine în. seamă. la calcularea en i 
abilității | 

Se consideră ca. efectiv achitate: și acţiunile cari se dau 
În. jocul dividendului cuvenit acţionarilor, dacă cividenriul 
ieprezintă valoarea _norhinală a acțiunii. 

'b) Societăţile anonime, al: căror obiect principal de CX 
ploatare este imobilele și 'acestea sunt proprietatea lor, se 
asimilează” “cu cele industriale în ce priveşte calculul ren- 
tabilităţii şi deci capitalul, în imobile, aflat dinainte de. 1916, 
se va socoli de îrei ori în condiţiunile prevăzute | de crt, 
124 din lege. - 

x



Si 58 - 

Evatuarța-: capitalului: în: imobile” se. va face: după bilanț , 

încheiat pentru anul 1915; 

c) Pentru stabilirea rentabiliăţi se ăre în : vedere; numai - 

capitalul propriu; iar, nu și.cel împrumutat. 

4): Pentru stabilirea rentabilităţii, la “societăţile... anoniate 

industriale, “cu ocaziunea aplicării. dispoziţiuniloi. ări, 124 | 

se în? în considerare nu numai capitalul,” dar. Şi : - rezervele” 

| constatate. „prin bilanțul anului 195; afară de . cele peniru 

amortizare, “numai dacă: aceste rezerve au fost întrebuințate - 

"în investițiuni. mobiliare sau “imobiliare afectate”. industriei. 

Rezervele în numerăr, sau efecte nu se pot socoti: de, irei 

“ori. în calcului rentabilităţii. - - : 

„eh La societăţile anonime “cari. aveau capital în: coroane | 

se ia: de bază coroană egală cu leul. - | 

î) Societăţile de navigaţie fiind asimilate în totul cu so- 

cietăţile pur: industriale, intră, în prevederile“ art. 124 și deci 

capitalul consiaiai prin “Bilânţui anului 1915; se va lua ' de 

„trei ori cu ocaziunea stabilirei rentabilităței peniru impune- 

| rca. la impozilul : complimentar, . - 

—- -g) Fondul de amortizare. nu intră în coripunerea capitalu= 

ui. pentru stabilirea rentabilității cu ocaziunea impunsiii la. 

impozitul complimentar, întrucât prin: art. 42.se prevede că - 

se adaogă la-“capital numai -fondul de rezervă sub. orice de- | 

numire ar fi, iar nu și fondul de amortizare; . ..... ; 

-h) Nu întră în Capilal - pentru stabilirea rentabilității. decât 

| capitalul efectiv vărsat, iar nu și capitalul rămas neachităt, 

cu toate. că societatea . percepe! dobânda de întârziere “la 

sumele neachiiaie încă ; : E 

n "Sporul de capital tacul prin supră-evaluarea activiilui. - 

emiţându-se noui acţiuni, cari s'au împărțit gratuit acjio- 

naritor, constitue un capital, iar, nu, un beneficiu. şi, deci, nu 

poate servi ca bază.de: impunere. la.- impozitul comercial. | 

* Pe baza paragrafului 111, punctul f, alin., a din suplimen- 

4u). de instrucţiuni, acest spor de capital nefiind. un apori 

efectiv. de. capital care să serve! “la aclivarea întreprinderii, 

nu “poate inira în călculul rentabilităţii cu Ocaziunea. impu- 

merii la impozitul coinplinientăr.
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“Iipuiiere- la impozit comercial. — Locul de iinpunere al 
„Societăților pe acțiuni şi al “Societăților. şi. întreprinde- 
“ rilor 'ce nu 'au sediul. în. fară. — - (Instrucţiuni). 

;Parag. 97.;:—  Peniru. “societăţile pe acţiuni, a: căror. “nai 
“ata. în întreprinderi şi centralizare: a. operaţiunilor este sta- 
“bilită 'chiar prin “modul constituirii lor, “ătât cât. exercilarea 

, “se. face direcț: de. socielate fără „amestecul altei. persoâne 
său: Societăţi; venitul . Şi. impunerea sc. stabileşte la. eul 
unde, “se: află:;sediul: “sau principala : adininistraţie., . 
„, Societăţile. sau: înireprinderile; cari: ni au szdiul! în. "țară, i 

isunţ impuse! acolo unde: are loc principala. exercitare” pen- 
“ru toate sucursalele din țară, iar, “dacă nu îndeplinesc 'a- 
iceaştă obligaţie: impunerea se . va Stebili din oficiu * pe 
iecare sucursală în n paris. - Dă 

ih - 

'Impunere.-— —  Treceii în maătricolă. —  Qivirucțni ale: Minis. 
2 e finanţe: prin. ord. „No. .62921/1923). 
"Trecerea “în riatricolă a' venihurilor clădirilor se.: va face 

astiel -ca în fiecare. căsuță” să. se treacă: imobilul; respectiv. 
“Dacă, făcându- -se. descrierea” pe. - apartarienie; - : imobilul 

“avână! măi. mulie . apartamente, nu: incape - în căsuță. peS- 
„ peclivă, descrierea “se “va! simplifica, făcându- -se pe corpilii, - 
“iar apartamentele : -se “vor” enunța- în .total,! “astfel : SER 

Clădire „compusă. din. 3 prăvălii. şi 5: opârlemeilz: de: 10 
iii, _âvând- în total” 15! camere"; sau - a 
_ „Corpul de” pe “dreapta compus” 'din' 2 apariăihente” ae: 10 
<uil, având în total 8 camere coipul: din „stânga, eic.” pm 
„Nu se va. Anhebuinţă: dar: „pentru. imobil „decât, o: singură 

căsuţă. Ea i : 
r 

„ Imipuinere, Modificare în caz 'de! dispărijiuneă con- 
- tribuabilului. =, Scăderi (Instrucţiunile „Ministerului de: 

”” Finanţe din, 1 “Februarie 1926). - ae 
Îrapunere, - — - Modificare * pe. “vază. 'stalelor de scădeie alcătuite p pe baza lucrărilor comisiunilor anuale. (nstruie- 
” ţiunile' Minist, de Finanţe” din 1: Februarie. 1926). * Si 
N ră



o 

„i impozitului. pe: venitul “elobal. 

  

Impuere: — Modificare în :« caz - desi încetarca:; exerci- 

1 :Hului: profeslunei.—-y:. “Scăderii:; (nssucţiunile Ministerului E 
„idei Finanţe: din 1: Februarie. 1926)..:    
 Impunere; = - Modificare. în..Caz,; când. scăderile, fiscale: 

„rar fi. contestate. de „Jisez      Yi Scăderi, i dnrvețunle i 
       

  

  

   
        

“incasarea! impozitelor pe 1926. - 

"Iicasareă:! veniturilor. —  Cheliuelij i Scăderi.” di 
„asta TE caiete rr 

Incompatibilitate, — Comisiăni „de apei... Membri. “Pon NE 
sionarii pot fi membri ai comisiunilor. Art. 76. și 78 din 

i lege — (lurisprudenţă). Lac 

"Arte 76 din: legea. contribuțiupilor: ditecie.. „nu: cers+:peniru 

membrii desemnaţi : a compune. Comisiunile«de :Apel i.idecât 

“condițiunea ca ci: săifie: traşi; la” sorții dintr'o listă: det: 20 

“'contribuăbili Ştiutori : 'ds-.carfe,''dinire cei “mai: “competenţi şi 

“<unoscători 'ăi condițiilor. locale; i fără: isă .ceară, în:;modiex- 

:pres,.ca.ei să; fie; comercianți: şi fără să prevadă ; «altă n-a, 

„compalibilitaie-. decât aceia „de::a-.nu,îi funcționar publiezi, 

;Prin: urmare, . un: necomerciânt,; “ca. şi: Er PERSIONar, ri: pot 

: „gi: NU: 

) - - il caii 

     

    

Ipiit 

face. parte + din. Comisiunile. „de.. „apsi, -odală.,. 

  

   

   

  

“brie 1924). Ra 

  
toi tr 

ucutajarea! eonsirucțiilor. - =. “Seuitini” 
aa Ep 

"Industrii. ; Cota. de. amorțizare.. a întreprinderilor. — (Dep. 

„COMIS, cenir. fisc, din 18. Decembrie. 1924). se if 

„e: „Cu -privire la: -cota de: amoilizar= a. iireprinderlerupeni- 

“sia “centrală fiscală a hotărit următoarele: „pct iii 

Cola de ;amortizare. prevăzulă.; ;de. articolul”, 31; aliniatul. 7 

“din legea, contribuţiilor; „directe se. „fixează pentru. toate :. În 

reprinderile industriale, până la: maximum: 15, la. sută. ACB, | 

municată cu ord. Min. Fin. Nr. 3503/1925) 3: Ra



a - a 

„contra acelei “conetăiăii. "Comzin Gurenreao, 

îățiunile din “registte: Sit Suiinar, țiccire, Eoăstiti 6. €on- 

„ Statare de fapt: căre: scăpă de sub <ontroliul Casăţiei:” 

“ b): In: o „asemeiieă: ' constatăre. de fapt, fiind: vorbă de. ăpre- 

ciere, care nu poate fi. supusă nici unei! verificări, iar nu: de 

un: act: material, cererea de: înscriere. în fals -riu “poate. - fi 

luată în .consideraţie. (Curtea. de- Apel. -Bucureşti, Secţia  - 
„IV-a, deciz.. fiscală Nr, 89, dia 5 Noembrie „. 1925. - — „Buieti- 
dul “Curţilor de apel, păg, 444, Î. Decemb,. 1925), Ă 

Inscrieri î în falș, — - Contestarea seriziăturei, la” Gomi- . 
i “siunea de apel,. de „pe dovada. de: primirea: procesilui= 

„ "oarbal. 'de. impunere. Verificarea de! scripte.- Mod: de 
prâcedare, Sancţiini. Arl.: 162, 163 pr: € civ. Și 77 legea 
Zonlrib. directe. — - Qutisprudenţă). o 
In: fapt: Recureniu „biin avocatul! său, “a. ridica în faţa 

Comisiunei' de: Apel, sxcepliuneă : că: "semnătură de pe. 'dă- 
vada - de. primi ire, a; procesului-verbal, de. impunere; nu este 
-a-:sa; aşa. că apelul. este. în iermen; întrucâț 'procesul 'veibal | 
bu. isa comunicat: Coinisiunea înlătură această excepțiune 
pe. motiv că apelântul nu a uzat” de nici un înijloc” isdal 

, „pentru “dovedirea: i. .. „: - aEa 
0 - În:drept:; «Potrivit; disp. art. 162: şi. 163.pr..: civ. referiioare E 
1a- prucedura veriticărei - de scripie,. aplicabilă. în  câuză, 

Coimisiunea de. ăpel, în, faja: exc&pțiunei' ce s'a ridicat de 
_ - avocatul apelaâtului, eră oBligală să ordone ăpelăniuiui să 

se prezinte: în: persoană i să adică „doiezile PEniru pro- 
barea falşului. Pa - 

“În speţă; nefăcând această, Coinisiuniea ăâ “violă “tatele 
ieste: de IEge Şi. în <onsecință” recursul "esle : “admisibil, (Cas, 
ii; dec: 807 din Î7 Febr.. „1925, = hrisprudehţă gencr, lă,, „pâg. 

Dă 2179, 3 Decemb, 1935);
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Instrucţiunile. Ministerălui de: finanţe. — 2 -Instrucțiunilg' - 
pentru aplicarea, legii.. Nu . sunt “aplicabile, dacă suni: 

“contrarii “dispozifiunilor legii. Aplicajiune 'laart. 170 din 

“instrucțiuni. Ari, 64 din. lege. — «(Jurisprudenţă).. 

“Ari. 170 'din instrucţiunile pentru aplicarea : legii de unifi- - 

cârea impozitelor. : directe, -articol': căre: prevede. -că, 'dacă - 

venitul din țară este. aşa -de imaportânt, “încâţ “aplicându-șe. 

cota. din tablou „pentru: 'venitul - 'global, :s'ar 6bține--că “im- 

pozit global mai mult decât. jumătatea impozilului elementar, - 

se va “considera: că acesta este: venitul :global al: coniribua- 

bilului și deci se 'va 'stabili impozitul :global :asupra 'lui, . 

- nu se” poate aplica, de.oarece aceste instrucțiuni suni cu 

- „Potul contrare prevederilor art. 64 din Jege,. care arată ca- 

- tegoric - cum trebue calculat: impozitul globul, fără. EXCep- 

țiunea introdusă de ari. 179 din: instrucțiuni, | . 

'Intr'adevăr,. nu se-poate, deroga prin. instrucțiuni -Și Te zdu- _ 

„.- lamente. la dispozițiunile formale: ale legii, :mai : ales în ma- 
lerie „de impozite, cari nu se pot: întiinie, decât prin voinja 

" expresă .a. legiuitorului. - 
Prin urmare, :în speţă,: : Comisiunea. de. Apei, făcând cacu- 

- lui. impozitului «global .al firmei intimate; conform . ari, 64 
din lege și nejinând seamă de instrucțiunile, :N0..:470, cari - 

au introdus o excepție neprevăzulă de- lege, a interpreta) . 

și: :aplicât: bine acsst text. de: lege: “(Cas. All, idec.. 875: din :18 

Aprilie 1924). 

Institaţiuni financiare erciate de „stat, — Impunerea 

„lor la impozitul. comercial. — (Instrucţiuni). | 

. ;Parag. :113. — Prin ultimele : două . aliniate . ale ari..42 se 

prevede: două. dispoziţiuni speciale -şi : anume : 

„Pentru. instituțiile : financiare. creale de: Stat. cu “parlicipa- 

rea lui progrzsivă:a: benetficii,: impozitul se stabileşte - SCă- 

paie din beneficiu alât la calculul . veniebiiteii, „Cum şi Ja 

“Ultimul, aliniat prevede « -0 scădere de. ospătrime. “din i împo- 

zitul complimentar : pentru socielăţile pe . „acțiuni cari dau 

o
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Mucrătorilor: sau funcționarilor, prlicipații.: obligatorii; de..cel..: 

puţin. 2536: din beneficiul NEL, iz et ca ie sa a 

+ Selva ine: seamă: de, dişincțiunea. dela: parag. “a, 

: Aceeaşi .reducere:, o-au - şi . societăţile. profesionale, „adică 

„cele. „constituite. în „Scopul. executării. unei, „profesiuni, cum ” 

arad o "sogietale, „de- ingineri. penru: lucrări şi en etini . 

    
maci peace Ș vi. „Scutiri,. Aa 

Intreprinderi miniere. — — ;. Petrolifere,.. a 

„ Interpretarea: legilor. pate, Legi.  excepionale 

* Sirietă-inlerpretare. — (lurisprudenţă), arii pi 

“Legile: de inișozite fiind de. ordine publică, ca':toal ..le- i 

"gil€ fiscale, în genere sunt de strictă interpretare - şi: ca: a: 

iare-nu: pot: fi înlinse-peste. marginile: lor: clare: 'Şi-: precisa. 

_ Justiția” de 'pac&: din” Paris; vrimul Arond.,, La Loi dit, 18 Lu- 

“tie: 1924, Nr. 142). că m ter ! 
îti «3 at a) pr 

: Inventăr;:; Ia - Supraevaliare de: mărjari „în bilanţ — (ue 
rispudenţ -) III DE a Da | 

  

| Chestiunea evaluării mărturilor “la - inventar, a venit în - 
_ fața Înaltei "Curți de, Casaţie S. III, care sa pronunjzt- ha . 

ăn în 'coniră aplicării paragrătului 101 al. 3idn Instuic- 

„iuni, şi a. decis : ca :plus-valuia mărfurilor “afiaie. = ne- 
” "vândute: în ' romeritul . : facerii - inventarului, -nu - trebue ținută - 

în - seamă lă: stabilirea “beneficiului impozabil. a aaa 

„Iată: “câns: dzicniele Şi - soluțiunile:: Casaţiei :. | a 
„Corisiderând'” că-prin venit brut coimiercial în înțelesul. ari. 

“34 din legea” 'coniribuțiunilor 'direcic, ” înțelege - Venitul 
realizat în mod Sfectiv 'din: operațurine” “incheiale. în: cursul _ 

„anului bilanţiar, iar nu venitul eventual şi probabil” Ce.ar. re-: . 
' ” .. i 

p-
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Zzulia în viitor din specularea mărfurilor nevândule, al..: că- ! 

“tor cost de: cumpărare poată să' crească savu: să” scadă - în- 

re timp prin jocul. schimbului. „de. valulă ; AIE 

Că: dacă. creşterea -din * 'cauza: arătată, a; “valorii „de: „cum : 

părare: a: “mărfurilor” aflaie- în măgazin. la închecrea. bilaațu- 

“lui, ar. putea. influența: -asupra: venitului. probabil pe. anul vii 

“tor, prin vânzarea acelor mărfuri, “ea nu “reprezintă însă 

„Câluşi, de puțin. un venit. real pe, anul expirat”. (Cas.. AU, De- 

“ciziunea- No. 14. din: 2 lanuarie 1925). - a Ei : 

: Vezi! studiul d-lui avocat: A- Plopul, Argus, 14. Febr: 125, 

“ Evaluiarta” mărfurilor - lă“ inventar“ precum şi lucrarea sa Bi- 

lanţul - “Fiscal în'care. 'expune: cele trei sisteme referitoare lă 

evaluarea mărfurilor: cu. ocaziunea “inventarului: Şi anume:. 

a), evaluarea. 'cu prețul. de cosi:: aa zile 

In acest sistem, mărfurile se evaluiază la . prețul de „cost. 

indiferent 'de valoarea. lor la epoca formării : inventatilui” cz 

b) Evaluarea la: prețul din momentul tacerii “inventăriiliiti 
care constă în trecerea mărfurilor la inventar pe prețul din 

_ziua facerii inventarului, și . , | 
c) Evaluarea la: prețul cel::mai mic,; adică. se rece preţil. 

cel mai mic dintre prețul de: cost și prejul din ziua . “ facerii 

inventarului. i - pa 
Până la punerea. în aplicare a legii contribuţiănilor di- 

recte, comercianții erau liberi de a se conduce după unul 

"din cele. trei :sisteme- de _mai sus,. În practică, însă, se-: în-, 

  

cc... 

. trebuințau în special 'evahiările? “la. prețul de cost sau la 

prețul. cel .mai .mic, iar- evaluarea la prețul. - din momentul 

tacerii: inventarului era : -complectâmente. evitată, - "ca - pre= 

“zentând numai desavanțagii. To ; 

Tinvestiţiunile Soc, anonime: —v, Rentabilitate, 

_Investiţiuni mobiliare, — — Cuptoarele, fabricelor de Sti- 

= lare, i Amiortizare.: a a 

  

... 

Pa a a 7 

a



a A80e _ 

„poteci, legale. — Scutire de impozii motiliar. — - (Dec. 
"comis, “centr, -fisc.). Sa 

Adaos la paragraful 51 punciul a; “ultărul aliniat. — Nu se 

Ă supune la impozitul mobiliar dobânda. prezumată Ja ipote- 

ca legală luată” asupra averei soţului -peniru garantarea: :do- 

“tei alienabile,- care, în baza actului doial, intră în proprie- 

tatea soțului. - 

Ipoteca luată, însă, petru garantarea fondului. dota] : ina- 

“lienabil, mobiliar, care a fost depus, sau :peniru care. se pre: 

„vede aliă, clauză de - întrebuințare şi în-urmă a:fost'luat de 

soţ: pe orice cale, soțul apărând în acest. caz 'ca un' erţiu, 

este supusă la impozitul mobiliar, -aplicat “fie ” „asupra do- 

bânzei convenționale, fie asupra dobândei “prezumate, - cu . 

„oale că această dobândă intră în veniturile sale dotale. 

„Ipoteci. —v. Sciitiri, a A ci 
poteci. — Sarcini ipotecare. — Y, căderi. “ | 

Jetoane de prezenţă. —v. Beneficiul impozabil. 

'Jetoane de: prezenţă. —v. Tantieme. 
| _ A 

- po L or 

“Lefurile Dircctorilor de Societăţi.— v,  Tantieme. 

“Lege peniru încurajarea construcţiilor, — v, Scutiri, 

'Lege pentru încurajarea industriei naţionale. — Ve 

'Scutiri. o 

Lege pentru - unificarea contribuţiunilor " directe.— 
Instrucţiunile peniru aplicarea legii. Nu sunt aplicabile, 

„dacă sunt contrarii dispozițiunilor legii. 'Aplicațiune la 

- art. 170 din instrucțiuni. Ari. 64 din lege. — Qurisprudenţă)- 

Art. 170 din instrucțiunile pentru aplicarea legii de unifi- | 

„carea impozitelor directe, articol'“ care prevede că, dacă 
„
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venitul din ţară este aşa de important, încât aplicându-se 
„cota. din tablou pentru venitul global, Sar obține ca impozit | 

global mai mult decât jumătatea impozitului elementar,: se 

va considera, că. acesta &ste venitul global al coniribuabi- 

lului și deci se „va stabili. impozitul global asupra lui, — nu 

se poate aplica, deoarece aceste instrucțiuni suni cu “totul 

" contrare prevederilor art. 64 din lege, care arată categoric 

- cum irebue calculat impozitul global, fără „excepţiunea in 

irodusă. de art. 170 din instrucțiuni. 

y 

Inîr' adevăr, nu se poate deroga prin instrucţiuni și regu- 

* lamente la” dispozițiunile formale ale legii, mai ales în -ma- 

"1erie de. impozite, cari nu se, pot: înființa, decât prin voința 

expresă a. legiuitorului. - 

Prin urmare, în speţă, Comisiunea - de Apel, făcând, car 

culul impozitului global al firmei intimate, conform art.” 

din lege şi neţinând: seamă de instrucțiunile No. 179, “cari 

au introdus o. excepţie neprevăzută de; legs, a interprelal şi 

aplicat bine acest text de lege. (Cas. III, dec. 375 din 18 

Aprilie 1924). 

Legi fiscale. = Legi oxcăpţionale: Siriotă înterprelare.— | 

„ Qurispriidenţi). m | Ma 

“ Legile de impozite fiind de ordine publică, ca toate legile . 

fiscale, în genere sunt.de strictă interpretare şi ca atare nu 

“pot 'fi întinse peste marginile lor clare şi precise: (justiția 

de pace din Paris, Primul Arond,, La Loi din 18 lulie 1924, 

No. -142). ÎS 

N 

Locuinţele- agricultorilor. —v. Casele agricultorilor 

Locul. impunerei : pentru impozitul comercial. =. 

„ impuneri, Sa | | | 

a
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- Lucru! judecat. — /mpuneri făcute” de comisiunile anuale. 
--Neatacarea lor 'cu apel 'de către fisc. Aulorilate de = 

-“Iucru judecal. Chestiunea nu poate fi supusă -allei Co- * 

“misiuni. Art: 77 legea unificărei coniribufiunilor direete.— 

 (Qurisprudenţă). 

“In fapt: Se constată -din deciziunea atacată; că -recu- 

renta fiind supusă în ce privește - operațiunea “cumpărării 

unei cantițăți de material lemnos din pădurile Statului, cer- 

celării unei Comisiuni fiscale de impuneri anuale, această 

Comisiune prin procesul-verbal. din 20 Sept. 1923, a găsit 

că zisa. operațiune nu consiilue o exploatare de pădure — 

cum :prelindea fiscul — și a „apăral- -o de, impozitul comer- : 

cial pe 'anul 1923; . 

: Fiscul în'loc să facă „apel: contra hotărirei, cum prevede 

ari. 77 din legea uniiicării contribuțiunilor directe, a supus 

cazul unei . alle - Comisiuni .de impuneri; care a hotării con-. 

irariu celei dinlâiu, ca recurenia să fie impusă peniru ope- 
. . . . Î N 

rațiunea de mai Sus la impozilul comercial pe anul 1923; 

In contra! acestei hotăriri, recurenta făcând apel, Comi- 
_siunsa de apel, prin decizia ce se atacă cu recurs, a res- 

Pins motivul, tras din auloriialea lucrului judecat, sub cu- 

vânt că hotăr file Comisiunilor anuale de impuneri cari 

conchid la neimpunerea contribuabililor, nu ar avea, în ca- 

zul când nu au fost atacate, caracterul. 'unor holăriri 0po- 

„ Zabile. cu “autoritate de lucru judecai. 

In drept: Din moment ce prin art. 77, legiuitorul 'a acor- 

„dat atâi contribuabililor; cât şi fiscului dreptul de a ataca 
acesie hotăriri cu apel, sste neîndoios că prin aceasta el. 
le-a recunoscut caracterul și efectul unor adevărate ho- 
tărîri judecătoreşti date în primă. instanţă ; prin urmare, 
dacă aceste hotăriri nu sunt atacate în ' modul și termenul 
prevăzut de lege, cle rămân definilive şi irevocabile şi ca 
alari Îixează, peniru perioada la care se referă dreptul con- 
tribuabilului în rapori cu acela al fiscului,. fără ca acesta . 
să mai poală, ceeace dcalifel nici rațiunea, . nici legea nu-i
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autoriză, să supună cazul unei alte Comisiuni „de impuneri, 
pentru cuvântul că prima nu i-a admis concluziunile sale. 
„In „speţă, fiscul nsapelând hotărîrea. Comisiunii . Cin : 20 

-Sepiembrie 1920, această holărîre a: rămas definitivă şi cu 
„autoritate de lucru judecat: prin, urmare orice altă. hotărire 

. 
Ss 

-dală ulterior în aceeaşi cauză de o instanță similară, .. Co- 
-misiunea -de 'Ape! trebuia să o considere ca nulă și fără 

” efeci şi să admită pe. acesi motiv apelul . recurentei. 
Neprocedând astiel, - Comisiunea a violat ari. 77 mai: sus. 

-citat şi a săvârșit un învederai exces de putere. -(Cas. il, 
„dec, 2267 din 26 Noembrie 1924). Ma a 

M 

Magagii: de zid. — “Construcţii noi. —v, “Scutiri. = 
-Magazii de scânduri. —v. Scutiri, 

„Majorarea capitalurilor prin supraevaluarea imobi- 
„lelor. — (Dec. comis, cent. fisc. din 12 Noembrie 1924) 

ului făcută prin supraevaluare a imobilelor la . societățile 
pe acțiuni și peniru care ele liberează acțiuni _noui, fără 
ali vărsămâni, să nu se considere ca' beneficiu, ci drept 

“Majorare de capital. — v. Supraevaluare. 

Mandate. —- v. Ordonanţă de plată. 
Mărfuri. — Creșterea valorei. lor. — v. Beneficiu- real. 

Mărfuri. — Evaluarea în bilanţ. — v. Bilanţ. 
Maşini. — Cumpărare. Fond de rezervă; — vi Scăderi. 

“Mașini uzate. — Amorlizarea lor.—v; Fond.de amortizare, 

Comisia centrală “fiscală a hotării ca majorarea - capila- : 

7 
7 

Maşini uzate.— Amorlizarea lor.— - (Dec. comis. centr. fisc, : 
- din 8 “Octombrie 1925). 

Costul maşinilor uzaie ce se înlocuesc precum şi al pie- 

selor de maşini și al ustensilelor dintr'o uzină a.unei în- 

“reprinderi industriale, precum. și. cheltuelile făcule cu  în- 
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Jocuirea lor, ni se pot irece la. cheltuelile proprii întreprinde 

rii deoarece toate acestea sunt imobilizări de capital şi. cad: 

sub dispozițiunile. alin. 6 şi 7. din articolul 31, cle . amorii— 

Zându-se 'conformi. cu regulile slabilite . de acel articoi 

Meaici. — v.. Profesiuni libere. 

Medici balneari. —v. „Societăţi balneare, 

Mijlocitor” « oficial. —  Qurisprudenţ ță) 

Ocupaţiunea de mijlocitor oficial , constând în operațiuni: 

de mijlocire peniru vânzări şi cumpărări, comercia!s,. con-"' 

form art. 3 din codul de comerț, mijlocitorii oficia:i au a se: 

considera potrivit ari. 7 din acelaş cod, ca comercianți, şi 

trataţi sub. raportul legii coniribuțiunilor directe, ca atare. 

Pan urmare, Comisiunea de ape! aplicând recurentului- 

mijlocitor oficia), cota impozitului pentru întreprinderi co= 

merciale, n'a  violaţ legea, ci a făcut o bună aplicațiune a: 

ari. 3 și 1 codul comercial și a art. 30 și' urm., din legea: 

pentru unificarea: contribuţiunilor direcie. (Cas. Il... deciz. 

No. 2054, 11 Noembrie 1924. — jurisprudenţa Română, 1925, 

pag. 127, Nr. 85). | 

Mijlocitor oficial. — Natura acestei profesiuni. Impozitul 

la care urmează a fi supuşi. — (Jurisprudenţă). 

Ocupajiunea de mijlocitor oficial - constând în operaţiuni 

de mijlocire pentru vânzări - și cumpărări comerc: :ale, con- 

form art. 3 din codul de comerj, mijlocitorii oficiali. au a. se. 

considera potrivit art. 7 din acelaş cod, ca comercianți și” 

irataţi sub raportul legii coniribuțiunilor directe, ca alare 

Prin. urmare Comisiunea de apel aplicând recurentului 

mijlocitor ofi cial cota impozitului pentru înireprinderi  co-: 

merciale, n'a violat legea, ci a făcut o bună: _aplicațiune a 

ari. 3 și 7 ccd. com,, și a art. 30 şi.urm. din legea pentru: 

unificarea contribuţiunilor directe. (Cas. III, dec. 2054 din. 41: 

Noembrie 1924).
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“Mine. — Venitul din -concedareă sabsolului. | r 

Parag. 11..— Venitul realizat din dreptul de propristate 
“asupra subsolului concedat, nu este' supus acestui: impozii, 

ci ia impozitul' asupra: venitului din valori mobiliare,. ca şi 

cel al concesionarului, care cedează altora: exploatarea. : 
“Impozitul se “încasează dar la obținerea veniiutui: conform 

ari. 27, iar impunerea se: stabilește, conform 1 celor arătale 

la paârg. 65: a 

Dispoziţiunile din legea minelor „pentru stabilirea unui 

“impozit pe suprafeţsle miniere - concesionate. rămân .în vi-. 

"-goare, iar dispoziţiunile legii din 1907 pentau stabilirea im- 

-pozitului ' asupra păcurei sunt desființate. 

Impozitul . de faţă se aplică 'însă în“ ce priveşie venitul din 

“exploatarea! agricolă -a suprateţei,: care se stabileşte la T3- 

„censămâni, evaluându-se pe hectar şi încetează dela înce. 

-perea anului care urmează. aceluia în care asemenea: venit 

nu ar “mai pulea - fi realizat din cauza lucrărilor de exploa- 

tare a subsolului, A a 

“Mine. — v. Impozit minier şi Concesiune "minieră. 
Minimal impozit. — v. Impozit minimal. 

_Mobiliar impozit. —v. Scutiri. _ „a 

"Monedă streină. —v. Evaluare. ! 
„. “Moştenire. — Taxe. — v. Taxe de “moştenire. . 

- “Motivare. — Lipsă de motivare. —v. Impunere. 

"Motive de apel. —v. Apel. 

“Neprezentarea registrelor. —v Registre. 

“Notar public. — Profesionist liber. Impunerea ca atare. 
„Art. 43,48 şi. 72 din legea” conlrib. directe. — Quris- 

“-prudenţă). . o. e 

“Profesiunea “de. notar public, neţiind reirbuită. cu salarii 

sau indemnizaţiuni periodice, ci cu plăți tarifa!e şi  regle- 

-mentate de lege, care se -percep sporadic peniru fiecare 

NUI 
s ,
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aci 'sau: 'serviciu făcut” particularilor, ea “întturieştă sub” 

portul legii contribuţiunilor directe, caracterul unei ' prăte- 

siuni libere, analoagă. cu aceea a: avocaţilor sau' medicilor 

neiuncționari și ca atare, urmează a'fi impusă cu cota pre- 
văzută de art. 48 com. cu art. 72, iar nu cu cea prevăzulă- 

de art. 43. 

Comisiunea de apel, procedând - -astfel . în privința “recus 

rentului, . notar public, 'n'a "violat legea, ci a făcut o Bună: 

aplicaţiune a ei. (Cas. II, dec. 2063 din 11- Noembrie. 1024). 

o: 

O. 

| | Obligaţiuni -rambursate. — Cheltueli —— Qurisprudenţă).. 

In fapt: „Comisiunea de apel nu a scăzut din venilul brut 

al recurentei, suma de 1.4000.000 lei, reprezentând valoarea 

obligațiinilor rămbursate pe anul 1922, pe moliv că această 

"sumă face parie din datoria socistăţei: şi, ca atare, "nu 're- 

prezinlă pierderi, în sensul. ar. 31 din legea - -conirib. directe. . 

In drept: Obligaţiunile reprezentând datorii  contaclate 

pe mai mulți ani, în vederea cheltuzlilor. de exploatațiune” 
şi plătibile în fiecare an, rambursarea sau plata anuelă” 

constitue un adevărat amoriisment al unui capital învesiii - 

în întreprindere, şi 'deci, reșrezinlă o cheltuială, în sensul. 
art. 31 din citata lege, care, câ atare, jrebue scăzută” din. 

venitul bruf. Iniru cât, 'dar, în: speţă, comisiunea- nu a ținut 

seama de aceste consideraţiuni, ci a înglobat în venitul: net! 

şi rambursarea obligaţiunilor efeciuată efecluată : în- 1922, 
prin. aceasta a violat legsa. : -(Cas.. III, deciz. Ne. 1389 din: 

1 lulie 1924. — Jur. Rom. 1924, pag.: 533, Nr. 425). 

Omisiune esenţială. — v. Scăderi. îi 

Onorarii fixe. ale profesioniştilor. liberi. — v. Salarii: 

Operaţiuni 'de expediere. —.v. Vămuire.: 

Operațiunii: de vămuire.—v. Văriuire. a 
Ordine 'de' plată. —v.: Ordoiidăje: de plată: IN ie ae



Orăonanţe de plată. —(Inste. Min. Fin. către Adm. finan. ). 
Ministerul. de. finanţe a irim-s tuluror adminislraţiilor finan- 

ciare din țară un. ordin circular. prin care. le pune în. vedere 
că în baza art.. 107 din legea „contabilităţii publice să. [ie în 
scamă următoarele, la achitarea ordonanțelor, -mandatelor 
si ordinelor de plată : | - “ 
1) Achitarea ordonanțelor, mandatelor şii ordonanţelor de 

piată nu se va face decât în mâna celor în drept. 
2) Inainte de achitarea valorii : unei „ordonanţe, mandat - 

sau ordin 'de piată, se va cere prezentatorului să facă: do- 
vada identităţii sale și în cazul când este titularul: în drept 

i se va cere de călre casier să semneze actul chiar în fața sa. 

3) În cazul când prezentatorul nu este chiar titularul: în 

| drept, i se va pretinde să prezinte pe lângă idcătitalea sa 

şi aclul legal în baza -căruia este împuternicit a ridica va- 

loarsa: ordonanţei, mandatului sau ordinului de plată, după 

care casierul -va face plata, reținând la ordonanţă. actul în 

chestiune sau copie, certificată de tribunal, când procura 

este generală, aceasta conform art. 40 * din regulamentul 

legii - de organizare a- administraţiilor financiare. 

| Achitarea ordcnanjelor socielăilor anonime 

- 3 
4) Când.se. prezință: la -casă entru achitarea oidonaajsi. 

mandatului sau ordinului. de plată emise de diferite auto-, 
rităţi .pe numele. instituțiunilor sau societăţilor, . nu! -se.va: 

face. achilarea decât după ce casierul. se.va convinge de 

următoarele : - 

a) Dacă. semnăturile de re crdonanţă, mandatul sau. „or-. 

:dinul de plată sunt ale cslor în drepi de a.semna. 

b) Identilatea prezentatorului. 

cl Că" prezentatorul este împuternicitul formal al justiției 

"sau „societăjei de a ridica și primi valorile în numele lor. 

Ca să se poată preiinde prezeniatorilor: la: achitarea ot- 

donanţelor cele arălate mai sus „şi pentru a- evila neînţele- 

_geri și pierderi de timp, va trebui ca administratorii - finaă- 

a. 

-/
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“ciari să pună imediat în vedere. tuturor instituțiunilor şi S0- 

cietăților din. judeţul lor că nici o ordonanţă emisă p: nu- 

“mele lor, nu va fi achitată prezentatorului dacă nu se. va: 

comunica din vreme administraţiei financiare numele şi 

pronumele celui împuternitit de a ridica şi încasa valoarea 

oricărui aci de plată, precum și semnăturile celor autori- 

zaţi a semna de primire acele ordonanțe, mandate sau or- 

dine de plată. Deasemeni, li. se vor mai pune în: vedere 

instituțiunilor și societăților că acei cari vor veni să ridice 
asemenea valori în bază de procuri irebue să prezinte.oca- 

lă cu actul de plată” şi procura autentificată sau copie au- 

tentică de pe acel aci, când procura -este generală. Casie- 

ful nu va face nici o plată până ce titularul ordonanţei nu 
va face dovada achitării impozitelor pe -trecut şi cel cureni - 

până la data achitării, iar în ce. priveşte societăţile să 

se pretindă prezentatorului .asemenea dovezi de achitarea 

impozitelor. datorate de, societate. . , 

Administratorii financiari au fost făcuţi direct răspunză- 

tori de ncexecutarea acestor dispoziţiuni de către Conetri.. 

Ortelinate. — Clădiri. — v. Scutiri. 2 
Ne 

Oi :— Impozitele plătite de “proprietarii de oi. — (Dec. 

comis. centr. fisc.) | 

"Proprietarii de oi atunci când creşterea oilor se face nu- 

mâi pe proprietăţile lor agricole,nu se vor supune separat: la 

" impozitul comercial, întrucât venitul realizat din exploaia- 

rea oilor se consideră — conform ari. 4 paragraful 2 alin. 3 

— cuprins în. „venitul proprietăței, agricole,” care a servit ca 

bază de impunere la impozitul agricol, creşierea, oilor fiind 

o ramură a agriculturei. . | 
„ Dacă însă oile ss cresc pe terenuri cari Sunt. “arendate, 

"veniturile realizate din exploatarea „oilor se supun separai 

la impozitul comercial, căci, în, acest caz, aceste venituri, 

nu pot fi considerate a fi. cuprinse în cele supuse la impo- 

zitul agricol. (Comunicată cu ord. Min. Fin.. Nr.- 3309/1925).
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"Păduri, — Cooperalivele exploatătoare. de păduri. - — - (Dec. 

“comis. centr. fisc, din 27 Decembrie 1923). 

Dacă Cooperalivele de săteni. cari fac exploatări de pă-' 

duri intră în prevederile ari. 42 al. .ullim.:şi deci dacă se 
bugură de reducerea . cu o pătrime: a impoziiului, „compli- o, 

-mentar ? - 

Considerând. că în asociația cooperativă pentru - „exploa- 

area. pădurilor: membrii - „cooperatori 'sunt acei care execulă 

Aucrarea de exploatare, comisiunea cpincază că dacă - lu- ” 

“tările exploatărilor se fac chiar. de către membrii . coope- 

zatori,. fără a se angaja şi alt salariat, societățile coopera-. 

ive de asemeni natură 'se “pot! “asimila . cu "cooperativele d= - 

„meseriași și deci se pot bucura de reducerea cu o pătrime 

a impozitului complimentar prevăzut de art. 42. 

* Primele -de producție şi consum nu reprezintă alt- 

ceva -decât. cola parle din beneficiul . întreprinderii care 

însă se distribue chiar în cursul anului, rămânând. ca la în- 

cheierea. bilanţului să se mai 'dea. asociatului cola varte 

ce i s'ar mai cuveni, "după ce, bineînțeles, s'a avut .in 

vedere sumele deja primite în cursul anului. 

Păduri exploatate de cooperative. — v Scăderi. 
, 

"Pădurile statului arendate. ' comunelor. — Impunerea. 

„pădurilor Statului date în exploatare comunelor.—(Dec. 

comis.. „centr. fisc.). . 

“ Păduiile statului cari sunt date în exploatare” comuncior; 

“fie peniru trebuințele lor: proprii, fie pentru - a vinde lemnele 

populaţiei cu. prețuri 'redăse — nu se po! considera ca: ex- 

!ploatate în regie Și deci: se: supun. la „impozitul agricol, care 

cade. în sarcina comunei. :iComunicătă cu ord. Min. Fin. Ne 

-.35098/[1925).  -* N
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Păduri. — - Impunerea pădurilor date altora în exploatar.— — 
(Dec. comis. centr. fisc. din 9 Februarie 1925.). 

'Dispoziţiunile cuprinse în paragraful 40 din instrucţiuni şi 
anume cele referitoare la impunerea pădurilor” la impozitul 
“agricol: în caz. când. preţul în toia | sau numai pate din a 
s'a primit anticipat, se modifică! “după cum -urmează'”: | 

Pădurile: date altora în „exploatare se impun din momen- 
tul când ele sunt arendate; fie că începe sau nu exploaiarea. 
Venitul impozabil. se determină repariizându-se preţul con- Si 
venit la numărul anilor de exploatare” prevăzuli în „contrac= | 
ul de arendă. 

Dacă exploatarea se face mai repede decât ese prevă- 
zut în contract, impunerea se restrânge 1repiai cu ex-- 

plâatărea.. (Comunicat cu' ord: Min. Fin. Nr. 33093/1 1925). 

Păduri: — . Formularea “declarațiunilor de impunere: 

Pădurile puse în exploatare: prin. tăere se. impun, la impo- 

ziltul 'agricol conform procedurei prevăzute la ari. 95 și pa- 

ragraful' 252, adică prin. dresare de. proc es-verbal. de impu-. 

nere pe formular: No. 9,-care deși este special peniru clă- 

diri, totuşi se poale întrebuința şi pentru impunerea pădu-. 

rilor, sau pe hâriie- liberă și | se comunică “contribuabilului” 

conform prevederilor ari. 93, fie că impunerea este făcută: 

de către comisiunea anuală, fie că este. făcută . de funcţid:” 
narii prevăzuţi” la paragraful :224 -din instrucțiuni. 

Pentru impunerea pădurilor când sunt date în: tăere n nu se 
va mai utiliza deci procesul'.verbal.. formular No: 8... 

Procedura : prevăzulă de: paragr. 14-'din;, instrucţiuni. Ru: 
este. aplicab: lă pădurilor. cari 'se pun în tăers ci: numai -pen=:" 
tru .cele dela: care se' trag -venituri-pe altă :cale.. (Dec: din.9-:" 
Febr: 1925, ccmunicată cu ord. Min. Fin. Nr. 55095/1925). 

-. Eta 
3 

Păduri. - —y. Scăderi, 

D
E
:
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Păduri. — Impozite datorate peritu exploatarea: lor. — 
(Dec. comis. centr. fisc.). : 

Art. .95. Adaus la paragraful . 249. —-.a) Venitul” supus. “ta 

“impozilul comercial pentru acei cari. fac exploatări de : pă- 

duri, afară de societățile-. -anonime,. bănci. populare” și coo-. 
perative; se determină. în fiecare an, avându-se în vedere 

întinderea pădurei ce: se tae în anul de impunere, iar venitul : 

la hectar se stabilește: după. venitul “anului: precedent „Cori- 

form registrelor comerciale, „dacă au 0 contabilitate în re- * 
gulă şi, dacă exploatarea se, face în: aceleaşi. condițiuni şi. 

pentru o pădure. de aceeaşi esență. In: lipsă de aceste ele- * 

menie, evaluarea se face. după apreciere în comparaţie. cu. 

alţii cari fac exploatări similare. | SE 

Pentru societăţile . anonime, bănci. populare, cooperative. 

dacă tăerea se face în mai. “mulți ani.şi după un plan de ș-.. 

-menajamsnt aprobat. de serviciul silvic, venilul. impozabit se-' 

determină! după acelial' anului precedeni, conform. ari. 30 . 

din lege. Dacă tăerea. se face în. mod neregulat, se. aplică â- - 

celeaşi dispozițiuni : ca la alin. de! mai sus. a | | 

b) Proprietăţile rurale als: statului, .c - terenul” | "arabile, 

bălți, etc., cari se 'arendează pe o'pirioadă de limp din-an,, 
„se asimilează cu. pădurile și deci impunerea lor. se “iace,, : 

conform „paragrafului 10 din insirucțiuni, cu începere. de, la. - . 

dața de când are Joc arendarea şi pe timpul cât “sunt. aren-! 

date, iar nu cu: începere. dela: 1 lanuarie' a. anului ce uri 

mează, cum prevede art. 94; , 
mi — Pa ta Ne : 

Păduri. — [pozit agricol. Exploatare. Intasărea. -antiei- 

- pată a prețului de către proprietar. Modalitatea. în care: 
4 se. reparlizează impozilul. — (lirisprudenţă) i m 

Când o: :pădure a fosi dată în “exploătare. pe 'mai “mul ani, 
şi. prețul s'a plătit în: întregime anticipăt, impozitul pe vez. 

"nitul. agricol şe reparlizează pe numărul. anilor de .exploa- 

- tare, chiar dacă preţul a fost plătit anterior punierii în apli--. 

"care a legii noui. (Cas. III, dec. 958 bis din 13 Mai 1924). 
NE 

i
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“Păduri. — Proprietăţi. agricole 'și pădurile institufiunilor 

publice. Când sunt.scutite de impozit. Art. 8 No. 1 şi. 

2 din lege. (urisprudenţă). ” 

| Din art. 8 No. -i și 2 din legea coniribuțiunilor directe şi 

“paragraful 12. din “instrucțiuni, rezultă: că proprietăţilor a- 

„articole aparținând - instituțiunilor publice, numai atunci sunt 

"scutite de impozitul pe venitul pe aceste proprietăţi, când 

ele. sunţ utilizale pentru, instituțiuni de utilitate publică fără 

scop lucrativ, adică fără a-și creia venituri din exploata- 

'rea lor, cum ar. “fi un pare public aparținând unei comune 

- rurale, lemnele tăiate de' o instituțiune publică 'dintr'o pi 

-dure - proprie pentru nevoile sale, iar. pădurile, bălțile . 

"proprietăţile: agricole, chiar ale: Statuluj- fiind, nu sunt Scu- 

tite, decât când sunt exploatate în regie. 

"Aşa fiind ŞI. întrucât în speță, Comisiunea de apel, ba- 

'zându-se pe însăși declaraţiunea recurentei. pe care. o gă- . 

seşie. exactă, constatată în fapl, şi deci în mod suveran, că 

-din pădurea din Vicovul de sus. „dată. alora în lăere”, re- - 

curenta a avut un venii de 1.929.790 Ii, iar. din pădurile 

puse în țăere de dânsa un venit de 267.610 lei, recurenia nu 

“poale: invoca scăderea: prevăzută de zisele: texte de lege: 

(Gas. HI, dec. fiscată, 77 din 6 Februarie. 1925). 

a Cai - | . , 

Păduri. — _ izxploatare de păduri. Plata: pantru anul 19235 

numai a trei'trimestre. Violarea art. 195 legea contri- 

: buţiilor directe. — (lurisprudenţă).: 

* Se violează art.. 95 din legea 'contribujiilor directa, dacă 

se admite scăderea impozitului pentru exploatarea de pă- 

„dure, fără a se constata. mai întâiu că "pentru “anul 1923 sa 

_plătit pentru un an “întreg. (Curtea de Apel București, : sec- 

ţia Ul deciz. - Nr. Li din 26 lunie” 1925. — Bulet. „C Apel 

-dii | Nocy. 1925, p. 198].
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Păduri. — Păduri dale în exploatare. “Prețul încasăi de. 

proprielar este considerat de legiuitor .ca venit -- impo- 

zubil. Impunerea lui ca atare. Art. 6 şi 95 din lege.—. 
„Curisprudenţă). m n 

Recurentul pretinde că prețul pădurii, pe' care-a 
dat-o în lăere unui al îreilea, nu constitue un venii, ci un 

capital care — ca atare — nu poate îi impus-în "conformi- - 

tate cu legea coniribuțiunilor. directe, deoarece în sistemul. . 

acestei legi .nu. există - “impozite pe capilal; - ci numai : pe 

venituri ; a IE i 

Chestiunea de a-se şti dacă preţul obținut” de proptielar 

prin darea: unei păduri în tăere constilue pentru dânsul 'un | 

venit sau. un capital, chestiune: care în pură jeorie poate - 

fi discutabilă, a “fost rezolvată de legiuitorul fisca! “din 1923, 

în sensul că acest. preţ constitue un venit impozabil în 'mo- 

dul şi după procedura arătală de, lege pentru asemenea 

cazuri. , i 

In adevăr, prin art. 6 şi 95 din legea peniru unificarea . 

contribuțiunilor, direcle, se prevede, în mod formal, că pă- 

 durils* puse în exploatare, fie de. proprietar, fie de o altă 

persoană, căreia i Sar concesiona dreptul de. exploalare, 

“sunt supuse unui impozit șpecial pe venii — corespunzător, . 

„vechiului impozit funciar asupra, pădurilor exploalate. — dar 

baza de impunere, pentru cazul când pădurea se dă în. 

exploalare altuia, cum e în speţă, este însuşi venitul cu- 

venit proprietarului, adică: prsțul stipulai prin contract. 

Prin urmare, acest preț, fiind considerat de însuşi . legiui» 

iorul fiscal şi impus de el ca venii, orice discuţiune referi- 

ioare la caracierizarea de ordin: “economic 'a acestui , preţ: 

„este inutilă. (Cas.. ]II,” dec.: 367 din 18 Februarie 1925). 

.-
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-Păduri. — Impozitul | pe venitul pădurilor . grănicereşti din | 

“Regiunea Bisirița-Năsăud. Baza. impozabilă. . Venitul 
real cuvenit proprietarilor. Art. 6 şi 95 legea coniribu- 

_Hiunilor directe. — (urisprudenţă). 
In siliajiuhea legală specială, în. care e administrată re- 

giunea. silvică Bistrița-Năsăud, ca .:reprezentaniă a celor . 

4 comune „grănicereşti,. ea” nu poale legalmenie să fie: im- 

“pusă :decât la veniiul real pe carz îl realizează, potrivit bi- 

Janțului încheiat anual, scăzându-se sumele sau -cheliuelile 

1 

reținute de Siat .în- baza, dreplului de control! și adminisira- 

“ține ce el are în mod exclusiv și suveran asupra proprie- 

lăților comunale grănicereşti ;. 

De. alifel, potrivit dispozițiunilor art.. 6 şi 95 din legea- 

, contribuțiunilor direcie, pădurile, prin urmare şi . cele "gră- 

nicereşii din. .cuprinsui regiunii Bistrița-Năsăud, cari se dau 

„altora în exploatare, nu se pot impune decât asupra veni- 

“ tului real.luat, de proprietar, iar nu şi asupra venitului sau 

„sumelor luate de ali. 
. 7 ii 

rile şi, bilanţul anual, de gestiune aptobat de Ministerul Do- 

meniilor, (Cas. Ii, dec. 205 din 27 Ianuarie 1925). 

Pagube. — Arhortizarea lor. — v. “Scăderi. 

„Participarea la beneficiile unei „soc. anonime. —v, 

Scutiri (art. 33 1.). - - 

Participări reale la ”beneticiile altor Societăţi. —v. 
“Scăderi. _ 

Părţi de fondator. - —v, Dividende, a - 

Părţi de interes. — v, Dividende. o 

Pensii. — Fond. —v. Rezerve. 

1) Rezerva pentru fondul - :de pensii al funcţionarilor . întră 

- în totalul''rezervelor societății -și prin urmare 'ca bază - ce 

"calcul, când “se stabileşte împunerea la. impozitul comph- 
4 

_zeniar., Aa '



Perceperea impozitului mobiliar, — (Instrucţiuni). 
[i Parag. 55, — „Perceperea . impozitului se face pe căle de 

reținere şi “vărsarea lui: directă: la Stai peniru ioale veni- 
_„ turile de călre. debitorii din țară. 

| „_Reţinerea' impozitului” este operată de drepi din momen- 
i i tul exigibilităţii venilului,: partea din venitul datorat ca im= 

pozit aparținârd Statului din acel mcmeni. 

„ Percăâperea impozitului . pe lux şi cifra de afaceri.—. 
(Instr. Min. de Fin. din.5 Febr, 1926). 
Ministerul de firianţe a trimis luluror administratorilor fi- 

nanciari din fară următorul ordin circular cu pri nre a per- 
cepersa impozitului pe lux de. 10 și. 15 la sută: 

Ministerul de Finanţe pentru a' înlesni  aiâț perceperea 
câi şi controlul impozitului pe lux de 10% şi 15% ce se | 
aplică asupra articolelor de lux prevăzute de arţ. 2 şi 3 din 
„legea impozitului pe lux şi.ciira de afaceri, şi pentru a sculi 

i o astiel pe comercianți, cari destac/ asemenea  arlicole, .de 
Lp - “desele cercetări ale registrelor te agenții fiscului trebue să 
” „tacă, a dispus prin deciziunea No. 30487 'din 5 Februarie 

- 1926, publicată în, „Monitorul Oficial” din „6 Februarie 1926 
următoarele : 

Perceperea fpozitului pe lux de 10 și 15 la sută: se va: 
face de către vămi. 

„ Perceperea impozitelor de 10 şi 15 la sută, asupra avti- 
-colelor prevăzule de sus menționatele articole. din legeaim- 
pozitului pe lux, cu începere dela 10 Februarie a. c. se va 
face la vamă odată cu-taxele vamale pentru cele ce se im- 

" poriă din străinătate ; iar peniru cele ce se produc. în țară 
. | perceperea se va face la locul de producere, indifereni 
| “dacă cel ce importă din străinătate - sau cumpără “dela locul 

-de producere este comerciant sau particular 'şi fie că .im- 
| E poriă Sau cumpără asemenea articole. pentru a le zevinde 

:Sâu peniru: folosință proprie.
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_Asupra modului de calculare și „percepere a acestor drp 

pozile se va face de călre vânzător, producător, fabricant j 

sau exploatator cu prilegiul şi la data vânzărei 'calcuiul 

„asupra prețului real de -vânzare, iar vărsarea lor..la .casele:: 

_ Statului se va face lunar, conform. normelor gensrale sia- 

bilite până acum, adică în totdeauna în luna a doua a ace- 

leia. în care a avi loc încasarea. ! 

Perceperea impozitului pe lux la, articolele cu pre-. 

“uri Jimiiă. 
x 

Pentru “articolele care au un preţ limită fixai, aceste im- 

“pozite se vor percepe numai dacă prețul. d= vânzare al a-: 

cestor articole. trece de preţul limită, . siabilit prin, deciziu- i 

nea' No. 3953 din 31 lulie 1923 şi anume: o. Ei 

1) Covoare dela 4500 în sus. ă 

2) Pentru mobile fine precum şi garniturile de, mobile 

peniru camere de valoare. mai“ mare. de 20 mii lei de gar- 

nitură. i 

3) Blănurile de orice fel de o „ vâloare. superioară de 

"4500 lei. 

- 4) Rufăria pentiu doamne. Şi i domni, atunci când valoarea. 

fiecărui articol în parie depăşeşte 450 lei. 

5) Rochiile” pentru doamne ori care ar fi tmaterialul | din 

care se confecționează dacă valoarea lor depăşeşte 3700 lei. 

6) Ghctele ori pantofii contecţionați în parte sau în iolal. 

cu piele de lac, sau oricare „ar fi malerialu! din care cele 

sunt -lucrate,. când valoarea lor depăşeşte 120) lei. 

Dacă. însă prețul de vânzare al acestor articole este mai 

mic de prețul limilă se va plăti 10 la sută cita de afaceri. 

"An rezumat, dar, comercianții cari vând articole supuse la: ” 

impozilele de 10 și 15 la sulă, peniru cele imjorial> sau: 

cumpărate dela locul de producere din [ază, după daia dz 

“40 Februarie a.:€. nu.-vor mai plăti aceste impozite asupra 

sumelor ce realizează din vânzarea lor întrucât aceste im-: 

pozile sc vor plăti Ja vamă sau la locul de producere. « 

- .



Se : - + 
, 

Situația mărfurilor cari „se găsesc in depoz ile 

a | pentru acele: mărfuri însă, care. se: găsesc. în: depesitele 

a comerciaților la dăâtii de' 10 . Februarie a..c., comercianții 

| vor: coniinua până. le epuizarea lor să plălească aceste” im 

| - . pozile ca şi până acum cu: prilejul vânzărei. ta 

Da SE Ca atare” la. viitoarele * inspecţiuni se. va : “stabili-- riturile: i 

| - ce se aflau “în "depozit la dala de. 10 Februarie, în cate: scop 

| SE „vă veţi . călăuzi d=" facturi și. contul - mărfurilor - intrate şi 

| 
| 

„ 

  

| eşite. Şi cum inventarele, majoritatea comercianților : le-au 

Sa încheiat la: 31 Decembrie 1925, ele“ vor. constilui un. element -. 

de seamă 'în stabilirea” unei situații exacle a acestoi- măriuri. a 

x i ypozit pe ciira 'de afaceri a rămas deocamdată; ne- IL 
| e . | i moditicai . 

' 
| 
| 

4 

7 

.. . 
, 

“se va: 'cunoașie, că-în, privinţa: impozitelor. 'pe - consmnaţi- 

i - vuni:de 10%, 6%. şi. 5%, pe care "le plătesc | localurile” de 

A, , ae "consumiaţie asupra vânzărilor făcule : în local, „nu; sia - adus - 

nici o modificare, aşa..că  exploatatorii acestor: Jocaluri, -Vor 

| continuă a 'plăli ca și “până. acum impoziie aferenie : clasei 

“în care sunt așezate. Si e 

| , | „Se vor lua. măsuri -în sensul: acestor dispozițiuni şi se 

Ma vor face ca să. fie, -date unei cât mai întinse publicități în 

judeţ pentru. a -ajunge la- cunoştinţa “tuturor . producătorilor 

| de . asemenea articole ca “să șlie că începând : dela . acea 

| dată vor plăti acesis impozite şi: deci să le. înglobeze în 

prețul de. vânzare al „măriurilor. Se înţelege că toate arii- . ._ 

. - ta | colele vândute: de: “dânşii, — dela data indicată și impuse 

e “ acestor. impozite: vor. fi irecuie în coloanele respective” din 

a i registrul special al ciirei: de afaceri. e 

| o -- “Asemenea 'Se.,vor da „instrucțiuni detaliate tuturor. orge- 

| n n ”" „nslor de:control: pentru aplicarea acesior dispoziţiuni, :. su- 

za . - praveghind “executarea lor. Se.va da o. deosebită atențiune. _ 

pf ÎN fabricelor de şampanie, liqueruri. şi partumerie și „mătase, 

i -ce sunt în. „acel. „județ. N ŞI i



x 

. 178 

Perceperea impozitelor pe 1926..— (Instr. Min. de Fin: 
„din A Februarie 1926) . | 

- Inprimul rând se vor airmări “impozitele din "rămășițe, ia iar pen” 

tru anul în curs 1926, s= vorlua aconturi chiar și la impozitele: 

comercial, proissional Şi global, care se vor așeza. ulterior. 

Asemenea aconturi - se. vor. lua. şi dela „Societăţile, pe -ac- 

N «Ţiuri,. marile întreprinderi, afară de 'cazul când fac: dovada - 

cu bilanțul, că a awt o. pagubă în anul precedent şi deci. 

„nu va fi impus pe .anul 1926. 

- 4 -1naceste din urmă; cazuri, se. va aștepta hotăririle Co- 

î
.
 

misiunilor, 

Perceperea impozitelor. —  Instrueliunile. Ministerului 

de Finanfe. . A 

Ministerul de finanţe a trimis “tuturor administratorilor fi- 
nanciari ordinul circular “No. 61.077 din 6: Martie 1925, prin. 

care le . tace cunoscut. unele procedări ale agenților. 

. fiscului. i 

Primim dese - reclamaţiuni. din partea - diferitelor. „instituţi- 
“uni de bancă că li se cere din partea agenților fiscului “ să 

"le depună liste de toți acsi cari au avut afaceri cu acele: 

“instiluțiuni în: cursul anului. 1924. Socoiim că o astfel de 

procedare este în conirazicere cu dispoziţiunile ari. 93. din 

legea contribuţiunilor direcţe care prevede că chemările 

"peniru exscutarea unora din operațiuni se. pot face numai 

de inspectorul! financiar, iar nu de orice funcționar fiscal. 

Ministerul ține să -se uzeze de această  dispozițiune cu! 

multă prudenţă şi în mod egal: pentru. toate întreprinderile 

similare. din localitate. - : 

O măsură care depăşeşte limitele. unei informaţiuni siziet 

necesare și aplicată fără prudență airage după sine discre- . 

ditul instituțiunii- bancare dela care se: cer informaţiuni. - 

Întrucât sa abuzat.de dispozițiunile art. 93, căci unii. a- 

'genţi ai fiscului au procedat și la dresarea de acte de con- 

travenție: pentru neprezentarea registrelor, ministeni! gă- 

seșle că este necesar ca dv. să interveniți şi să limitaji a-



  

. . 7 idei - IEI . 

caste cereri . numai E. cazurile mai. importanie „Şi „strici ae- 
„ Cesare, 

7 

Nu. se poate. cere deci o comunicare: în. scris a tuturor 
: safacerilor ce face o bancă cu clienţii ei. 

Dacă d-nul: inspector..financiar sau dv., găsiţi că este util 
a se culege acemenea: ' informaţiuni:' veţi. făce aceasta : fie 
personal: fie prinir'un : funcționar. principal din: Administraţie 
care inspiră. toată încrederea : şi -căruia.- îi veți. da. delegaţie 
specială. . . | i, 

Cercetările se vor. face. la loais. instituțiunile Similare, iar 
nu numai lă unsle din ele. căci. astiel Sar discredita. în fața 
Publicului şi a clienţilor, cele cari - au fosi Gercetate. 

Personalitatea - 'contravenţiunilor. fiscale, — v. „Con 
travenţiuni, ” .- pi . LI Lc) - 

Petrolifer. — “Impunerea | „Intreprinderilo: petrolifere— 
- (Dec. comis. 'centr. fisc.) 

„Pentru a:se înlătura. erorile. făcute de . unele . Comisiuni 
cu ocaziunea impunerii întreprinderilor pelrolitere. se- dă mai 
"05 .. indicațiuni cum să .se procedeze : a 

Sumele, cari se investesc în materiale şi în genere toate 
cheltuslile făcute cu ocaziunea săpărei, unei' sonde. înainte 
de a inira'în producţie, se: consideră ca investițiuni. şi deci 
conform art. 31 alin. 10 nu se pot trece la cheltueii. Se pot 

" însă amortiza din venitul altor sonde” şi anume : 1). sumele 
învestite în maţeriale se, pot amoriiza conform dispozițiu- 

, "nilor dela punctul 1 de mai sus. 

„b)” Sumele cheltuite pentru întreținerea sondelor - răzbite 
Şi producătoare, şi cheltuelile de administrație ale Socie- 
„tăţii,. bine înțeles afară de cele: 'dela punctul a, 'se 'scad 
-din venitul general al întreprinderii ; - 

c) Sumele învestite în materiale. şi salarii 'cu ocazia să-i 

pării şi instalării sondei cari nu.au fost amoriizate conform 

prevederilor, de Ja punctul a de mai sus se: irec la pagubă 

şi deci se scad din beneficiul general al Societăţii în. cazul 

“când sonda a fost definitiv părăsită, renunțându-se la ea. 

Di
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Vâloârea malerialelor: cari: se. pot. scoale şi întrebui nai ja- 

alle lucrări nu! se. poate. irece: la pagubă. 
Comisiunile de impuneri şi 'de- ăpel vor -cercela- cazul în 

„fapi ținând seamă. și de constatările făcute. de, Direcţia: ps 

 giunei miniere din Jocalitate. și Vor. stabili, după: datele ce” 

Se vor prezenia ” de cei interesaţi părăsirea : sondei. Şi va- 

“loarea materialelor. ce. se mai: poi . întrebuința. “ICorunicală. E 

cu „ord. Min. Fin. Nr, 33053/p25), > ati e i a 
i E 

  

Pierderi la. efecțe sau, creanţe. - —v. Scaderi. i 

” Pierderi, —y. Scăderi. ai ea a 

“Pierderi. — Pierderi provenite. diri. aceidaiite. Nestăderea: 

lor. Art. 31 din lege. —. (lurispruidenţă). -. 

Art, 31 din legea contribuţiunilor. “enuiără ce anutne scă- | 

“deri se: „pot face: din veniturile. bruis, fără însă să enuinere. 

şi pierderile provenile.: prin accidenie,- cecace *nszranează 

că asemenca pierderi . nu se'pol scădea. - E a 

: Prin: urmare, bme a procedat - „Comisiunea de. apel când... 

n'a. admis a se scădea” suma . ce reprezintă . deprecierea” * 

- prin” incendiu a vasului „Dionizios”.' (Cas; IL "dec. 558 dn, i 

17 Februarie 1925); a e 
a - Pa - Ia i i A 

Piese. aiixiliare da: maşini. — --A morlizarea” tor. — vi 

„Fond. de Amortizare. Sia Me Ei NR 

Plata impozitului” pentru veniturile” valorile îobi- 
liare: streine. — "(Instrucţ iuni). o 

. 

“- Parag.: 63. — “impozitul 'asupra veniturilor ; din “Valările. 

mobiliare. străine încasaie de către locuilorii jării sc" vor 

_Vărsa precum urmează : RR RI E e 

„a) Pentru veniturile încasale: În “țară. printr un. „bancher. 

sau orice alt” intermedia: din țară, impozitul va îi rejinsi și . 

vărsat de către! acești intermediari. " . - 

Intermediarii cari ac asifel de plăți "de dobânzi. “sau 

„cumpără „cupoane! străine, ori . intervin. a plata lor: în . orice: 
mod prin mijlocul cecurilor; scrisorilor. de : crediț. și. orice.
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.. a. . . pe m 

“alis. modalităţi peniru-: încasarea unor . “asemenea - Yen: n:furiz,- | 

suni obligaţi să declare la: “Administsaţiă- Fiaanc: ară 'respec- 

a “ivă că:vor face aceste operățiuni,. şi să: Țină un, “registru 

a vizaţ, de Adminisitaţie în, care. Vor. înscrie toate. "operațiuni 

„1 ae''acesi gen. : - Er 

Ka impozitul va fi vărsat. cai mai. târziul ș până ia “finele. “unii Su 

în. ce urmează aceleia în. care reținerea a. „avut loc. | E 

- Nărsarea se Nă. face . cu: borderouri: extrase după. registrul 

rss: menionai 'de.. toațe:. „plăţile: făcute, “indicându: :se numele, 

SR i adresa! petsoanelor. căroră; le-a. plătit. i II 

2 La “vărsarea lor, vor: aduce şi registrele spre - a. i fi coniro= 

Tate cu borderourile, Şi: a' 'se viză „de. către cei ce încasează 

impozitul... Di ae DID Ia DE 

“Persoanele, în: dept. a face | operaţiunii de | fejul „celor | 

“mai: sus “indicate vor: putea . elibera” borderouri, pe a lor răs-.. 

i “pundere, în” cari vor. ienţiona; încasarea impozitului spre a - 

„servi : la” transmiterea titturilor Străine Sau -insirumentelor 

de: plată a “veniturilor lor. î - PE Ta 

LS , Sociefăţile pe, acţiuni: ş şi ioate acele. obligaie. la publica 

o. ” . i 

  

- rea 'bilânțului. supt dispensate! a: da. declarațitinea isus pre-. 

i văzută la, Administraţiile financiare, nu. însă şi de celelai ie” 

„obligaţiuni. prevăzute în acest. paragraf ; ME 

„b). Locuitorii țării . cari -vor încâsa direct: din. „sirăinătale 

-asemenca venituri * obținute din altă . fară-, sunt" datori a 

vărsa. impozitul ci Însăși la - "Administrăţia- Financiară . în 

pe 

'4ermen' 'de' o tună. "dela exigibilitate, sub: „sanc* “uniie, prevă-- E 

“zule de: lege. e i i | 

RE La „vărsare, „Vor prezenta un . borderou. ai tinurilor, care va N 

= “și vizat; 'sau "Vor, putea cere să: 'se vizeze -  ANSĂŞI: tiHunile. 

. Acesie borderouri vor însoți ' actele de transmisiune. a itlu- | 

ii rilor sau a: instrumentelor de plata. veniturilor, spre-a ! se 

dovedi ; ;plata! impozitului cuvenit, sub. șancţiunile -; aplicării ., „ 

penală prevăzute - de, „lege! peniru, susțragere. „dela, im- 
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. Plata impozitelor mobiliar: la dobânzi. — Norme pentru 
vărsare. — = (Instrucţiuni). - | 
Parag.: 59. i: „Vărsarea impozitului se: face “în. genere. de 

către debitorii: veniturilor. : Modalitățile : şi: "termenele! de pla- 
iă a impozitului se deosebesc după; diferitele” feluri de. ve- 
nituri și anume : : | 

a) Pentru dobânzile plătite de Stat la : orice fituri sau 0- - 
bligajiuni- ale sale; cari nu: sunt: scutite prin legile de: emi- 
siune ale lor, sau. ale: altor instiluțiuni ce se: plătesc la ca-. 
'sele Statului, ' încasarea ' impozitului se. face odată cu achi- 
area dobânzilor, în momentul : achitării, operându-se 

" cassă pe baza actelor: de plată -a dobânzilor ; ia 
b) Impozitul la dividende şi alte, produse. ale: obligaţiuni- 

lor. şi oricăror alte: titluri arătate, la” ari. 23. din lege; emise 
de societăţi, colectivități și instituțiuni de .credii, la “rente -. 
viagere, ntieme, redevențe plătite de societăţi, cum şi “la 
cupoanele- impozabile ale titlurilor: judeţene, . comunaie, cre- . 

„„dite funciare, urbane . și rurale și: altor. instituțiuni, va fi văr- - 
sat cel mai târziu : până la finele: lunii ce urmează aceleia 
în care exigibilitatea ars 

cassele: Statului ; 

„c) Peniru dobânzile la depozite, conturi curente, „găranții-": 

la 

loc, afară de cele încasa!2 prin- Ea 

plătile de bănci, impozitul se „achilă în luna.. ce. ;umează - i 
aceleia pe care se regulează- conturile, însă cel. mult 

„hrei luni dela exigibilitate ; Pi po 
- d) Pentru dobânzile la creanje. sau orice alte Arepiuzi de 
„orice fel, plătite fie de comercianți, fie de pariiculan,: -im= : 

pozitul se achită anticipat, fie de credițor, fie. de... debitor; 
"până în. momentul plății venitului de căire debitor ori la-: 

exigibilifatea lui, „sau „cel mai târziu în termen: de 5 zile dela - 
aceasta, , . - . 

In cazurile prevăzute la punciel », c “şi d, vărsarea - inu = + 
pozilului se va face la Administraţiile Financiare. . 
percepții, conform normelor ce se. vor r afișa la locul aces. 
ior 1 aulorități, a Se 

ia 

Sau: ia:
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Plata impozitului. mobiliar pentru dividende, — Norme, 
pentru vărsare. —,(Instrucţiuni). - Dap e | 

Parag. 60. — La. vărsarea, impozitului se. vor prezenta : 

a) Pentru veniturile privitoare la punctul” b, Paragraful 59 

“bilanţurile societăţilor. Şi. 'cari copii depe încheierils" de 

disiribuirea beneficiilor peniru- tot ceeace 'se dă din, bene- „o 

fici, iar pentru. obligaţiuni, redevenţe,. -drepturi de cesiune. . 

=xinase depe. planurile. și- tablourile de iragere “sau de pe -. 

acleie din cari rezultă suma „impozabilă: la fiecare , _exigi- 

hibiate. e Si . IS 
- Toate. “societăţie,. colectivităţi şi: „instituțiunile vizate -. 

ș prin: lege: sunt” obligate a pune, lă dispoziția. fiscului, după : 

efeciuarea “plăţilor, state. de.. persoanele cari au  încasal * 

veniluri, urmând a servi R stabilirea venitului global al a-. 

celor persoane ; Ta ” ” 

:b) Pentru dobânzile * prevăzute: Ta 'purictul c din -paragra- 

“ul precedent se “vor prezenta de către bănci rezumate depe 

Ă „sexirasele. de conturi . ale dobânzilor! şi soldurilor creditoare - 

„de dobânzi cuvenite R- conturile” curente, a 
a Aceeași 'obligaţiune” ca. la punctul” a'de 'mai sus vor avea ,- 

ŞI: băncile: în ce priveşte * procurarea elementelor necesare 

Ha siabilirea venitului global; _ . i 
0)" “Pentru dobânzile sau alte drepturi plătite de comes 

o cianţii, ori "particulari, se vor . prezenta creanje, ori: îitiuri 

" sau” înscrisuri, doveditoare. de. plata. venitului, putându-se 

„cere. vizarea titlurilor însăși, pentru dovedirea. plăţi im- - 

pozitului.: i i nt i 
„Pentru orice încasare se va libera recepisă de Adminis- 

raţia Financiară Sau „chitanţă de către. perceptor, iar veni : 

turile impuse se vor înscrie în. registrele, oficiale, - „ contorm 

preve derilor dela” „parag.. 62. 

„Plata: titlurilor. eşite la sorți. - —v.. Titiari: eşite” la. sorţi. 

' Plasamente în kentă. și obligatiuni ale. Statului. — 

v. Scutiri. - 

„ Plasamente permanente! în efecte publice - --v. scaderi. 

, 

e
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Plasameni: permanente î în etecte publice: = : Scăderi, 

Plus valuta mărfurilor. — V. "Beneficiui real. : 

Policlinici. —y. Spitale şi Sanatorii. _ îi 

Preţul: concesiunilor miniere.— Impozii mobiliar. „Taxe. 

: de timbru. —.Y. : „Concesiuni miniere. iai ui : 

DI Ă 

, Prezumptie legală de dobândă.— 'Creanje necomerciale 

“fără” stipulație de: - dobândă. : Sunt: „supuse. impozitului. 

„caleulat la o-dobândă de 5 la sută. " Aplicafiune. Art. 42 . 

-și 44 al. pentru legea contr. directe. — : Qurisprudenţă). - 

“In fapt: Print un: contract: de -vindere-cumpărare, . racu-, 

“rental având:a lua: un: rest.:de -preţ. de -7.000.000; lei, a: fos 

“ impus" la impozitul pe! venit, socotit pe: „dobânda de..5 

- sută. „Contestaţie” pe :motiv că, 'după :cum reese “chiar . în 

act, acsst rest de preț nu produce nici-o: douândă ȘI “deci. 

nui produce venit. Coniestaţia - şi recursul -aui: fost respinse. 

în “drept; Prin: art. '42 din legea.. contribuțiunilor: directe 'se 

prevede -că, -impozitul' de 15- la -sută asupra . veniturilor . ca-. 

" pitaluriior mobiliăre, se aplică și- asupra dobânzilor și pro- 

duselor. de. orice. fel a. creanţelor ipotecare, privilegiate. şi 

“ipotecare, cu. excluderea „acelor operațiuni * comerciale, 

_„Cari nu ar prezenia caracterul juridic al.. unui “împrumut ;, 

iar prin art. 44:al. pen. se arată că, “peniru - „creanţele, „n 

- care nu s'a stipulat nici. o dobândă, impozitul se va calcula 

_ asupra dobânzii legale de 6; la :sulă: pentru creanţele . Co-, - 
merciale şi de S.la sută pentru. celelalte. 

De aci rezullă că, în privința creanţelor de orice iel: pIo-. 

venite „din operațiuni necomerciale, pe. cari legea le consi- 

deră; cum! sste în speţă, că au. caracterul : juridic ! al- unui 

împrumut, trebue să se. perceapă: inipozitul pe dobânda 'le- 

gală de 5. la 'sută, la cât socotește . legeă venitul probabil 

pe care creditorul îl trage din creânța sa. -! - 

_Prin urmare, în „speţă, Tribunalul „aplicând această „prea 

„zumpție: legală creanţei fecurentiilui” Şi. Supunând- -0 la impo= 

„zit asupra 'dobâridei : “1&gals: de 5'la sută; căci. altă - dobândă 

“Nu sia specificat în act,, prin âceasta. a. făcut o justă apli- Ă Lu 

cate a principiilor” legii. (Căs.: iu, “dec: 319: din 27 Februarie” I 
1924, dată după divergență. + 

. SS



.. distinct de. impozilul de "profesii 

» Apel: Buicureșii,. “Sscţ ă 

10 Decembrie! "băii 

1926; pâg. 60). CL ar RI ID a aa 

5 pe 

jezurapjie- de: dobândă. - —v: “Dobânzi: - - E 

Prime de producţie, =. v. Cooperative. ru DR pa 

: Primă de emisiune.—: Sporire: de capital: „Calului ei în - 

„ beneficiu. +—: v..:Sporire :de capital... 

Ptimele de emisiune: cu 'ocaziunea.  sporirei i capita- 

“hilui: social. —v:. Rezervele Societăților pe acţiuni şi Scă deri. 

. “Probe: prin registre. „comerciale. —y. Impuneri; j 

: Profesioniști liberi.— Scăderea. cheltuelilor,—V:, Scăderi: 

| Profesioniști . liberi. - =. Împuneri, ca 

Profesiuni libere. — = dastea). SIE 

.Darag:: 117, alin. Bi Si supuse: impozitului pe; sai 

să ariile avocaţilor, medicilor, ele. „Gari “sunt . “angajați: . , 

instiu uţiuni ori. societăţi, pe acțiuni, “unde. servicii ile: pie i 

“caracterul “ de continuitate, -rămânând a fi supuse la: impo- 

zitul profesional cele primite. de ei pentru angajamente: fie: i 

„-chiar; psticdice la. particulari, "fiindcă ele ni prezi: ată - “acest” : 

? „caracler.. II aaa 
. 

a 

. _. - N ÎI 4 a 
Car aa) 

  

CCI PI i - + . 4 | 

Profesional Irapozit: i Impozit “profesiânăi. — Aduocat Sa 

impus “şi -penliu.: biuirou. de intervenții : pentru. regularea, 

: drepturilor de. pensie. —. Profesiunea care, întră tot în 

“atribațiunile de advocal. i, ie ie 7 

"pe Jânaă: că “veguțarea” “dtephirilor la: pensie” eo cesiune 

de resort”  căafericioă;- dar” legea: "advocaţilor - prin “art. 

printre 'celslalte ocupațiuni,; mai: dă. drept advocaţilor să a 

- şi intervenjitini : “1d“ăutorităţi ; “prin urmare ocupațiunea la un 

“biurou care "se ocupă cu: cereri “de! înscriere “la: pensiune. . 

constitue; o. operațiune : de adyocăt,, care: nu trebue” impusă 

ea. “de! “advocat., "(Curtea de - 

i IV-a, "deciziunea: fiscală -Nr.. 145, din 

ret ctihul Curţilor « de = Apel din 4. Febr 
iri ri 

     



s
e
 

186. 

v. Salarii. . - . a - 

': Profesiunea de“ notar. public nefiind reiribuiită cu salarii 

iale de lege, care se percep sporadic “pentru . fiecare. act 

sau serviciu făcut pariicularilor, ea întrunește, Sub raportul 

legii coniribuţiunilor direcie, „caractstul - unei. proiesiun: . |i- 

bere: analoagă cu -aceia a avocaţilor. sau "medic ilor nefunc= 

» ționari Şi, ca alare, urmează a fi impusă cu cota prevăzută 

de: art. 48 combinat ci art. 72, iar nu'cu cea! “prevăzută. "de 

art. 43. „Comisiunea „de. apel. procedând: asliel : în privința 

r&curentului,. nohar - public, n'a violat legea, 'ci a făcut o 

bună aplicaţiune: a ei. (Cas. II, deciz. Nr. 255, din |! No-" 

“Profesioniști liberi. — Onorarii fixe. Notar public. — 

sau indemnizaţii periodice, ci: cu plăți tarifate şi sr glemen- + 

căibri€ 1924. — jurisprudența Română” 1925, pad. 122, Nr. 77). . 

Profesioniști liberi. —v. Crădiri:- . 

"Profesioniști liberi. — Incetarea profesiungi.—N. Scăderi. 

“Proprietăţi agricole. — (lurisprudenţă). 

impunerea asupra proprietăţilor agricole se iace m pe 

venitul net, ci pe cel brut, câre se confundă cu cel dintâiu, * 

- după cum reese în mod evident din dispozițiunile ari: 4 No. 

3 litera b, din legsa contribuțiunilor direcle. 

Prin unmare, deşi în speță, Comisiunea de apei. nu - se 

pronunţă  asupra' susținerei * recurenței . ză pentru: stabilirea _ 

Venitului. impozabil să se scadă din prețul încasal de dânsa. 

"din: pădure! 'spezele! d: -administraţie și pază, „totuşi o ase-, 

meneă . omisiune nefiind. esențială nu “poale. atrage. ca. , 
) sarea: deciziunii: (Cas. II, dec. fisc. 77 din 6. Lebr. 1925). 

N - 

Proprietăţile. rurale arendate, ale Statului. — (nstrueţ). 

Proprielatea-'rurală a statului ca: ! terenuri arabile, bălți, 

eic., cari se arendează, se asimilează cu pădurile: şi “deci. 

impunerea ei se “va face. conform prevederilor Parăgraiviui - 

10 din instrucțiuni. , | Ă
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Proprietăţile. rurale arendaie ale Statului. —v, Păduri. 

„Proprietari de oi.—v.0i. ie 

„Punete fixe şi tantieme. —  Benejiciu net. — v. Scăderi, 

NR Puncte fixe. — Societăţi. anonime. „Puncte fixe “acordate 
prin. statul. membrilor : Consiliului . de . Administraţie. 

Nescăderea lor din venitul net al societăţii și impunerea: 

“lor ca. atare, Arl. 31 alin. 3 legea : „eontribujiunilor di-, 

.recle. — (Jurisprudenţă). . | i 

- Prin motivul : de. recurs, ecurenta” se plânge. că. Comisiu-! 

nea de apel nu i-a. scăzut din venitul net, suma ce. Tepre-! 

zintă. punctele fixe: acordate prin: statute. membrilor “Cons: iu 

“lui de: Adininistrăţie şi Comitetului de. Direcţie, ae 

Motivul a fost respins. Pi aci | 

„ Legea contribuţiuniler “directe, prin art 31 alin. 3 prevede - 

„că nu se scad ca sarcini sau cheltueli ale. întreprinderii 

decât sălariile, indemnizațiile,. etc. plătite agenţilor, : lucră- 

torilor, funcţionarilor întreprinderii; fie în bani, fie în nă- 

- tură, dar nu' Şi alocaţiunilor prevăzute pentru Consiliul de - 

Administraţie și Comitetului de Direcţie, alocaţiuni cari se. 

preiau din berieficiul net și "ca atare, fac parte. integrantă 

din acest beneficiu. E Să d 

_ Deci, Comisiunea: "de: Apei nescăzând acesie alocațiuni, 

n'a! „violat legea. (Cas, III, dec, 2175 "din 18 Noembrie 1924), 

R. 

, Rafinerii de spirt. - —v. “cutii. 

î "Recursuri. — Forma declaraţiei. — (jurisprudenţa), N 

“Contorin.. art. 85. din, legea „conirib. dir. recussurile . se de- 

clară la! Administraţia financiară respectivă. . | „ 

Prin urmare, recursul adresat direct Inaltei Curți de. Ca, 

sajie,, este neregulat introdus. 1. Apel Buc. s. I' dsciz. Nei, 

28, din 28 Iunie 1925. — Bul. C. Apel „1925, pad. „358, Nr, A



> 

- Instanța * competinte. al: “judeca. Art, “25 “din: legea. 

„.pentră unificarea : „contribuţiilor direcle. şi pentrir înfiin-.. ? 

țărea impozitului pe! “venitul global! -- —— : (Jurisprudenţă).: 

"După: <dispozțiuaile . art. :85: “din legea. : - pentru” “unificatea' Pi 

i  eoibibuțiito 'direcle şi pentrii: înființarea impozitultii pe: ve 

miti. “global “recursul se. judscă' de, "către, “Triburniâlui . local, 

în “cazul când venitul - ăriiial impozabil, care . face. “obiectul 

d litigiului” în recurs, ni trece de. 100. 000 - ei! Prin. „urmare, . în 

”speţă;. -constatândii-se- că- obiectul litigiului. ” :irece. “de o NN 

E 100.000 Iei, Curtea de. Apel “este: incompelinte. “e a-l jideca, a. 

.. asifel-.: n: 4€ cât „urmează, ași :::declinai 'competința-, SE 1 

“a-l finite tribunalului. “respectiv: (C. “Apei “București, i 

s. |, deciz. fisc. Nr. 20 din 9 lunie 1925: = isp. Gen. din 

19, Nov 1925, pag. 2085)... 

  

- Recurs, — “ Eroare" de. 'căleul i în  dispozilidul jeciziunii Nu. 

poate forma! un. motiv de. casare. — (lurisprudenţă).. . 

" Eroarea. “de calcul : din. care Comisiunea: a formal. venii 

net impozabil; „comisă . în: dispozitivul deciziunei, :se poate ai 

îndrepta : în “urma. unei - simple. cerrri, contorm art: 292 proc; 

aa civilă, şi. nu poaic face motivul -unui recurs: în „Casaţie. iC: sn 

_. Apel::Buc, IV, dec. fisc.. Nr. 81 din 5, Nov. 1925. = Bulel. c. a 
„de: “Apel, din, îi Dee. 1925, p. 442), cea ca _ , a di 

re 

| Recuzare. —v. “Comisiuni 'de apel.” | ARE 

| Redevenţe . petrolifere. - — Impunerea - redevenjelor de - 
petrol. cuvenite Statului. — = (Dec. „comis. centr; “fisc. „din 

8. Mai: 1924). . e TANT a Ta a 

- Dacă țedeyenjele | cuvenite stalului din concesiunea terea: 

nurilor sale “peirolitere:, se pot scuti” “din” impozitul: imobiliar 3 -- 

E Avână în "vedețe. că: în ege! nu: 'se prevede - nici o "dispo- 

: zițiune, categorică. în. acest sens, “totuși “ținând seama. de A 
dispozițiuniței art; 2 ial! &:: “prin “Gare- s'a prevăzut” că veni- Si 

tul: valorilor indbiliare ăle- “instituțiunilor. culfurale: şi de bi- -: 

- nelateră! este scutit” :de: iiipozitul "mopiliar, comisiuniea” este”



ae Bulei. C. de. Apel din | Nov. 1925, p. 302).: 

r 

. - ” La 3 

ap 

„de „părere că şi: venitul. stâtului' din redevențe: 'sau' alle. ve- 
“nituri mobiliare: alc înlfeprinderilor în. care siatul: este : co-: ai 
“intereșat,. să. tic, sculite de imipeziul mobiliar.:. iz 
Di see - Sas 

Redevene;—.y v.: “Goncesiuni miniere. a Da 

    

“Redevenţe. — Evaluarea râdeveiajei “de. jifei:  Inlăturarea 

o "Societate. pelroliferă.- Nesocolirea. dreptului. de apă- 

NE rare. — „Jurisprudenţă):: 

  

   

  

"Cand. se: constătă, priă acte  prețăl 3 de, jânzare zire o: 

 societaje. petroliferă, al. redevenţsi, de: țițeiu, Comisiunea ' nu: 

„poate fixa: valoarea. lui prin. apreciere, căci: înlăturând. scri=. , 

-soarea. nesocoteșie - drepiul de, apărars.,. „tCurtea. de-.:Apel. - 

;. București, secţia. Hl-a, deciz. fiscală Ne. 19 din 26. Iunie - „1925, 

î 
. 

Redevenje din concesiuni: — Ve Scaderi, 

” Reduceru--Reduceri de impozit la comercial: (instrucţiuni). 

-Parag. 94. —, " Reducerile: de impozit se - „acordă . „precum 

urmează : | ii „ i, , 

a). Jumătate din iinpozit” pentru: “cooperalivele,. băncile. po- - 

-pulare. şi federalsle menționate în art. .34“din lege, “cu con- 

“„dițiunea. să. 'salisfacă” "cerințele legii: pe baza: cărora ele func- 

„„ionează, Cum Și, asociaţiile” şi. sacielățile. de: indusirie - cas 

“nică sau având “de Obiect exclusiv. producerea. sau desface- NE 

“rea. obiectelor de. industrie: -casnică cu scop: lucrativ ;. Ea 

+) Aceleași cooperative, bănci populâre,. federale, 'sacie-! 

ăi sau asociaţii: sușmenţionate, se .vor. bucura. de reducere - 

numai . cu. o. pătrime. Și. în aceleaşi condițiuni; “dacă. au. “un Să 

„capia! vărsat. de: peste. un. „milion lei şi-au împlinit 6. ani de . 

„funcţionare; = [. So | 

; „C]. Societăţile constituite pentru construire de iocuințe ef. 

o. fine pe baza . legii speciale . în vigoare, 'se vor - bucura.. de... 
pi „sculirea impozitului, pe: jumătate, atât. câ! satisfac * condi-: dă 

- iunile impuse prin acele legi; : ” 

dovezii: pretului făcută cu'scrisnărea' de vânzare câtre o:



490. 

d) Asociaţiile profesionale fără scop lucialiv, cari- nu îin- - 

„pari sub nici o formă beneficii membrilor lor, ci le * înhre- 

buințează în scop: de! utilitate: generală recunosculă, bene» 

ficiază asemenea de reducerea la jumăţate , a impoziblui. 

: Aceste. asoziaţiuni: 'sunt.. cele- azi “existente - -în Ardeal, -al 

- căror scop este” întreținerea; :ds școli peniru diferite r meșerii 

„și profesiuni industriale. ÎN a e i - - 

"Reduceri. — Societate de. transport : ice. mai. i face * şi co- 

merțul de- import-export. Dacă i se aplică reducerea de. 

2%). (Art. 30 al. 2, leg. conirib. direcle).— (lurisprudenţă): 

Societatea care nu are ca obiect al întreprinderii numai . 

“Aransporturi pe apă sau pe uscat, ci exercită și comerțul de 

- import Și export, nu i se poate aplica reducerea de 2% â- 

„ supra impozilului de. 10%, conform art. 30 alin: 2 din tegca 

contribuțiunilor directe. (Curlea de Apel București, „secţia - 

IV-a, deciziunea fiscală Nr. 81 din 5 Noembrie 1925. = Bu-! 
letinul Curilor de Apel, „pag. 442, A Decemb. 1925). - 

“Reducere pe. cale administrativă ——. (lurisprudenţă).” 

în Pentru. stabilirea. impozitului. global, Cemisiunile de im= 

punsre poi procede la lucrărie lor, independeni de faptul 

„dacă asupra: așezării impozitelor elemeritare, 'exislă vre-un: 

"proces sau contestațiune.. de orice fel, legea: neprevăzând 

că, în, asemenea cazuri, -procedura înaintea. Comisiunii ar 

puica îi suspendată, sau întreruptă. Me 

"Prin urmare, în speţă, Comisiunea 'de Apel; na. săvârşit 

„nici un exces de putere, atunci când a proceda! la lucrările | 

pentru stabilirea impozitului global, "deși există contestaţie 

“asupra” unuia din impozitele . elementare urmând ca, pe. cale 

* administrativă, acest impozit globai 'să fie redus, "dacă va 

"fi cazul, în proporţie cu celelalte impozite definitv skabi- 

lite. (Cas. II, „dec. 1112 din 30 Mai 1924). 

Reducere: la complimentâr a Societăților. profesio: 

nale 'alcătuite pentru exerciţiul unei profesiuni. — 
V.. Instituțiuni financiare create de stat. : 

a a io pe 
Noe e ÎN 0
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Reduceri. —y, Scăderi. Şi Scuţii.. 

Regimul debitelor de băuturi spirtoase. vi Debite 
„de. băuturi spirtoase. N Da 7 

Registre, coimerciale. —v. “impuneri. s RA 

„Registre. — Apel. Prezentarea de registre. “nlătărarca. . 

lor. „Constatarea implicită că ele ascund adevărata cifră | 
a afacerilor: — (lurisprudenţă)..:. i n - 

Când Comisiunea -de apel iarată că: „a: ținut. seamă. de 

regisire, de cifra ds afaceri, prezentate de recurent şi totuși | 

« îi stabilește impozitul prin apreciere, urmează că aceste rs- 

gistre nu consiala precis cifra afacerilor şi, prin urmare, în 

- asemenea condițiuni, aprecierea instanței de. fond. este su- 

-.« verană şi scapă cenzurii - Curţii de Casaţie. (Cas. n, d=c. 

iiscală 137 din 5 Fe sbruarie 1925). 

Registre. — Baza impunerei. Venit anual. Neindicarea lui | 
în registre. Contravenţie. „Proces-verbal bazat pe .pre-- 
zumpfii,. Dacă 5e- poate condamna contravenientul ? 7— 

(lurisprudenţă). 

- Venitul anual al unui comerciant. fixat prin  hotărire defi- ._- 

ă nilivă de către Comisiunea de recensământ, este acela care 

serveşte pentru a indica cifră de afaceri la care. trebue: plă=- 

„tit impozitul. de 1 la suță, deși în realitaţe, această, ciiră de 

afaceri, poate fi mai mare 'sau mai mică după. împrejurări, 

“In lipsă de alte: cifre care să. rezulte, din registree, zomer- 

ciantului, controlorul fiscal nu. poate dresa. procese-verbale E 

„de. coniravenție la. legea impozitului pe lux şi cifra. afaceri- | 

lor, bazându- -se numai pe prezumpțiuni și deducții, (Trib. Ba- . 

„cău, secția . Il-a, sentința civilă No. 7— 925). | 
? 

Registre conierciale. — Contravenfie.- — (urisprudenţă) 

In fapt: Tribunalul, penirii a apăra pe .un comerciant de 

amenda la. „care; a fost condamnai „peniru faptul că 

la. o: inspecţie ce i sa făcut, - a fost: găsit că nu "posedă | 

regisire, a judecat! că deși “contravenieniul - nu a. prezentat 

registrele, dar prin faptul. „că le posedă încă -mai înainte. de
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constaiarea agentului, nu. mai poate i pasibil de „amendă, 

„ne; mai existând. contravenție.. a 

“In drept: Potrivit ari. 82 din "legea lirăbrulii, alât e comer- 

“ciantul care. nu posedă registrele comercials, . Sau - mu le 

ține . în “regulă, cât. și acela care reiuză să le: . prezinta la 

se: pedepsssc cu. amendă, iar neprezentarea' registrelor . de 
.„ceterea . ageiților : fiscului, sunt tratați ca coniravenienți şi 7 

către comerciant, “chiar dacă le. posedă, echivalează cv un i 

Tr refuz. din parle-i,- supus sancţiunei prevăzule « de art: 32 mai 

- sus, cilai. : SE a , 

“In speță, Tribunalul : achitând. pe”  intimatul: în recurs en: - 

tu “motivul că a: prezentat ulterior. registrele: înaintea sa, a . 

„violat 'dispozițiunile Jegei. (Cas. III deciziunea. No. 2048 din - - 

„10: Noembrie - 1924. — jurisprudenja "Română, pag: NE. 

35, 1925). DE a 
= 

, 

| Registre: — Mi&. comereianit. — Obligativilatea 
de a ine i 

- registre comerciale. — Timbrare. — Contravenţiune. — 

1
 

„Scutire! de a ține registre de legea . contiibuţiunilor di- | 

recie. — Dacă aceustă lege a modificat. dispozițiunile 

- cod; com. şi legea: timbrelor ?, Art. 22 şi 54 c. COM. 

ari. 82 legea timbrului şi 108 legea coniribujiilor di- = 

râcle. — “ Uurisprudenţă). 5 . 

Potrivit ari. 22 cod..com., Gomercianjii sunt. obligaţi a ține n 

registrele acolo. specificate, nefăcând. excepţie” "delă. aceas- 

| „1ă.regulă decât cei prevăzuli în art. 34 al. aceluiaș, cod, a- 
. 

dică colportorii,, comercianții ambulanți, scie. Ă “dezi “micii 

| comercianţi: nu sunt .excepiați. 

-Contorm ari... 82 legea . timbrului, “adininistraţia, : iara 

prin. agenţii săi are dreptul de a cere dela toți comercianții“ 

“obligați a ține registre, prezentarea lor spre a constată dacă 

„sunt șau nu coniravenienți, iar. în caz. de neposedare “sau 

refuzul de a prezenta segisirele să: fie pedepsiți „conform N 

" dispoziţiunilor acestui. articol. ae - 

„Prin art. 106 din noua lege a coniribuțiunilor dircle. însă 

a. scutit pe micii meseriași comercianți de, a Ain registre. 

Da . 7 ID ., 

ţ « _ - A Ta
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Legiuitorul a voit “ca prin constatarea venitului impozabil 

micii meseriaşi şi „cemercianţi să nu-fie obligaţi a ține re- 
„gistre,. însă el.nu a: "înțeles să anuleze dispoziţiunile. cod. 

COM. Şi nici ale. legei timbrului. Fiecare din aceste două legi. 

au un -câmp diferit de aplicaţiune: legea coniribuţiuniloz 

directe nu s'a preocupai . decât ds. stabilirea. impozitului, pe 

când legea timbrului nu s'a ocupat decât de timbrarea file- 

- lor regisirelor. ce comercianții Sunt datori a ține conform. . 

codului comercial. o | | 
Prin urmare, instanța de fond competinte -interprelând că 

legea contribuțiunilor directe a “modificat legea timbrului, a' 

dat o greşită interpretare art. 108 din prima lege şi ca atare 

-. sentința sa ieste jcasabilă. (C, A. lași S.1, Jurnalul din 16 la- : 

nuarje 1926. Admis recursul contra sent. irib. Neamţ Nr. 283 

din, 16 luni” 1925, — „Jurispr. generală pe 1926, pag. 332). 

Registre comerciale, — Dovada tor. — V. impunere. 

Registre. : — Venit ne! irapozabil. Inlăturarea: registrelor. 

ca neregulate. Obligaţiinea Comisiunii de a cerceta - 
„ facturile şi celelaite acte prezeniate.— = (Jurisprudență). 

Inaintea Comisiunii de apel recurenții. au invocat. mai. 

mulie acte juslificalive, - faciuri, elc., peniru a. dovedi . atâi . 

„prelul. materiei brute - întrebuințată în. industria lor, cât şi. | 

-alte cheltueli necesitate de fabrici. , 

- Comisiunea de apel s'a mărginit a discuta, însă, numai, 

registrele părții, pe cari le-a înlăturat ca neregulate şi & 

' omis a se pronunța asupra: celorlalte acte invocate. 

- Procede: rea Comisiunei, decid= Inalta. Custe, constitue o 

_omisiune esenţială; întrucât din actele invocate putea să'și 

facă altă convingere asupra venilului net impozabil (Cas. 

liB „dec. 1948 din 51 Octombrie 1924). 

Registre. Inlăturarea lor. Moliv. Netrecerea operaliunilor 

zi cu zi. ' Nemolivare. — (lurisprudeţă). | 

Simpla împrejurare că operațiunile comerciale n'au : fosi -: 

trecute. în registre zi. cu zi, nu este suficientă pentru înlătu- 

"rarea acelor regisire, “sub cuvânt că ar: “fi neregulate sub 

. 13 -
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raportul constatării veniturilor ca bază. impozabilă, ci tre-- 

_bue să se constate în mod necesar, fie omisiunea vre-unei 

- operațiuni, fie neconcordanța. de date între registre și bi- 

lanţ, fie vre-o altă asemenea neregularitaie, de naură să 

diminueze venilul net. real al contribuabilului. 

“Întrucât, în -speţă,- Comisiunea de Apel, nu a făcut atări 

constatări, ci s'a mărginit numai să arate că operaţiunile 

_nu sunt specificaie zi cu zi, deși ele au putut fi reale, com- 

plecis şi concordante, prin aceasta Comisiunea nu şi-a mo- 

_tivat suficient hotărîrea și a dat-o cu exces de putere. 
(Cas. III, dec. 2263 din 1924). . a 

Registre comerciale.—/alăturarea lor. Motivare. Ari. 39 

"alin. 1 din legea contr. directe). 

"Registrele: comerciale sunt privite de legiuitor ca un prim 

şi esențial mijloc de „dovadă a venitului net impozabil al 

„comercianților obligaţi a avea asemenea registre. 

Numai când registrele nu sunt regulat ținute, Comisiunile 

fiscale le pot înlătura, însă în asemenea caz ele irebuesc 

să moliveze în ce constă neregularitatea . registrelor, pentru: 

a pulea păși apoi la celelalte. mijloace de. constatare indi- 

caile de lege. 

Intrucâi, în speţă, Comisiunea nu. motivează. în.ce constă 

ncregularitalea registrelor recurentului, deciziunea sa _ui- 

mează a fi casată, peniru' nemotivare. :(Cas. II, dec. - 2364: 

din 5 Decembrie 1924), 
Ss 

x 

Registre. — Impozit cornercial. “Stabilirea lui. Registre co-. 

- merciale. Inlăturare fără a arăta cauza. - Exces de pu- 
tere. Casare.—(Jurisprudenţă). 

Intrucât Comisiunea de apel n'a ținul seama de registrele 

prezentale de contribuabil, înlăturându-le- pe motiv că nu 

sunt regulat ținule, fără să arate de unde își face această 
convingere, face numai o afirmaţiune, aşa că prin aceasta 
a coimis un exces de putere și deci recursul _urmează a fi 
admis. (Cas. III, dec. 1297 din 20 Iunie 1924). Po
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Registre.—/nlăturarea registrelor pe molivul vag că conțin 
speze nepermise de lege. Lipsă de molivare. Exces 
de putere. — (Jurisprudenţă). 

Comisiunea de apei pentru a înlătura în speţă, regisirele 

comerciantului și bilanţul extras din ele, se mărginește a 

face afirmațiunea că acesie registre cuprind speze “cari nu 

sunt admise de lege, fără însă a menționa cari sunt acele 

speze și -în temeiul cărui text: de lege le exciude. - 

„Procedarea aceasta conslilue din partea. Comisiunei. de 

“apel un exces de putere și o lipsă de motivare, de. natură 

a înlălura controlul în Casajiune.: :(Cas. III, dec: No. 14 .din 

„2 Ianuarie -1024). 

Registre- Registre comerciale. Forța probantă ce le-o atri- _ 

"bue legea. Inlăturarea lor pe tază de simplă: apreciere. 

Decizie nemotivată. Art.-39 din lege. — (urisprudenţă). 

Legea cohtribuțiunilor directe prin ari. 39, face din proba 

registrelor. comerciale o probă. obligatorie pentru fisc în 

“stabilirea venitului comercial impozabil şi nu auloriză in- 
-stanţele fiscale. să înlăture aceste registre și să procedeze 

la evaluare :pe. lemeiu de apreciere, decât dacă constată 

că ele sunț. neregulat ținute. | 
„ Chestiunea neregularității nu este o chesliune de simplă 

apreciere, ci de constatare. motivată din parica comisiunilor 

„fiscale, căci altfel precăderea pe care legiuitorul o acordă 

„mcestor elemente de probaţiune ar. fi" iluzorie, ele putându- 

se înlătura oricând prin simpla apreciere. 
Asife! fiind,. Comisiunea de Apel, în speță, urma să con-“ 

"stats şi .să moliveze în ce constă .neregularitatea registre- 

lor prezentate de recureni, iar nu num?i să aprecieze în. 

mod vag, că sunt neregulat ținute,-asiiel cum a procedat. 

"ceeace. constitue din parte-i un vădit exces de putere şi:o- 

violare a “art. 39 citat. (Cas: III, dec. 92 din 16 lanuarie 1925. 

'— -Jurisprudența generală. pâg. 2179, 3 Dec. 1975).
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ale contribuabilului, iar nu prezentarea unor colecțuni de . 

foi albe, fără nici o însemnătate. DI 

Infățișarea” unor atari colecțiuni propriu denumile„se- 

gistre comerciale”, echivalează cu un adevărat refuz de a 

prezenta registrele adevărate, cu operaţiuni. trecute în re- 

gulă, singurele la care legiuitorul s'a gândit şi pe care le-a 

socoiit că  corespurd scopului peniru care sunt. ceruie. 

"> (Cas.lil,n. 348 din 14 Martie: 1923.— Jur. rom. p. 289n.210). 

"Remize.— /mpunerea remizerilor. '(Dec. comis. centr. fisc.) 
a) Venitul realizat din remize; provizioane şi alte ase- 

menea, calculate la preţul de vânzare al mărfurilor, plasate | 

se impune la impozitul profesional cu cola ds 12'la sută. 

Acești agenţi având de suportat cheltueli cu ocaziunea 

plasărsi mărfurilor, în med provizoriu se fixează  quaniu- 

“mul lor la 20:la sută din totalul remizei. Aşa dar din lotalul 

_remizei se va scădea: 20 la sută, iar. ceia ce rămâne se  îa- 
xează cu 12 la- sută.--: - 

Suma: definitivă a cheltuelilor: se va stabili de Comisiuzile 

de impuneri pe baza justificărilor ce se vor “aduce.. 

Remizele realizale de, acei. cari .în' mod întâmplător pla- 

sează mărțuri, se iaxează integral fără reducerea de 20 
la sută. | - - Sa 

” : Comisiunile de impuneri când fac impunerile comercian- 

ților sau fabricanților vor cers acestora să justifice rejine- 

rea și vărszrea impozitului de 12 la sută pentru provizioa- 

nele plătite agenţilor plasatori. i Ri 
b) Venitul realizat de agenții plasatori din salarii fixe sunt 

impozabile la impozitul pe salarii. (Şedinţa din 24 Decembrie 

1924, comunicat cu. „ord, Min. Fin. Nr. 287. 857]1924). 

Remizeri.—/acasarea impozilului dela remizeri —(nstrue- 
țiunile Min. de Finanţe). - 

; Incasarea impozilului dela remizierii de cani se ser- 

vesc agenții oficiali de: bursă şi băncile, în operațiunile de 
cumpărări şi vânzări de efecte, îilluri, devize, mărfuri, elc. 

Agenţii remizieri ds cari se servesc agenţii oficiali de
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bursă. şi “schimb, băncile, bancherii, în " operaţiunile de cum- 

părări şi vânzări de efecte, iitluri, devize, mărfuri, etc., suni 

„supuşi la impozilul profesional. Intrucât aceştia în exercita- 

rea profesiunii lor nu prezintă -caracier de stabilitate se 

vor considera ca făcând operațiuni ocazionale şi deci con- 

form art. 53 din lege, impozitul se reține şi se varsă la Stat 

de către acei cari. le plătesc aceste remize. 

Cota impozitului este d= 12 la sulă. 

Având în vedere 'că acești agenți au de suportat “cheltu- 

eli cu ocaziunea realizării veniturilor, aceste  cheltueti - în 

mod provizoriu | se fixează la 10 la sută din totalul remize- 

lor cuvenite. Prin urmare impozitul de 12 la sulă se va a- 

plica asupra venitului rămas după ce s'a scăzut 10 la suiă 

din totalul remizei cuvenite. 

Pentru ămbele cazuri, vărsarea se va face la percepția 

„respectivă în termenul prevăzut de paragratul, 59, punctul. 

C din instrucțiuni. (Ord. Min. de Fin., Direcliunea Contribu- - 

țiunilor și Fondului Comunal din. 16 Oct. 1925). 

Remizeri. —'v. Agenţi de Bursă. 

Remizeri. — v. Impozit comercial. 

Remize. — v. Agenţi.de mărfuri. 

Remize. —v. Impuneri,. 

Rentă şi obigaţiuni ale Statului. —  Plasamente. —v, 

„Scutiri. 

Rente viagere: — (instrucţiuni) ” 

Parag. 50: — Punciul 3 din art. 25 din lege iratează” rn- 

ele viagere cari: sunt inpuse ca venituri mobiliare, dacă 

"“1rec de 25. 000 lei anual de-o singură persoană, cele mai 

mici ' fiind impuse prin asimilare la impozitul pe salarii şi 

perisiuni. Nu se face distincţiuns în privința constituirci. ren- 

lei viagere, dacă este testameniară ori - contaciuală, . cu 

“titlu graluit sau oneros. - . : 

Legea . făcând! dislincţiune numai în: ce priveşte rentele . 

- viagere, se înțelege că rentel= pespelue se, impun oricare 

ar fi suma. .



200 Se 

Rente. pezpetue. — v. Rente viagere. o. 
Renta exproprierei. - — - Cola impunerei venitului. ei. —v. 

Impozit. mobiliar.. E | 

Renta: refacerei. —v. Impozit elobal. - DE Ma 

. Rentabilitate.— Calculul impozitului complimentar.— (o îi 
strucțiuni). - - PE 

Parag 410. — Venilul supus . “impozitului complimentăr 

este, după textul alineatului VI al ari. 42, “cel care este su- 

„Pus - impozitului prevăzut de art. 30, conform legii. 

| “Totuși, legea face următoarelele distincțiuni : - 

1.*— Pentru societățile pe acţiuni, impozitul - complimen- 

;tar este aşezat atât asupra beneficiului impus * după ari. 30. 

“cât Și asupra dividendului şi celorlalte, sume de scăzut con- 

form art: 33, cari au fost supuse impozitului mobiliar şi a- 

nume : parlicipările la beneficiu, redevenţele şi dobânzile 

încasate la sumele. depuse. Rămân . neimpuse rezervele . 

"scutite conform art. -32 și 125, . - 
2. — Pentru particulari, prin alin. V modificat în Senat s'a 

prevăzut că după ce se stabileşte rentabilitatea să se scadă 

"1025 din venitul impozabil ales, contorm prevederilor aces- 

-tui articol. , -- 

“Prin urmare, “minimul de venit impozabil de 75.000 . lei 

după. ce se “stabileşte rentabilitatea devine. la impunere . 

67.500 lei. e Da 
j De 

'Rentabilitate. — Stabilirea ei. —v. Impunere. 

Rentabilitate. - vw Impozit complimentar. 

- -Rentabilitate. — Cum sunt.impuse  capitalurile “dinainte 

».. de:războiu. — -(Dec, comis, centr. fisc.) Bă 
' Deniru întreprinderile particulare, 'capitalurile învestite 

"înainte de 'război nu pot bencticia: de prevederile ariicolu- 
"lui. 142' din legea impozitelor directe, adică să se socoleas- . 

că întreit în calculul rentabilității, care după dispoziţiunile 

“aceluiaș articol sau:.acorda! numai societăților * pe 'acțiun:. 
"S'a luat această: măsură avându-se în vedere că întreprin- . 

derilor 'parliculare: li s“a acordat prin leaca . impozitelor di- .



201 

„recle, alte avaniaje şi anume: capitalul lor li se socotește 

în “acel calcul cel: puțin jumătate: din cifra afacerilor, chiar 

dacă capitalul lor este. mai. mic. 

„Rentabilitate. - — Calcularea - rentebitității “la societăţile 

anonime, "care şi-au . sporil „capitalul. - — (Dec. comis. 

-centr. fisc.) 

La Societăţile cari şi-au sporit capitalul din 1915 prin noi 

“vărsăminie -reâle pentru calcularea rentabilităţei se. va lua 

de irei ori capilalul dinainte. de 1916 la care se "adaogă noi- ! 

le vărsăminte. Exemplu :-O. societate a avul. în o capital 

de_1.000.000 şi în 1919 şi-a. sporit capitalul iucă 

1.000.000, conform art. 124 rentabilitatea se va alcula a- 

_Xându-se în vedere capilalul de 3.000.000, -adică . capitalul 

âin 1915 sporit de 3 ori plus capi: talul adăogat' “după - 1916 .- 

adică în total 4.000.000, în privința aceasta se va avea în 

“ vedere i dispozițiunile paragrafului II din instrucțiuni. 

Rentabilitate. — Evaluarea capitalului la impozitul com.. 

“plimentar. — (Dec. comis. 'centr. fisc.). 

Cum se va face evaluarea capitalului în imobile sau în 

investiţiuni la firmele particulare. și pentru stabilirea renta- 

- bilității, cu. ocaziunea impunerii. la impozitul complimentar ? . 

Comisiunea având în vedere că determinarea * capitalu- 

"Iui în imobile sau în învsstițiuni pentru stabilirea coniabili- 

tăţii “cu: ocaziuneă impunerii la impozilul comp! 'imeniar nu 

se poale lăsa la libera - apreciere a contribuabylului, opi- 

nează că firmele care: funcţionează deja nu pol eval: ua a- 

_cest capital decât după prețul de cost sau după cum Sa 

— stabilit în primul bilanț încheiat. Aporturile uliericare  fă- 

"cute în mod efscliv se evaluează după prelul de cost: în 

cazul când au fos! recent achiziționate sau după “curs: 

zilei în -cazul când au fost şi mai inainle în «proprielaica 

coniribuabilului. .
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Rentabilitate. — Investiţiunile societăţilor. „anonime, — 
_ (Dec, comis. centr. fisc.). ă + 
La calculul rentabilităței pentru soc. an mime -izi intră 

în prevederile art. 124 din lege, se' socotesc în capilai şi 
„rezervele constatate în bilanțul anului 1915 cari suni_ plasate 
în' investițiuni mobiliare sau imobiliare afeciale. industriei. 
Rezervele în numerar sau efecie nu int:ă în acesle dispo- 
zițiuni. Și nu se socotesc la capital la calcul: ul ventabililăței. 
_Quantumul cotsi. de. amorlizare prevăzută „de ari. 12% din 

lege pentru invsstițiunile mobiliare făcute de . societățile 
"anonime cari fac întreprinderi industriale s'a fixat. de . Co- 

misia Centrală pe primul an de aplicare a legei la 20” :a 
sută din costul acelor investiţiuni, cu condițiunea - insă ca 
acesle investițiuni să . fie făcute „dela Ianuarie 1919. 

* Rentabilitate. — v. Capital împrumutat. + — (Dec. comisiei | 
centr. fisc.). 

In calculul reniabilităței pentru siabilirza impozilului com- 
- plimentar se are în vedere numai capitatul propriu nu și cel . 
împrumutat. - 

- 

"Rentabilitate. — Stabilirea — rentabilității - — (Dec, comis, 
centr.: fisc.) . 

“Nu iniră în calcul pentru stabilirea rentabilităţei decât 
capitalul. ciectiv vărsat, iar nu și capitalul rămas neachitat 
cu toate că societatea percepe dobânda de întârziere la. 
sumele neachitate încă. (Dec. din 9 Fcbr. 1925, comunicată 

„eu ord. M. Fin. Nr, 35093/1925). 

Rentăbilitate. —v. „Rezervă. 

„Rentabilitate. — Venitul imobilelor sculite de inipozitele 
elementare. — (Dec. comis. centr. fisc.). - 
Venitul imobilelor sculile de impozitul elementar, agricol “ 

sau pe clădiri, iniră în compunerea beneticiului supus la. 
impozilul comercial sau industrial, ca și sumele ce se în- 

„ casează în plus în cazul când venitul constatat de Comisia . 
de recensământ s'a sporit ulicrior. In vedere că în compu-
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nerea - venitului impozabil la impozilul comercial sau indus 

trial întră venitul brut al! imobilelor scutite de -impozilul pe 
"- clădiri, urmează ca la stabilirea acestui impozit se pot scă- 

dea ca cheltueli sumele ce necesită peniru . întreținerea 

imotilelor până la limita de 20% din venitul brul al lor. In. 

aces! caz, nu se mai poale face şi emoriismentul de 5% -nte- 

văzut de art. 31, alin. 6, fiind: deja Cuprins la scăzământul 

de 20%. î iai 

- Reportare de beneficiu pe- anul viitor. - —v, Impunere 

Impozit mobiliar şi Impozit complimentar.. 

Reţineri pentru supracotele abșenteiștilor. —v. Absen- 

teişti şi Supracota. - ME 

” " Reţinerea Supracotei la dividendele acțiunilor la 

“purtător ale streinilor. —v. Dividende. Şi _Supracotă. 

_Retribuţiuni acordate asociaţilor. — v. Scăderi. 

_ Rezerve Socotite în Capital. — v. Rentabilitate. 

Rezerve — Fond de pensiuni. — (Jurisprudenţă). 

Fondul. de. rezervă pentru pensiuni, întrucât a îost ubili- 

zat ca fond de rulment al întreprinderei, pe anul 1922, în-, 

ră 'în calcul peniru determinarea rentabilității şi „fixarea 

impozitului complimentar. (Cas. II, deciz. Nr. 1822, din Oct. 

1024. - jurisprudenţa Română 1925, pag. 97, Nr. 54). 

_ Rezerve. —v. Scăderi. 

Rezerve. — Cotă pentru diferență de curs — (Dec, comis. 

centr. fisc). 

Art. 125. — Adaus la paragraful 309. — Cola rezervelor 

pentru diferenţa. de curs, sculilă de impozitul comercial, 

primii trei ani dela aplicarea legii,-se stabileşte între 5 51 

- din venitul net al întreprinderii, atât pentru societăţile anc- 

nime, cât şi peniru întreprinderile parliculare cari intră. în 

„prevederile ari. „125 din -lege. - 

_Comisiunile de" impuneri: şi de apel, în- limitele de mai sus, 

“vor determina" cota la sută a rezervelor, ținând seama . de
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importanţa beneticiului net al „întreprinderii, de suma „ce _ 
„efectiv se datorește în valuiă străină, cum şi de diferența : 
de curs, i Ă 

Rezerve pentru! diferențe valutare. 
In fața Casaţiei, Secțiunile Unite, sta pus chesfiunea dacă 

- rezerva constituită - de o societate” peniru diferențe” de 
schimb:la datoriile ce are în sirăinătate, trebue să fie im- 
pusă la patenta proporțională de 10 la sută (ari. 3 al. d. din 

" Decretul Lege No. -1901—920). i _ 
Curiea a decis (în recursul Soc. „Au Bon Gout': contra 

„ Fiscului) că: . 

- Escui nu face nici o distincțiune pentru sumele trecute la 
beneficii întrun bilanț de căire o societate. Fiscul aplică 
axa de 10 la sută la orice sumă luată din beneficiu: şi tre- 
cută la fondul de rezervă sub. orice denumire. (Decizia No. 
6 din 1 Dec. 921.) : 

(v. Argus din 12 "Martie 1922, în câre se reproduce din 

Pandectele Române Nr. 5/1922 o documentată. şi. Viguroasă ” 

- critică datorită d-lui avocat S. Rosenial). - 
—— 

"Rezerve pentru diferenţe valutare. — (Dec. com. center. 
fiscale). - . 

“Conform art. 125 din lege, societățile anonime: cari - au 

datorii în valută străină pot face în primii trei ani dela a- 

-plicarea legii-pe lângă rezervele prevăzute la art. 32, re- 

zerve de 5—10 la sută diri beneficiu net, pentru acopsrirea NE 

diferențelor de curs, fără plata imediată a impozitului co- 
mercial. . 

„ Aceleași rezerve pot face și comercianții şi : indusiriașii 

particulari, cari au datorii în valută străină, a căror existență 

se: dovedește cu acte și registre regulat Hnute şi bilanț în- - 
tocmit în regulă. 

In ambele cazuri, comisiunile, în limitele arătate mai -sus, “ 

„vor stabili cola la sută a acestor rezerve, jinând seamă de: 

imporlanţa beneficiului net, de suma datorită efectiv. în 
monedă slrăină, cum şi de diferențele în curs... (Comunicat 
cu ord. circ. al Minist. Finanţe Nr. 36.536/1923). ”
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Rezervele. Societăților pe. acţiuni. — “Impunere. a. im- 
poziiul comercial. — (Instrucţiuni). 
Parag. 38: — Rezervele societăților pe acțiuni. - 'Societă- - 

țile pe actiuni au un tratament cu tolul aparte: de impunere, . 
- dividendul distribuit fiind impus pe numele. .acţionarilor a. 
împozilul mobiliar şi cel 'global, iar pe numele sociețății nu- 

-- mai la' impozitul complimentar, conform - ari. 42. 

” Deasemenea, parte din rezerve făcute din. beneficiile nc- 
distribuiie. nu sunt impuse la impozitul de faţă,. “decât cu 
cola de rentabilitate prevăzulă de acel articol: 
societate. | 

peniru 

„Asa dar se scad la impunerea. “stabilită de art. 30: 

a) Rezervele stalutare, cel mult 1074. din. beneficiul _nef, 

până când totalul rezervelor ajunge jumătate” din capital, - 

şi cel multi 5% când-a irecut de jumătate, „până. ce sung 

egal cu. capitalul, când nu se:mai scade nimic. 

- Prirhele de emisiune cu ocazia sporirii capitalului, irecute - 

sub. orice formă, după holăriîrea Adunărei Generale la ca- 

pitel, iar nu la rezerve, vor fi socotile în acest calcul. 

Ccndiţiunea. pusă de lege este ca aceste rezerve să fie sia- 

tutare, deci, dacă prin stalule nu: se prevede, ori se prevede 

_mai puțin, sculirea nu se va acorda, ori sc va acorda până 

la acea limită. - - | 
Rezervele Băncii - Naţionale cari sunt menile în primul 

rând a acoperi emisiunea au regim legal special. Cât pen- 

tru” rezervele * matematice sau tehnice ale. societăților. de a- 

- sigurare, acestea nu sunt impozabile atât cât se va “can- 

stala că ele nu cuprind nici o parie din. beneficiile - socielă- .- 

ților, ci -se mărginesc sirict în limila fixată. după calculul 

general al probabililăților, care: aparţine asiguraţilor ;. 

b) Rezervele speciale pentru creanţe dubioase. Sa 

O condițiune pusă ca aceste rezerve să fie scăzule la, 

 “ împunere, esie ca sle să figureze în bilanț, sub această de- 

numire de. rezerve pentru creanţe “dubioase. E 

“O altă' condiţiune, este ca totalul. creanţelor dubioase 

pentru care se fac asemenea rezerve să nu „teacă i în fie-
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_- are an de 3% din plasamentul în creanţe ale întreprinderii. 

Dacă irece, scutirea se reduce la această limită. 

Se înțelege. prin plasament în creanţe totalul creanjelor, 

de orice fel, posedate de întreprindere la încheerea bilan- 

țului, fără deosebire: de anul. provenienţei lor, bine înțeles 

însă că şi limita de 3% nu poale îi irecută de totalul aces- 

or rezerve. Astfel, dacă înir'un an plasamentul în creanje 

e 10.000.000 lei și rezerva pentru creanţe dubioase - "de 

- 200.000 lei, adică 2%, în al doilea an dacă plasamentul -e 

tot de 10.000.000 lei, fără dislincțiune înire creanţe, rezerva 

poale i completată până la 3%, adică cu încă 100.000 lei; : 

"iar dacă în. anul următor plasamentul scade, rezerva se 

. reduce la. 3% și partea ce irece se impune. 

__ Dispozițiunea iranzitorie din art. 125 pentru formare de - 

” rezerve peniru acopsrirea diferențelor- de curs, nu are năci 

o legătură cu rezervele. pe cari legca le prevede ca scu- 

lite în mod normal și de aceea dispozițiunile acelui arli- . 

col rămân a îi explicate la locul său. 

_ Rezerve pentru creanţe dubioase, - — — (instrucţiuni). 

 Parag. 114. — In cazurile când o socieiate ps acțiuni: va 

fi impusă .cu- cota prevăzulă de art. 30 peniru rezervele cn 

trecut -făcule pentru creanţe dubioase, „conform arl. 32, 

punerea acestor rezerve va fi cuprinsă în aceea a: anului î în 

care ele sunt impuse. : 

In cazul când.o societate pe acțiuni are capitalul în In0- 

nesdă slirăină, capitalul-va îi socolil pe valcarea.după cursul 

- mediu-al acelei monede din anul pe care va fi socotit be- 

neficiul. ce: servă .de bază la impunere. 

Rezerve pentru creanţe dubioase.—/mpozit pe venituri 
comerciale și industriale. Determinarea venilului net 

“ imnozabil. Deducerea rezervelor pentru creanțele du-: 

_bioase.. Propor[iunea admisă. de. lege. Ce -se înjelege. 

- “prin plasamentul întreg în creanfe. Creanţe de orice 

"el. Gont curent. (Art. 32 din legea contribuțiunilor di- 
recte- din 1923). — (lurisprudenţă). 

După ari. 32 din. legsa contribuțiunilor directe din 1023



peniru- determinarea venitului nei impozabil al so&ietăților . 

pe acțiuni, se admite că, în afată. de deducţiunile prevăzute. : 

peniru celelalie înireprinderi, să se scadă şi rezervele tre- 

„cute în bilanț pentru creanţele dubioase, cu „condițiunea ca 

aceste rezerve să nu treacă de 3 la sută, din întreg plasa- 

mentul în creanţe şi: nefăcând nici o distincțiune, urmează 

că în acest plasament se: cuprind toate creanţele de orice 

natură, fie provenite din efecte, fie din conturi  curenic, 

. întrucât deschiderile de cent curent pe câre băncile le fac. 

clienţilor lor, nu 'consiiluese .decât tot creanţe cari urmează 

a fi adăogaie în plasamentul general, pentru. determinarea 

fondului de rezervă al creanţelor dubioase. | E Ă 

"Prin urmare, numai cu violarea ari. 32 mai sus citat, Co- 

misiunea de apel a putut scote în speță din plasamentul în 

“creanţe al societății recurente, - creanțele rezultând din 

deschideri de cont curent şia făcut asitel diştincțiuni pe 

- care legea nu le prevede. (Cas. II, dec. - 1115 din: 30 Mai 

1924 E a 

Rezerve speciale pentru creanţe dubioase. —v. Re- 

zervele Societăților pe acţiuni şi Scăderi. E 

Rezervele anului precedent — Impozit complimentar: 

Cota de impunere. Rentabililate. Modul de.calcul „Totalul - 

rezervelor“. Ințelesul' acestor termeni: Rezervele anului 

precedent. Ele nu intră în calcul. (Art.-4, 1 Const).— 

(urispruidenţă). - a Si o 

După atit. 42 din-legea contribuțiunilor directe, cota de 

impunere pentru impozitul complimentar . prevăzut de acest. 

“text de lege, variază 'după rentabilitatea capitalului, adică . 

după raporiul dintre capitalul inițial angajat în întreprin- 

dere,. însumat cu totalul rezervelor -şi între beneficiul - net. 

"Prin. „totalul rezervelor” legiuitorul nu a putut înţelege 

" decâţ. acele rezerve. din anii precedenţi, cari împreună cu 

capitalul au putut servi-ca fond: de rulment pentru reali- . 

zarea venitului net a! anului ce serveşte ca bază de împu- 

ners,. iar nici. de cum rezervele rezultate din operaţiunile 

aceslui an, rezerve: ce. eviden!, n'au putul încă să fie rulate
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şi ca atare, nu pot servi -la stabilirea raporiului de enta- 

bilitate, ca bază de așezare a impozitului complimentar. 

Prin urmare, greșit Comisiunea de Apel, în spelă, a a-. 

”dăugat la fondul de rulmeni, pentru determinarea: coeficien- 
tuuli de impunere la complimeniar,; pe anul 1924 şi TezCr= 

vele prevăzule în. bilanţul anului precedent. (Cas. III, “ dec, 

1114 din 30 Mai 1924). 

Rezervele din bilanțul precedent. — Calcularea lor la 

impozitul complimentar şi mobiliar. — v. Impozit 'com- 

plimentar, Impunere și Impozit mobiliar. 
e 

Rezerve nedistribuite. — /mpozițul. global pe venit. . 

- Asozciafi în nume, colectiv. Rezerve nedistribuite. — (e 

„risprudenţă). 

Beneficiile unei societăţi în mume colecliv irecule în re- 

zervă, nu pot constilui un venit supus impozitului global 

pe venitul asociatului. (Consiliul Prefeclurei Rhone, 19 Febr. 

"1923, Consiliul Prefeciurei Sena, 19. Iunie" 1923, Revue du - 

| Droit Bancaire, - No. 2 din 1924, p. HD. 

- Rezerve. — Sume prevăzule ca fond de rezervă pentru . 

evenluale cheltueli în viilor. Inadmisibilitate. Art. 31 din 

legea de contribuțiuni directe. — (Jurisprudenţă). 

In principiu, nu: se pol irece în bilanţul unei întreprinderi 

comerciale și indusiriale, alte. fonduri de rezervă, decăi. 

cele strict prevăzute de ele. - 

„ Astel, contribuabilul nu poate irece ca fond de rezervă 

sume destinate a. servi pentru: cumpărare de mașini în arii 

„viitori şi să pretindă ca asemenea “alocațiuni peniru chel- . 
“- iueli eventuale în viitor să: fie scăzule „din venitul net 

taxabil. - | i 

- Aceste sume nu pot fi considerale decât ca părți din ve». 
nilul net al anului încheial-și orice destinațiune li s'ar da” 

p= viilor, ele rămân a fi socotite ca venit net, urmând a se. 

scădea din bilanțul acelui an în care ele au fost realmente : 

afectate cumpărării de maierial Şi au fost asife! cheltuite în -
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interesul slrict al întreprinderii, conforză art. 31 din . legea 
contribuțiunilor directe. „(Cas.- NI, „dec. „2058 din. 1 Noem- 
brie -1924). | 

, 

Rezervă. — Rezerva. matematică. la Societăţile 'de asigu- 
rare. — Calculul impozitului complimentar după renta» -. 

bilitale— Nu se.adaogă la capital rezerva matematică. . 

Rezerva matemalică Ja societățile de asigurare, consti - 
iuită din firmele asiguraţilor, nu “formează 'bensficiul -socie- 

„tăţii şi prin urmare nu se adaogă:la capital pentru calcului 
“impozitului complimentar, -confonm . articolului 42 din legea 
“coniribuțiunilor “directe. (Curtea . de Apel București, “Secţia 

II, deciziunea Nr. 64, din 18 Noembrie 1925. — “Bulet. Curţi= 
lor de Apel, 1 Febr. „1926, p. 69). . ” 

„Rezerve: statăare. — Scăderea lor. „dela impozitul -Co-.! 
__mercial. — v. Rezervele. Societăților . pe acțiuni :-și Scăderi. 
Rezervele Băncei Naţionale. — v.: Rezervele Societăților 
pe acţiuni şi Scăderi.. 

Ss 

- Salarii. — Prirele - se! pot considera. “salarii? — (Dec. 
COMIS, centr. fisc.) - : 

Având în vedere dispozițiunile - paragrafului 81 din în- - 

i strucțiuni,. comisiunea 'opinează că prime:c de producție şi - 

consum nu se po! considera ca salarii, ci- fac parle din be-. 

“neficiul nst al înireprinderii şi .deci suni: supuse la impozi- 

„„tul comercial sau industrial. (Dec.: din 27 Dec. 1024)... 

Salarii. — Prime de produclie și consum. —v. Cooperative. 

| Salarii. —v, “Tantieme, 

Salarii. — Salariile. directorilor : membri în comisiile de 

adriinistrație. — (Dec. comis. centr. fisc. din 30 Dec.1924). 

„Dacă: salariils” date, -directorilor, câna aceștia | fac 

paite din. consiliul de administraţie, membrilor „comilelului - 

o 14
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"de direcție. sau administratorului. delegat, la societățile pe . 
acțiuni se impun: ca salarii şi deci dacă conform art. 31 alin. 

-3, se consideră ca "cheliueli pentru, 'socieiate. | - 

“ Comisiunea este de părere a se; menţine. dispozițiunile 

parăgrafului 52 din instrucțiuni, şi deci se consideră ca sa- 
- “larii, cari contorm art. 31 alin. 3 se .irec la cheltueli su- 

mele. fixe cari se “plătesc lunar. directorilor, cari fac parte 

“din consiliul de adminisirație; membrilor în comitetul de 

direcție sau administratorilor “delegați, - cari îndeplinesc, 

conform dispoziţiunilor exprese ale statutelor, funcțiunea de “ 

- directori în mod permanent, numai dacă sumele fixe plă- 

tite . lunar. sunt mai dinainte delerminate, fie - prin contracte, | 
fie”prin. deciziuni ale adunării acţionarilor, cari insă. să nu 

fie, schimbate dela o “adunars la alia. 

Rămâne comisiunilor de impuneri și “de apel. atribujiunea - 

a: constata: în. fapt: dacă însărcinările date - îndeplinesc a- . 

„ ceste' condițiuni și dacă. sălariile acordate „corespund aces-. 

tor însărcinări. (Dec: din. 30 Dec. 1924). - a 

" Salariile directorilor de Societăţi. Scăderea tor din ” 

venit, — v. Scăderi. Sa 

Salarii. —  Qurisprudență). o a 

- Faptul:că Directorul și procuristul  Societăţei este şi - 
membru în Consiliul de Administrație, nu schimbă caracle- 

“rul. permanent -de funcționar: al Societăţei, când această 

calitate este :dovedită cu registrele Socielăţei. AC. Apel 

Buc. S. III, dec. fiscală Nr. 7 din: 19 lunie _1925.— Bul.,C. 
Apel 1925, pag. 397, Nr. 134). a 

| Salarii.— Salariu acordat Președintelui Consiliului de ad- 

_ministraţie.. Nu poate fi scăzut din beneficiu. Impozitul 

comercial și industrial nu se scade din beneficiu. * Ve- 
'niturile supuse impozilului complimentar impuse şi im- 

" pozitului adițional, la “Societăfile pe acțiuni. — (luris- 

prudență). DE 

a). Indiferent dacă asupra salariului plătit preşedintelui 

Consiliului de Administraţie, se achită taxa de. 4 şi 8% din
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„moment .ce se constată în. n fapt că-suma a fost plătită pen- 

„tru diferite servicii, nu constitue: un. salariu. „permanent de. 

-. funcționar, conform art. 31 alin. 3 legea contirb. directe şi 

nu poâte fi scăzută din "beneficiul net. 

b). Conform art. 51 alin. 10, nu se scade din. beneficiu, 

impozitul. comercial şi industrial, care. nu este aliceva de-: 

"cât partea ce se cuvine. Statului după alegerea - „benefi- 

ciului. i a 

Cc) Veniturile ce suportă impunerea complimentară aim- ! 

pozilului - comercial, sunt supuse şi “impozitului “adiţional, 

„căci la societăţile pe acțiuni, acest venit constitue adevă- 

“ratul lor venit net impozabil. (Gurtea de Apel: Bucureşti, 

Secţia IV-a, deciziunea fiscală. Nr. 64 din 22 Octombrie 

1925. — “Bulei. C.. de Apel pe 1925, p. 445). 

Salarii. — Salariu: hotărât adiinistratorului delegat. cu 

funcțiunea de director. de către organele: în: drept ale 

Societății. Caracter continuu şi periodic. Neexaminarea 

- elementelor prezentate. Violarea art. 31 No.3 din legea 

contrib. „directe. — (Jurisprudenţă). 

i Dacă recurentul a. . dovedit înaintea Comisiunii de Apel că 

salariul plătit Administratcrului- delegat a fost notărit d= 

organele în drepi ale Societății,. că a fost plătit cu carac- 

ter continuu și peziedic : conira serviciilor prestate de di- 

vectorui său general și Cemisiunea, de apel nu: examinează DE 

elementele de fapt, violează art. 31: alin. 3 din legea “con- 

irib. directe. (Curtea de Apel București, Secţia Il-a, dec. 

Nr. 55, din 23 Octombrie, 1925. — Buletinul Curților de. Apel - 

din 15 Dec. 1925, pag. 467). 

- “Salarii. - — = Asimilarea rentelor. viagere. - — — (instrucțiuni). 

- Parag. 50. — Punctul 3 din. art. 23 din lege tratează” ren= = 

tele viagere “cari sunt impuse ca. venituri - mobiliare, dacă 

” trec “de: 25. 000 lei anual de o singuţă persoană, cele mai 

- mici fiind impuse prin asimilare la impozitul pe salarii şi 

. pensiuni. Nu se face distincțiune în privința constituirei ren-



- Salarii. — Agenţi plasatori. — (Dec. comis. centr. - -fisc.).. 
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lei. viagere, dacă, esie lestameniară ori coniraciuală, cu 
tillu gratuit sau oneros. 

-„ Legea . făcând dislincțiune”, numai - în ce :priveşie rentele | 
| viagere, se înțelege că rentele.. perpelue se impun oricare . 

ar îi suma. 

Salarii. — Salariile avocaţilor, medicilor etc, : dela institu-. 
țiuni. — (Instrucţiuni), 

„Parag.. 117, -alin. :3. — Sunt “supuse costi impozit: 
pe. salarii avocaților, medicilor, -elc., cari Sunt . angajați, Ja 
instituțiuni “ori - societăţi: pe. „acțiuni, unde 'serviciile prezintă * 
caracterul de continuitate, rămânâna a fi supuse la impo- 
zilul profesional cele primite .de ei pentru angajamente. :fie 
chiar periodice la particulari, fiindcă ele nu prezintă acest 
caracter. i - 

2 

Salarii. —Onorariile. profesioniştilor liberi, -Qurisprudenţi), 
"" Onorariile “fixe ale! profesioniştilor liberi, nu se! impun la 
impozitul profesional, ele fiind laxale la impozitul pe salarii. 
„Legea privind pe profesionişti — în ce priveşte : aceste. - 

Onorarii — ca salariați, “este evident că peniru impunerea 
lor atât la impozilul elementar, cât şi la cel global, se 
observa 'deducerile care se fac” salariilor, iar nu acelea 
cari se fac veniturilor variabile, provenite din exercițiul. 
profesiunii libere. o - 

Prin urmare, peniru fixarea bazei impozabile, în “privința 
onorariilor fixe, nu se aplică deduceiea de .- -1[5 din venitul. 
brui, nici chiar peniru impozitul. global, unde are a ss a-.. 

- plica aceleași norme, în această privinţă, ca și la impoz ritul 
elementar. (Cas. III, dec. Nr. 742 din 8 Apri. 1024. — Jur, 
Rom., 1924, p. 309,. Nr. 264)... 

Venilul realizai de agenţii plasatori din salarii Îixe „sant 
impozabile la impozitul pe salarii. -
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Salariile acordate asociaţilor. — Societăţi. Calculul 've: 
nitului impozabil. Deducerea salariilor. Salarii sau re- 
tribuțiuni * prevăzute 'pentiu! asociați. Inadmisibilitatea -- 
reducțiunii lor. (Art, 31, alih. 3 şi 4 din: legea: contri- 
bufiunilor directe. — (Jurisprudenţă). 

Dacă.ptin. art. 31, alin. 3: şi 4, legea. coniribuțiunilor ditec- , 
te prevsde, pentru determinarea venitului: net impozabil, să 
se :scadă salariile lucrătorilor” și funcționarilor cari nu fac 

“ parte din firmă, e că legea priveşte aceste” salarii ca: “chel- 
- tueti:: ale - întreprinderii! şi "pentru: a: nu se produce “vre-un *- 
echivoc său confuziune,: textul: legii: accenluiază că scăde- 
rea: „nu: se aplică: decâţ.: salariilor celor cari! nu fac . - parte - 

din firmă. Di . | | 

Prin urmare, relribuţiunite acordate asociăţilor, oricare, 

ar 'fi serviciul. pe care aceştia îl prestează, „nu sunt consi- 

derate de: lege ca' “cheltueli' reductibile şi “din! ele nu pot! fi 

scăzute din venitul” brui, pentru! formarea bazei” de impunere; , 

altfel; s'ar ajunge la' rezultatul păgubitor pentru fisc, că 

sub formă de salarii, „etribuțiuni sau ' gratificațiuni, 'asocia- 

ţii să atragă cea mai- mare parte din venitul net, tans: 

formând beneficiile: ce li star: cuveni! în” cheltuzli oblidată- 

rii, ceeace e. inadmisibil. (Cas. III, dec. 847 din 18 Apri- 

lie 1924) ” | E: | 

Salarii. —Rejinered şi vărsarea impozitului. — (Instrucţiuni), 

Parag: 126. — Reţinerea irapozilului şi vărsarea Mu la 

Stat, se face! de către cei:ce plătesc, salariile şi toate cels- 

lalţe venituri Supuse “acestui” impozit: N | 

Prin: urmare, dela' 1 Aprilie 1923, suni obligăţi să' rețină ” 

acest: impozit, calculat conform dispozițiunilor de mai sus, 

pe lângă. cei ce: erau obligaţi! la“ aceasta după legea din 

- 1921, toți cei cari plătesc veniturile preyăzute la parag; î16. 

Asifel sunt : cei ce plătesc salarii din partea. Statului, Îu- 

dețelot, comunelor, stabilimentelor publice. şi “de” -uţilitate 
...€ 

publică, cum: şi "societăţile de orice fel; coriercianții; îndăs- 

iriaşii, _meseriășii, profesioniștii Și oricine plăteşte sau' pro-



cură venituri de orice fel -în bani, sau în natură din “csle” 

mai sus vizate, funcţionarilor, COMIŞILOTr, lucrătorilor, -ser- 

- vitorilor sau tuluror salariaţilor ori pensionarilor, cum! Și 

rente viagere până la 25.000 lei. - ! ă 

Deşi contribuabilul (salariatul) este obligat” a- declara dacă | 

mai are alte asemenea venituri la cari să se fi făcut . scă- 

” derea prevăzulă de. art.. 46 alin.“a, toluşi persoanele. obliga- ă 

tc la reținere cari au cunoștință de acestea suni datoare a. 

nu mai face acea scădere. - . . - — . 

- Veniturile impozabile fiind cele realizabile pe anul de iîm= ! 

punere, cele ce se încasează pe anul 1922, . chiar după î 

„Aprilie 1923, sunt" impozabile contorm legii. în vigoare, în 

anul 1922. : 

Sanatorii-— v. „Spitale. : N 

Sarcini familiare. — Scăzăminte pe: “baza lor, Se fac. și 

pentru copii majori, sau- căsătoriți, dacă sunt în sarcina 

tatălui lor. Art. 67. al. 2 din : legea cantribuțiunilor di- 

recle. — v, Scăderi. .. Da ! 

“Sarcini familiare. —v. Venitul giobai i Da 

Sarcini familiare. —v. Scăderi (nstr. minist. de: fin. . din: 

1 Februarie 1926). : ” 

“Sarcini ipotecare. — Scăderea: lor. —v. Scăderi. 

Scăderi. — Caracterul lor” limitativ: — Gurispruden). 

Cazurile de scădere din art. 34 al- legii. | coniribuțianilor 

directe, suni limitativ arătate. Ele . nu cuprind şi impozitele: 

percepute asupra veniturilor „capitaluriloi. mobiliare care au. 

servit de rulement pentru operațiunile anului înc Heiat. (Cas, 

III, dec. Nr. 2175 din 18 Nov. „1924. — “Jurispr. Rom. „1925,.. 

-p, 223 Nr. 159. 

Scăderi. — Cluburiţ- (Dec, comis, centr. fisc), 

Art. 35. — Adaus la paragraful 94, punctul d. — Asocia-. 

ţiunile de cluburi, cari au obținut calitatea de pzisoană mo- 

"- rală şi cari nu au un Scop lucraliv. şi nu împart beneficiul 
>
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sub nici o. formă” “membrilor săi, ci îl întrebuințează în Scop 

de utilitate generală. recunoscută, se asimilează „asociaţiu- 

nilor. profesionale şi deci se bucură de: reducerea, la jumă- Ei 

tate a impozitului comercial. | 

Scăderi. — Cheltuieli făcute cu încasarea .  veiniturilor:— 

(Dec: din 9 Februarie 1925, comunicată cu: "ord. “ministe- 

de finanțe No. 3093/1925... i: ae să 

Nu se. pot scădea din venitul global chelluclite făcule cu! 

ocaziunea încasării veniluz ilor ce compuri pe ce! global, î 

irucâi prin ari. 60-.se prevede că veniturite, elementare tra 

- în :compunerea. globalului aşa cum s'a determinat . pentru 

impozitele elementare. jar prin art. 61 se prevede ce: anu- 

me se poate scădea. din venitul global. ! - a 

Scăderi. —  Gheltueli de constituirea “societăților: —(pec. Ă 

-comis,. centr fisc). - DR 

- Cheltuelile: de "constituirea sotietățilo:-f . fina. suportate . din 

"capital, nu se pol. considera. ca o. cheltuială. utilă între- 

prinderii . şi deci nu se. „poi scădea: din- Deneticiul impozabil. 

Scăderi. — Amorlizarea pierderilor comercianlor=(Dec 

comis. centr. fisc.). a 

Pierderile suferite. de comercianţi, indusiiiaşi sau. mese» 

aşi întrun an se pot" amortiza din benetficuul: anilor urmă- 

tori, căci beneficiul net. se slabileşte an -cu an, după . ope- . 

„rațiunile făcute . în cursul fiecărui :an. 

__ Scăderi. — Cooperative exploatatoare de păduri. —(pee. 

- comis. centr. fisc.). - a 

„Art. 42. — "Adaos ja paragraful 113. —  Cooperalivele cari 

exploatează păduri se asimilează asociaţiunilor profesia- 

„nale: şi deci se bucură de reducerea cu o pătrime a împo- 

„zilului complimentar, dacă exploatarea se face de - chiar. 

membri cooperatori, fără a se angaja. i alți lucrători sa- 

lariaţi. - 

a... aa . De ate
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Scăderi. — Sarcini familare. Scăzăminte pe baza lor.: Se 

fac: și. pentru copii majori, sau căsătoriți, “dacă: sunt. în 

sârcina' tatălui. lor. Art. 67 al. 2 din legea contribufiunilor 

_direcle. — (lurisprudenţă). E ! 

„Art. 67. alin. | din legea pentru unificarea coniribuţiunilor 

“ directe; prevede că se fac scăzărninte” pentru sarcini fâmi- 

liare” din impozitul ' pe venitul: global” chiar și: pentru copii. 

de peste 21 ani, dacă, de fapt, se constată că sunt. în 
sarcina contribuabilului ; ; de unde rezultă, că poirivit aces- 

tui text: de lege, scăzăminiele- pentri sarcini fâmiliare se. 

“ fac în privința : oricăiui: merabru al familiei, care. de fapt 

„se află în îngrijirea sau- sarcina: contribuabilului; fie: mi- 

nor, sau major,! căsătorit: sau: “necăsătorit. : 

Prin urmare, Comisiunea: de Apel! 'violează. art. 67 alin.(l, 

„când respinge cererea" “de a se face scăzăminte pentru sar- 

cini “familiare, atunci când esic vorba de o fiică măritată a - 

contribuabilului, care de fapt se află în sarcina - lui, „întru= 

cât soțul acelei. fiice, nu are nici un venit personal. (Cas. 

IL” dec: 1608 „din: 1924), - - 
3 DPI ars a - 
DAT BA i. gg 

: Scăderile pentru sarcini familiare. — (nstr. Minist. e a 

firianțe din 4' Februarie 1926). | 
„Scăderile pentru sarcini familiare Și micile venituri supuse 

impozitelor elementare penttu "contribuabili, fie în Comu- 

nele urbane, fie în "cele ruralc, care. nu sunț! îimpozabili' “la 

globai întrucât au venituri sub 10. 000 lei „Şi ale Săro: împu- 
“ neri din anul 1925 se vor reporia' prin fapiul că nu 'au dat. 

declaraţii, „se menţine cu scăzămintele. acordate. în anul pre- . 

cedent. ” | | | 
Reportarea impunerii dar, se face cu scăzărmintele din. 

trecul afară „de cazul când se constată că: situaţia familiară 
a contribuabilului s'a “schimbai ori limita, venituri! or nu se 
mâi află în condiţiunile acelor scăderi. Is a 

[entru cei, impozabili la global, şi. deci peniru cei. cari 
n'au făcut declarăţie, sau deși făcută nu e dată în - termen 

„se reporlează sau se face impunere fără scăzămâni. 
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Scăderi.. — Ciităriul” diipă care se făc scăderile fiscale.— 

(Instrucţiunile: ministerului: de finanţe din 4 Februarie” 1926). - 
Față! de incertitudinea cu “care operează unele adminis- 

irații finăriciare scăderile! fiscale, ministerul” de: finanţe: a 

trimis următorul” ordin circular; arătând” în ce mod şi în ce“ 

împrejurări se pot face asemenea. scăderi ': 
[..tia 

Legea: contribuţiilor directe se ocupă de: inipuneri și 

scăderi” în cursul anului, bineînţeles acele scăderi. ce: sânt 

-în legătură cu baza impozabilă, — în ast: 95, şi pune: prin- 

cipiul: că. toate . impunerile- de: felul. acesta, adică. cări iau 

naştere în cursul anului — se fac de ageâţii fiscului şi 

sunt definitive dacă înăuntrul: termenului de 30: de. zile ' dela : 

comunicarea lor nu au fost contestate de parte ; cele con- 

„estate în termenul: arătat trecând la. comisianile “anuale. 

Aceiaşi cale o urmează. şi scăderile, citatul text fiind sin- 

gurul. care vorbeşte de ste. - - » i 

Ca atare declaraţiile de încetare: vor fi. cercetate, actele 

întocmite de agenții fiscului indicaţi de art. 93,. sub-inspec- 

tori, controlori, perceptori. și agenţii: de constatare. In ca- 

zul. că asupra. arătăriloi contribuabilului nu se aduce nici o 

schimbare, adică: cererea: de scădere este acceptată! în to- 

“4u de fisc scăderea: ss'va! face fără a mai fi trecută prin 

comisiunile anuale, operândi-se și în roluri. la parlida con- 

iribuabilului. 

Ynainie de a se săvârşi această din urmă, operaţie. se va 

examina dacă “lucrările pentru” scădere * aufost -“făcule “de” 

pe:ceptori ori agenți de 'constatare şi dacă arătâ:v'or Ir 

sunt adeverile- de controlorul circumscripției de percepere. 

. Contestarea scăderilor” fiscale” i 

In cazul că cercetările agenţilor fiscului. ar. stabili, fie că 

- dâta de când se cere scăderea fie că alte indicaţii ale-con- 

- iribuabilului . nu corespund: în. totul realității, atunci. fiscul. 

__va face o'încheiere care va fi comunicată părţii în forma 

| ari..98 şi fie că î contribuabilul va. face ori nu „contestaţie:



- "2480 
? “ - E . . -- , , i : 

„conira acesici: încheieri, cererea de. scăderi va fi adusă la | 

„Comisiunea anuală, la; care. partea . va îi citată. . 

Comisiunile vor judeca. oniradictoriu, scăderile, de felul” E 

| 

„acesta, după, care. hotăririle vor fi, operate în roluri. N IN 

În privința celor cari. merg. la comisii,, dacă. cererea de! E 

scădere e respinsă, cercetările . „vor îi. „completate; şi E 

lindu-se continuarea exercitării: şi în, anul următor, "se vor i 
întocmi acte de coniravenție, în. forma, art, MA, dându-s 
sancțiunile -art: 105, 

„Cazuri de acest fel vor îi cu jetul” rare, “de cele. mai muie” 

-ori discuţiunea: înire fisc: și coniribuabil va, ţi nu periru în 
„cetarea însăşi a bazei : impozabile, ci „asupra dalci înce 
tării ci. E „2 | 
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Sunt — în deosebi în marile. dântre:: = iconiribuabili, „oare 
“încetează exercitarea şi pleacă din: lecelitate fără a face... 
„declarația cerută. de lege. i a 

In. asemenea cazuri, agenții, cu „prilejul ,. “urmăririlor vor. Ă 
“constata faptul prin -încheerea de proces-verbal, “stabil ind, 
dala, încețării, proces ce va.fîi înaintat, perceplorului care 
la rându-i, în urma: investigaţiunilor,; va adeveri. dacă con- . 
“Statarea corespunde. realităţii, - adeverire” ce: „se va face pe 
însăși actul încheiat anterior. | 

  

  

. 

Cazurile, când dispare Contribuabilul 

E vădit” că de vrere ce s'a: Stabilit dispariţiă: unui conlri- 
buabil, impunerea lui -- :debilul. anual —. nu.va. mai fi irecul 
în anul următor în âcest scop; :pe :lemeiul actelor încheiate, 
se va lua nolă în mairicolă şi roluri. -.. - : 

Se -vor reporta însă. sumele. 'rămase : neîncasate — rămă- 
'şița — care după. cum, Sa. arătat va fi dat la scădere prin 
'comisiunile anuals.. . 

_- Această! reportare: 'se “va face ca loate: celelalte rămăşle 
din contribuţiunile directe. la închiderea”. exerciţiului — 30 
Iunie, însă întru cât în speță nu -mai. esle: impunere anuală 

  

3 
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„pehirii regularitate - —. în rolurile obişnuite, ci în unul anu i: 

me peniru rămăşiţe 'de acest tei al cărui formular: vi se va 

„trimite la vreme; 

“Situaţia. scăderilor fiscale 

“Deniru scăderile contra cărora vor fi fost “contestaţii, 

“şi pentru sumele din „rămăşiţe, adică toate care:merg pe 

calea. comisiunilor anuale, la sfârşitul lucrărilor asemenea 

se vor.alcălui state de- scădere, câre vor urma aceiaşi, cale 

'şi vor fi operate în aceleași scripie. ca cele: arăta!c. 

E bineînțeles că operaţiunea “privind: debitul “anulu ân- 

terior — ” precedent —" celui în' care lucrează: comisiunile; 

se va face în scripiele corespunzătoare” acelui an, 1.0 

: Toale aceste stăte nu vor îi nominale” ci” vor cuiprimăe mu 

mai totalul - sumelor de scăzul. N i -- 
* 

Scăderi. - — Evitarea, dublei. impuneri. Scăderea veniturilor ie zi 

participărilor reale, a plasamenlelor permanente în efecte. 

publice, redevențelor din concesiuni și € dobânzile sumelor 

* depuse spre fruotificare.: Z 
- 

Parag. 89: — Spre “a se: evita. o dublă impunere, se scad 

"din beneficiul brut al: societăţilor. pe acțiuni, numai în ce 

privește impunerea cu cola. stabilită prin art. 30, veniturile 

pentru cari s'a plătit deja impozitul + mobiliar. “şi „cari, i! 

vedere câ societăţile pe “acţiuni au -o “contabilitate unică și 

un singur b biian], vor figura în bilanţurile lor, neâvând: 'posi-. 

- bilitateă a ls trece .în alte. conturi ca un particular - şi _ de 

aceea ele vor fi. deduse la impunerea societăţii. prevăzulă . - 

de-art. 30. * . 
ni 

Yceniturile în chestiune cari se scad suni: - o 

4). Participări . reale la beneficiile. altor socielăți, cum i 

veniturile sumelor - plasate în mod perinanent în eecle pu: 

bhce supuse impozitului mobiliar. - DE 

_Parlicipări reale sunt cele dovedite prin, acle în: cazurile 

când o societale ia. parte la fondarea altei societăți” cu o 

„parle din capital, sau, dacă chiar după constiluirea ei participă. i 

ze
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la: majorarea: capitalului acelei societăți în mod real, adică 
nu pârlicipând la! 'subscripție de acţiuni:pe cari să le vândă, 

i luând asupră-și o parte din capital, chiar: când:această | 
parte consistă din acțiuni pe cari le: pășirează în porto- 
foliul său, . | 
 Plasamentele permanenie î în efecte publice sunt sumele »la- 

„sale din rezerve său "din capilaluri- disponibile, cari „se păs- 
irează! delă un “bilanț. la altul în asemenea “itluri, Bine  în- 
țeles . că veniiurile. „acestor. dilluri: se. scad atăt cât ele - -sunt 

- supuse. impozitului mobiliar'; ă E 
b) Redevenţele: din: concesiuni. E. vorba aci de venituri le: 

realizate: de societăţi în calitate de proprietare sau cedente | 
din redevenţe, „drepturi la--redevenţe, drepiuri din - cesiuni 
ori exerciţiul unor: “asemensa dreptuii: la: întreprinderile” mi- ia 

"niere, industriale sau comerciale, “stabilite. conform. parag. 
65, pentru cari venituri s'a rejinut şi vărsat impozitul mo- 
biliar la: primirea . lor.;: 

c)! Dobânzile cuvenite la sumele depuss spre: fructifice are 
sau: păslrare,: supuse impozitului mobiliat. . Da 

Dacă societatea face afaceri de băacă, - ea' este scuțilă. 
de “impozitul. mobiliar,: pe baza. art. 23, peniru dobânda: pri- 
mită,: care intră - în beneficiul! său. comercial impozabil: 

" Învers, dacă .nu face' afaceri: de bancă, acea socictate va 
plăti: impozitul mobiliar pentru dobânda -primită * ca și: orice . 
particular. ; cum: însă socielalea. este obligată a trece şi a- 

" csastă dobândă în Pilanțul său, e drept ai se scădea la 
impunere ; - DR . 

d): După. scăderea - sumelor de mai - sus, la acecaşi impu- 
nere prevăzută 'de-art. 30; „ se mai scade din. beneficiul. ră- 
mas conform alin. 6 din- ari. 33, dividendul. distribuit. ac-. 
ționarilor, care: urmeazăa "fi impus- impozitului. 'mobiliar, pe | 
numele acţionarilor, aceştia. neputând fi tratați, din punctul 
de vedere al impunerii la impozitul de față, - ca. persoane 
înpozabile dislincie da: societate. . 
_Dacă:o societate va. distribui o. parte din - rezervele ani- 

!or precedenţi. rezultatele: din beneficiu, fie că se plăteşte



acţionarilor, fic-că' se atiibue. capi tatului. lor, acea parte vă A 
fi s supusă ; impozilului “mobiliar, fără. dislincțiune, 'dâcă: face 
paric :din rezerva Supusă sau: nu impozitului - de față asapra 
beneficiului,, întrucât legea .nu distinge. Bine : înțeles, e vorba 

 uunai “de: rezervele: tăcule: după aplicarea: legii. 

Scăderi. — Nescăderea. cheliizeliloi; “speciale. făcute de 
întreprinderile - comerciale pentru încasarea veniturilor. — 
(Instrucţiuni). o 

“Parag. 90. — Dacă pentru încasarea veniluritor ; „ce ui 
mcază a se. scădea, :conform- paragrafului” „precedeni, alin; 

a şi 5, societaita -are de făcut cheliueli speciale la „cari 

este obligată, acesle: cheliucli nu poifi scăzutela impunerea: 

societăţii asupra bencficiului „supus impozitului de faţă, de' 

„aveea, ele vor fi scoase: dela! drepturile de scăziirninte. 

„Spre. exemplu, 0 societate a concesionat un tsren “minier. 

pentru care concssiune primește” o redevență de 1.000.090 

lzi anva! şi cu obligație : pentru -ea a: face: lucrăzi ce nece- 

„sită -cheliueli. de. 400.000 lei: în primul an, pe cari are drep- 

“til.a le amoriiza. în zece. ani. 

-Venitu! de un milion lei esis scăzut ' dela.- impozitul prevă- 

- 'zut de arl. 30, el fiind supus, impozilului . :mobiliăr scăzut 

„conform: art. 27 cu amoriismeniul. de 40.000; lei, iar, cheliuiala 

“de 200.000 : lei specială «pentru -acel venit nu va. -pulea' ți 

scăzută din beneficiile - societății supuse impozitului dz: față. 

“Legea se ocupă numai de „asemenea cheltueli' speciale E 

peniru. obținerea acestor venituri, .pe când.de. cheltuslile. ye- 

nerale ale societăţii cu. personalul şi alele cari inlervin şi 

. peniru astfel de 'veniluri nu:se preocupă, şi. atunci -parlea 

din cheltueii generale ale societăţii afectaic acestor afarrui 

va inlerveni în scăderea venitului din alice afaceri, - care” 

este. impozabil la .impozilui 'de faţă. . .. - a 

“De asemenea, „parlicipările, - -redevențele și dobânzile -la 

depozil= supusc.la- impozitul mobiliar, : -micșorale -cu. .chel- 

tuelile speciale aferenle,-cum s'a zis, -vor -interveni: și ele :în 

repartiția venitului. net .al societății, ŞI atunci . „partea din- sle



| care intră în compunerea dividendului şi rezervelor sculile. 

„la art. 30, va fi încă. odată scăzută” din venitul impozabil. 

In schimb, „aceeași parte care întră în dividend este su-.. 

pusă pe seama! acţionarilor impozitului. mobiliar, care se. 

percepe, automat fără consideraţia: provenienjei. 

Un. exemplu va lămuri mai bine. chestiunea : 

Venitul net 

  

2, 400, 000 “lei din afaceri e co- 
: merciale . 

„600. 000 lei redevenţe scă- | 
zule cu cheltueli 
speciale. 

„Repartiția beneficiului. 

--1.800.000 lei "dividend. | 

240.000 lei rezerva 10% 
“scutită, - 

160.000 lei rezerva pentru 
__creanje dubioase 

- 300. 000 lei tantieme. 
3.000.000 lei . 

Aa 200.000 lei rezerve peste 
2 2409%fp 

a | a 300. 000 lei investițiuni. 

DT 5.000.000 lei 

“In afară ds rezervele scutile i în sumă de 490. 0CO lei şi de - 

dividend se mai. scade din beneficiul net suma: de 600.000, 

| “din redevențele taxate la impozitul mobiliar, fără a se ține. 

- seama că- cheltuelile de administrație aierenie acestei. sumi 

au mai fost odată scăzute. 

"Astfel rămâne de impus 200.000 lei. 

“Cum însă dividendul reprezintă 60% din întreg beneficiul 

.. met, cuprinde şi 60% din redevența de 600.000 iei: iaxală io 

| impozitul mobiliar, adică 360.000 lei, care sumă va îi supusă 

- impozitului mobiliar cu dividendul şi pe seama “acţionarilor. 

In schimb, s'au .scăzut din beneficiul brut al socielăţii 

- 1oate cheltuelile de administraţie, cun am arăial, cesace nu. 

„_pulea avea: -loc pentru veniturile impozabile la mobiliar, cari : 

“sunt supus€ pe suma brută. o Ă ÎN 

Dacă pentru impunerea -cu cola prevăzulă la ari. 30 se 

ivesc complicaţii, pe cari legea Ie -simplifică cum s'a ară- 

„1at, în schimb cota complimeniară prevăzută de .ari. 42'se - 

aplică fără distincţiune la toate veniturile nele mai puțin 

rezervele, cum. se va „arăla la acel arlicol, -



, 

  

“Scăderi.-— Sodderi “acordate la tinpozitul comercial între-. 

_prinderilor. financiare * în care Statul este. participant. în 

„baza dreptului său regalian. — - (Instrucţiuni). 

Parag. 91. — In cazul când Statul participă . la o institu- 

-ţiune “financiară creată de el, partea ce-i revine din bene- 

țiciu în baza dreplului : său regalian concedat aczior: socie- 

Iti esie scăzută. 

„Această parle fiind cu " toiul scutită, "se scade din. 'bene-: 

ficiul brut, stabilindu- se fără ea beneficiul net impozabil” al 

ă societăţii, -ca și. calculul - rentabilităţii ptevăzul de art. 42. | 

“ în cazul însă când Statul participă la beneficii- ca simplu 

-exploatator; “ție chiar al imobilelor sale concesionate, adu- 

- se: ca aport în socielaic,, „aceaslă, scutire. nu are joc.” 

“Scăderi. — = Reduceri la impozitul coriereial pentru. Coope- 

- rative, Bănci Populare şi Federale, Societate de locuințe 

eftine şi Asociaţiuni Profesionale. — (Instrucţiuni), 

„ Parag. 94. — Reduceriie de impozit! se "acordă - precuri 

urmează : aa a ia 

- a) Jumălate din impozit pentru: - cooperătivele,. băncile 

populare şi federalele, menționate... în art. 34 din . lege,* cu 

- condițiunea să satisfacă cerinţele, legii pe baza cărora : ele 

funcţionează; cum. şi asociațiile şi societăţile de industrie 

casnică sau: având. de „obiect: exclusiv producerea sau. des- 

facerea Obiecielor. de indusirie “casnică cu .scop lucraliv ; 

| b) Aceleaşi cooperative, bănci populare, federale, "socie- 

iăţi sau “asociaţii susmenţionate, se vor bucura de. reduc: =re - 

numai cu: o pătrime şi în. aceleași“ condițiuni, dacă au un 

. capital vărsat de peste. un milion. lei. şi au îrnplinit 5 ani de 

funcţionare”; 

"c) Societăţile constituite. “pentru construire." de locuințe 

ă eftine pe. baza legii în vigoars, se vor- bucura de scutirea 

impozitului pe “umătate, „atât cât satisfac condițiunile impu- 

"se prin“ acele legi ; ] e 

d) Asociaţiile profesionale fără scop lucrativ; cari nu în- 

part sub nici. o formă beneficii membrilor lor, ci le între- 

A 

.
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- buințează în 3cop de utilitate „genearlă ; recunoscută, „bene- 

ficiază -assmenea; de. reducerea la. 'jumălale. a „impozitului. 

“Aceste - -asociațiuni- sunt cele azi ;existenle” „ÎN “Ardeal, al 

căror scop este - întreţinerea! 'de 'şcoji peniru' diferite mese- 

rii şi: profesiuni: industriale., 

" Scăderi. — Bănci. populare: Reducerea. impozitelor la ju. 

mătate. Condiţiuni pentru admiterea * reducerii 'Impozie -: 
"telor. Gratuitatea administraţiunii. . 

Conform art. 35. “legea - coniribuțiunilor -dirscle, impozilele 

Băncilor populare 'şi :federalele: cari au mai:mult de 5 ani de 

| funcţionare, se reduc la .jumătate, dacă .nu împart sub nici - 

o formă beneficii Şi dacă .au. administrația graluită. Când 

însă se constată” că. administrația nu este. gratuită, ci sunt | 

ă tuncţionari plătiţi, nu. i se mai poale aplica reducersa de 

impozite: (C. Apel: Buc. 'S. IV, dec. Nr. :137 din 3 Dec. 1925, 
- Bulei, Cc. Apel din 1 lan, 1926, p. 21). 

„ 

Scăderi, —  Cooperative orăşeneşti. (rurisprudență). 

Cooperativele orășeneşii urmează a & impuse, Ja împozi- 

- ul: comercial pe jumătate. . - 

Circulara Nr. 33093/1925 -şi instrucțiunile minisierului, re- 

lative .la impunerea cooperalivelor -- - orășeneșşii, . depășind 

„textul precis al. egei,: “trebuese - înlăturate, . 

- (Comis. Apel -jud. “Teleorman, Nr. 751.din 19 Mai 1925. — 

Pandeciele săptămânale, Nr 30/1925, »: 60). | 

| Scăderi. — Impozitul: global nu se poate: scădea. din ve 
o nitul general. e 

Impozitul - “global, plătii :nu se; poale: şcădea .:din venitul 

- general cu: ocaziunea stabilirei” venilului globai “impozabil, 

întrucât în ari..61.nu. se: prevede . aceaştă scădere. Legile 

iiscale .fiind de strictă :-interpretare nu se. pot face. alte scă- 

deri. decât cele. anume: prevăzute : de „lege. . 
Supra-cota prevăzută de art.. 64 se: aplică. odată. cu. cota 

- principală şi. asupra - „aceluiaș . venii, .iar -nu asupra venilu- |
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lui rezultat după ce s'a scăzut impozitul calculat cu cola 

“ principală. Da Da 

Aceasta reese în mod evident din-redactarea art. 64 care 

"prevede că supra-coltă, se aplică la isvorul; veniturilor, adi- 

_“că'aşa cum Sunt ele “determinate pentru. impunerea. la «ls- 

meniar.- (Dec. din 9 Febr. 1925, comunicată cu, ord..M. Fin. - 

“Nr. '33093/1925). Di E 

Scăderi. — Forța probanlă a regisirelor. Omisiune' esen- 

jială. Veniturile comanditarilor. —. (lurisprudenţă). ! -. : 

_ a)-Cână--instanța de fond constată: că” beneficiul la fixat. 

“după. registrul. jurnal rezultat din preţul de cost al mărfuri 

“ior: aşa cum. erau îrecule prin registrele prezentate de re- 

curent, este neîntemeiată. susținerea că preţurile. ..au fost 

_supra-evaluaie de comisiune. PO a 

b) Motivul de recurs. constând. în omisitinea . de a. se pro 

nunța asupra cererii de scăderea. cheltuelilor. de repara- 

țiuni, fără a se arăta suma ce se pretinde şi când din de- 

cizia atacată se vede că au tost- scăzute oare-cari,.cheliu- 

eli de reparațiuni, este neîntemeiat. - - - i 

| c) Deducerea din .venitu! net; a veniturilor. realizate . de 

_ comanditar 'din dividendele şi participațiunile. la.alte so-: 

cieiăți, privesc numai societăţile pe acțiuni, aşa că sculi- 

i 'rile prevăzute la.ait. 33 alin. 6, nu sc aplică societăţilor. în - 

- comandită. (Curtea de apel Buc. deciz. fiscală Nr. 17. din 

26, Iunie 1925. — Buil: Curţilor de Apel 1925, pag. 373;Nr. 125): 

 Scăderi.— Constatarea.comisiunii de apel; că nu s'a juști= 

- ficat pierderea rezultată de înființarea unei. sucursale. 

Constatare de fapt nesupusă- cenzurei instanță. de. ca- 

sare..— (lurisprudenţă). -. a o 

Când Comisiunea de apel constată. că. nu: „s'a. justilicat. 

- suma 'scăderilor rezultate . din cheltueli făcute în, vederea 

înființării. unei sucursale, această constatare scapă: de: sub 

__- controlul Curţii. (€.. Apel Buc.,:S. III, dec. Nr. 55 din:23 Oci: 

+4925.. — Bulel. -C: Apel pe 1925, p. 467: Sie 
45
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3 Scăderi. — v, Rezerve. | 

-Scăderi.— Creanfe dubioase. — _ (urisprudenţă). | 

După art.'42 din. legea -contrib. directe din. 1923, penlru 

determinarea - veniiului net. impozabil al societăților pz uc- 

"țiuni, se admite ca, în' afară. de . deducțiunile prevăzule. 

peniru celelalte întreprinderi, să se „scadă şi rezervele îre-. 

cuie în bilanţ pentru: creanțele dubioase, cu condițiunea ca 

aceste rezerve să nu lreacă de 3% din. întreg plasamentul 

în creanţe, al. întreprinderii. | E E 

Legea: referindu- -se. la plasamentul integral, în - creante. | 

şi ncfăcând nici o distincţiune, urmează că în acest „plasa-. 

ment se: cuprind toale creanțele: de orice natură, fie pro- 

venite din efecte, fie din compturi curente, întrucât  des- 
chiderile. de compi-curent pe care băncile le fac. clienţilor. 
lor, nu constiluesc de:cât tot creanţe cari urmează 'a fi a- 
dăugate în plasamentul. general,. peniru' determinarea f-m- 

__dului ds rezervă al creanţelor dubioase. | 

Prin urmare, nuriai cu violarea. art. 32 mai sus citat, * 

_... misiunea de apel a putul. scoate din plasamentul în. creanţe 

| al' societăței recurenie, creanţele rezultând din deschideri 

de compi-curent _și a "făcul astfel distincțiuni pe „care lege . 

nu le prevede. (Cas. NI, deciz. No. 115, din 30 Maiu 1924. —-: 

Jur. Rom. 1924, pag. 328, Nr. 278), ă Sa 

Scaderi. - — Creanje dubioase. — (lurisprudenjă). 

După art. £i dir icgea contribuţiilor directe, veniiul nct 

impozabil ai înt: reprinderilor industriale și comerciale, se 

determină, scăzându-se din venitul brut, cheltuelile ” şi even="” 

“ tualele pierderi eiective ale întreprinderii, iar legea,. prin 

. textul citat, enumără anume şi în mod limitativ, care, suni - 

acele cheltueli ŞI. pierderi, fără ca în acsastă enumerare, să 
prevadă și. “sumele” irecuțe | ca creanţe” dubioase. . 

Esie. evident. „că: prin art, 32 uimător, legea, ' referindu-s= 
a creanțele dubioase, scuteşte pentru: eventualele pierderi 
ce ar rezulta din ele, o, otă-parie: maximum 3% - din va-
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doarea întregului. plasament. în creanţe ale întreprinderii, 

“dar “din textul şi sconomia legii, rezultă că această scutire 

priveşte numai operaţiunile , societăților pe acțiuni, . consti- . 

îund un avantagiu „special: pentru aceste socielăți, nu însă | 

ŞI pentru. celelalte categorii de întreprinderi, „cum esie. 

„speţă. o E 

Cu drept cuvânt, prin “urmare, comisiunea de apel a: cal-. 

culat ca veni! net impozabil. al „întreprinderii - de. bancă a 

“zecurentului . Şi venitul rezultând din suma irecută în regis- 

“tre” “ca reprezentând creanţe dubioăse, (Cas. II, deciz. AZ 

“din 30. Mai 1924. — Jul. Rom. 1924, pag: 329, N. 280). 

Scăderi. — Creanţe dubioase. — (Jurisprudenţă). - 

Ari. AZ, alin. IL: din legea contrib. dir. nu permite scoale- ': 

rea de la impunere a sumelor pretinse ca rezerve pentru 

creanțele dubioase, decât cu .condițiune. ca “aceste rezerve 

să figureze în bilanţ sub denumirea de rezerve pentru cre- A 

. anle dubioase. 

Asifel că, atunci când în “bilanţ nu figurează 'n nici 'o asitel _ 

„de. sumă, nu se poate” opera scăderea. (C. Apel Buc, S. i, 

deciz. No. 33, din 24 Tunie. 1925, — Bul. C. Apel ! 1925, pag. 

357, Nr. 112). 

 Scăderi. — Veriit impozabil. Creanfe - dubioase rezultând 

'dintriun faliment nelichidat .al unui debitor. Nu se: scad. 
" Art. 31 din lege. — (Jurisprudenţă). | 

In speţă, Comisiunea de. apel nu „admite a se scădea din 

“beneficiul brut al firmei recurente o sumă, pe care dânsa 

o are de încasaț dela o firmă în stare de falimeni, argu-! 

mentând că nefiind încă lichidat falimentul, creanța trebue 

| considerată ca dubioasă, iar legea contribuțiunilor * va „Pre- 

vede. scăderea unor astiel de creanţe. 

“Inalta Curte 'a decis că, această, argumeniare a Comisi u- 

- nei de apel esțe conformă cu legea. şi a respins „recursul 

“ <a nefondat. (Cas. N, dec. 358 din 17 Febr.! 1925), ,
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Scăăeri. — Datorii. , _ 

Peniru ca scăderea dobânzilor datoriilor, să . aibă” loc,.! - 

ari. 69 “alin. 2 .din legea conirib, dir., cere ca ele să fie în 

mod efectiv plălite,. în cursul anului “precedent, nu numai să . . 

"fie datorite” (C. “Apel :Buc. Ss. IV, deciz. fiscală No. 15. din Ă 

26 lunie 1925. — Bul. Cc. „Apel 1925, pag. 352, Nr, 102). “ 

5 Scăderi. — : Datorii contractate p2 > mulţi ani. : Rambursarea- 

„lor. anuală. Chelluială ce trebue scăzută. din venit. Apli- 

- cajiune. Art. 31 legea 'contrib. direcle. —(Jurisprudenţă). - 

In fapt: Comisiunea nu a scăzut. din venitul bru! ai 1e- 

„cureniei suma de, 1.400.000 lei, reprezeniând valoarea. Dhli= 

gaţiunilor. rambursate pe “anul 1922, pe motiv că această 

sumă face parte din datoria: Societăţei. şi ca “atare riu. re- 

prezintă pierdeii în sensul ari. 3I- din legea 'contiibuțiunilor 

directe. Recursul bazat pe. violarea, ari. 3. „alin. 10 a fost 

admis. _ 

În drept: Obligafiunile reprezentând dalorii. coniractate- 

pe' mai mulţi ani, în, vederea cheliuelilor. de exploalațiurie si. 

, plătibile în fiecare ! an, rambursarea. sau plata anuală . con- i 

stiluc un adevăral amorlismenl. al unui capital învesti! în: 

înlreprindere și deci reprezintă o cheltuială, în sensul art. 

"31. din. cilata. lege, care. ca alare, Irebue. scăzulă. din ve-.: . - 

„ nitul, bruf, . - N 5 

Intrucât, în speţă, Comisiunea. nu ajjinuț, seama az acesle. 

consideraţiuni, ci. a îngloba! în venilul. net” și. rambursasca - 

“ebligațiunilor efecluală în 1922, „prin accasla . a, violat: leuea. 

__(Cas. III, dec. 1389 din 1 Iulie 1924): | 

Scăderi. — Venit net. Scăderea din” venil “a daloriilor- 

prevăzute în Hotărâri “judecătoreşti . definitive, dchilate.. | 

Candiţiunea în care 'se face: aplicajiune. Ari. 10 şi 3i - 
ledea contribuțiunilor directe. — (lurisprudenţă). 

Ta speţă, Comisiunea de apei. deși consiată, în fapt. că 

„Venitul nel a fost diminua! priri plată efeclivă a sumci: de: 
A
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“ei 300, 000, la care  contribuabilul fusese obligat prin hotă- E 

Tire judecătorească, toluşi, sub cuvâni că contribuabilul. ar 

“fi fost. condamnat, la” aceaștă” sumă: din culpa. sa, argumen- 

lează că nu e “locul s'o constitue ca. pagubă. sau cheltuială, 

„ci ca un. venit net; ” - 

“ Inalta. Curte a decis, că: 

Comisiunea de Apel fiscală nu era chemată : să constăte 

"şi să "stabilească cauza juridică a datoriei consialate... prin” 

hotărîre judecătorească, cauză care nu putea: avea nici : 

“înrâurire asupra. determinării quantumului. „venitului ret îm- 

_-pozabil, ci trebuia să consiale numai “dacă . plaia. acestei. 

„datorii s'a făcut în “cursul acelui an, ca cheltuială privind 

“strict întreprinderea, conform art. 31 al. 10 din legea san- | 

- “ribuţiunilor directe. : . - E 

- Neprocedând . astfel, Comisiunea. de „apel a violat acest 

“text de lege și a săvârşit un vădit exces de putere. (Cas, UI. 

„dec. 297 din 10 Februarie 1925). | - 

“Scăideri: — _ Scăderea sarcinilor- ipotecare. — (aste, Minist a 

. de finanțe din -1 Februarie 1926). - 

" Penthu sarcini: 'nipotecare, scăderea se va face. numai pr 

"baza declarației dată în iermen . ŞI: se, atrage luarea aminie 

că! este suficieni ca contribuabilul să fi. prevăzul creanța- 

„_-hipotecară în declarația No. 5, şi dacă se: admite: scăderea 

" dobânzilor hipolecare la venitul globai. urmează de drept 

-.- a se opera scăderea :şi la "elementar nefiind nevoe: de ode- 

-clasaţie anume pentru. această - din urnă scădere. 

j Peniru impunerea. liberilor profesionișii, micilor meseriași, 

elc., se va. proceda conform ord. No. „271708 din 5  Februa- _. 

rie 1925. : - . 

Din statistică impozitelor pe 1923 se ':vede că : rezutțatal 

a. “impozitelor pe venitul” global a fost slab. față de cele'alte 

“impozite. 

| Bcăderi. - — Datoriile în: “valută fane. — "ee comis. "cen- 

irale fisc.) . 
o |
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- Dacă comercianții: şi industriaşii păsticular. cari „au qă-. 

lorii în valută străină poi cer= comisiunilor a “i se. acurda: 

scăzământ .peniru pagube reprezentând diferenţe de . Curs: 

în cazul când nu au făcut în „registrele lor asemenea pre- 

vederi ? - Aa | 

Comisiunea ” “opinează, că, în mod absolut excepțional se- : 

poate acorda acest drept pe primul an de aplicare a legii, 

“întrucât în acast an. nu au Şhui să prevadă, în registrele lor 

asemenea reserve... 

| Se cere însă să aibă regisire, şi bilanţ în „regulă. 

Scăderi. - — Dobânzi încasate de bănci la creanje ipole- 

„care, — Qurisprudenţă) | 

Dobânzile încasale de.. bănci la creanjele hipotecare,.” 

pentru care! s'a plătit în 1922 impozitul mobiliar, se. scad” 

din beneficiul net impozabil la comercial, conform artico-" 

lului 33 din lege. (Cas, II, 2i Oct. 1924). i 

Scăderi. — : Observaţiune critică. 

-- In nenuinărate rânduri s'a pus înaintea comisiunilor - de: 
apel chestiunea dacă pierderile din anii precedenţi pot  fi- 

„scăzule din beneficiul net al:anului următor, „hotărindu-se 

aproape În unanimitatea cazurilor, ' că o asemena. -scădaer 

“nu este admisibilă în baza art. 31 din lege, care spune că. 

venitul net impozabil se, obține * scăzându-se din veniturile. .. 

brute rezultate din operațiunile făcute . în - cursul - “anului: 

cheltuelile proprii ale... întreprinderii. . e 

Totuşi în câteva cazuri — foarte rare de alitel,. comisiu- 
„nile.de apel au 'socolit că se poate deduce pierderile: „din: 

anii precedenţi, cu ioate că ccmisia superioară fiscală sta- 

".bilise că .aceste pierderi nu pol. micşora beneficiul anului;. | 

peniru care se. face impunerea, admiţându-se numai - scă-. 

derea la global. “ . - . 

Dacă din! punct de vedere al textului legii, nu- esle- nim: c- 
de zis, în schimb aplicarea aceslei hotăriri în unele cazuri: 

pcale da loc la impuneri grele şi. nedrepte..:
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lată de ex. o societate pe acţiunii, care a avut un bene- 

i ficiu de lei 700 mii cu care a acoperit o pierdere de 600. 000 

lei din anul irecut, distribuind restul de lei 100 000. - 

“Această societate nu va plăti nici un fel de impozit la 

cei 100.000 distribuiţi ca dividend, în schimb va plăti impo- 

zitul comercial” sau industrial la cei.600.000,. pe care nu i-a 

puiut distribui nefiind beneficiu. real, ci acoperirea pierde- 

„rii din anii irecuţi.. | i 

Ca o atenuare a acestei impuneri excesive, comisia su 

perioară fiscală a admis câ' în anul viitor să.se scadă im="- 

pozitul mobiliar. la sumele. cari au fost impuse în -anul pre- 

. cedent la impozitul elementar. W. Argus, 13 Oct. „1924). 

Scăderi. — Dobânzi. Scă iderea lor din momentul credi- 

lărei. — (Dec. comis. centr. fisc.). 

tAst. 31). Adaus la paragraful 80,: alin. uliim. — “Dobân- 

zile se scad. din beneficiu, chiar dacă n'au fost efectiv plă- 

o tite. Destul să se fi creditai parlida creditorului cu .aceste - 

- dobânzi. 
: 

| Scăderi. — Sume cuvenite comanditaritor — — (Dec. comis; 

” „'centr. fisc,). De E 

Sumele -cuveni!€. câmenditarilor în “asociaţiunile - în 

nume colectiv, ca beneficii rezultat - din operațiunile asocia-. * 

“ţa, se'impun alâ! la impozitul mobiliar pe numele comandi- 

tarului, cât şi la impozitul. comercial sau industrial pe nu- 

„mele . asociaţiei. . 

“Scăderi. 2 Dobâniile efectelor publice. sculite de im- 

„pozite. — (lurisprudenţă). . Mae 

“Recurentul s'a plâns că nu s'a scăzut din beneficiul * Mpo- - 

-zabil dobânzile de la efectele publice scutite de impozite: 

In ice priveşte. acesi scăzământ, Comisiunea: de apel era 

- datoare să arate şi 'să -motiveze dacă în bilanțul sociețăţii - . 

erau ireculs' asemenea. efecte publice; ale căror. dobânzi 

'sunţ. sculite de impozite prin legi” speciale. şi să le scadă . 

ai m
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Pud 

- din venilul net pentru “impozitul comercial, de oarece ele 

„nefiind supuse nici unuia din impozitele elementare, după . 

_vegea de emisiune a efectelor, era natural ca. dobânzile -a- ă 

cestor efecte.să nu mai fie irecute printre excepțiunile pre- 

- văzute de art. 33, acest articol, raportându-se numai la ve- 

niturile supuse impozitului mobiliar Şi care. trebuesc scă- 

zute, pentru a 'se înlătura o dublă impunere din venitul net . 

- comercial. (Cas. „1, deciz. Nr." 1841 din 21 Octombrie 1924. 

— jurisprudența Rom. 1925, pag. 151, Nr. 105). . 

 Scăderi. — Imobil afeclat. întreprinderii. dar. grevat de 

ipotecă. Dacă se poate scădea dobânzile ipotecare din - . 

„venitul ! întreprinderii ? Art. 69 -legea pentru unificarea . 

__ contribuţiilor directe: — (lurisprudență).. o 

-- 1 tâpt: Recurs pentru molivul că nu sa scăzul din veni- 

1ul imobilului sumele reprezentând ratele la Creditul Funciai 

Urban, unde imobilul este ipoiecal. pr 

i In drepi: Acest imobil nefiind impus la impozitul elemen- . 

iar pe clădiri, fiindcă serveşte la industria societăţii, el in- 

„tră implici! în fondul ei imobiliar, astfel: că nu se poate .a- 

plica în speţă art. 69 din legea peniru unificarea .coniribu- 

țiilor directe, fiindcă dobânzile ipotecare nu se poi scădea . 

decât din impozitul elemeniar. cu care imobilul ar:fi încăr- 

cat. (C. A: București s.'1, deciz. fisc. Nr. 9 din 30 Mai 1925.— : 

Jurispr. - Gener. "Nr. '58[1925,:p. 2079). . | a 

Scăderi. — Dacă pentru stabilirea. venitului impozabil 

“pot fi scăzute şi” dobânzile: capitalurilor împrumutate - 

altor întreprinderi. Art.-31 Nr. 2. — (lurisprudenţă). 

in conformitate cu. art. 31 No. 2 din legea  coniribuţiuriilor 

directe. urmează a sc scădea din venitul brut pentru stabili- 

rea venitului impozabil, numai dobânzile - capitalurilor .:îm- | 

prumutatc întreprinderii a cărei impunere se face, iar nu şi 

“acelea ale capitalurilor împrumutate „altor. întreprinderi. 

. Prin urmare, în speță, Comisiunea de “Apel, respingând 

3
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apelul Fiscului, prin care acesta “susținea: că. îu trebuia -ca 

Gin venilui brut -al contribuabilului care. a :fost: impus. 'pen- 

„vu o. fabrică de cărămizi, să se scadă și. sumă - de 101.383 

Jei, dcbândă plătită - pentru :capilalul * împrumutat fabricei : de. 

spirt, şi menţinând această scădere, a violat zisul text - de. 

lege. Cas. li, dec, fiscală 28 din 4 Febr. 1925). 

7, căderi. — Dobânzi. plătite de: Bănci pentru “sumele, de- 

- puse spre fructificare. Scăderea lor “din beneficiul net 

- la complimentar. Art. 31. alin. "2 : şi 33 lit..c;.din. legea 

„pentru: unificarea . contribuțiunilor, “directe. — (Jurispree 

“dență). -: - | 

“Când se constată în fapt că e vorba. de. dobânzi. datorite | 

de banca -contribuabilă, "conform art. zi, alin. -2. din legea - 

contribuțiunilor directe, iar nu de. procente. care „ar reveni - 

băncii ca -beneficiu,. “Comisiunea de apel face.o greşilă a- 

_plicaţiune a art. 55 lii- c, adăogând acele dobânzi plătite 

“Ja 'venilul net. pentru impoziiul - complimentar.. În -adevăr, a- 

lari dobânzi se. scad -la siabilirea : “impozitului comercial, in= 

clusiv cel “complimentar; pentru motivul că ele reprezintă 

adevărate cheliueli âle contribuabilului, iar nu beneficii sau : 

- venituri supuse impozitului mebiliar. | | ” 

Prih urmare, în speţă, greșii Comisiunea de apel a refu- 

za! să. scadă din venitul nel al băncii. recurente dobânziie” 

pe care ea le-a plătit pentru sumele ce i. s'au depus spre = 

 feuciificare. (Cas. VL, dec. 2050 din 1 Noembrie 1924)... 

_ Scăderi. — “Impozit pe venitul global. „Dobânzi plătite . 

- de- contribuabil lu sreditorii- francezi: şi englezi pentru: 

"datoriile în: 'franci francezi şi -lire sterline, fără a 'se. 

justifica plata impoziluiui mobiliar. Dacă se scade 'din . 

'venilul elementar? Art. 55 şi 56 din legea - „contribu- . 

'țiunilor directe şi art. 61 şi:1604 din Instrucţiuni. — „Qurise. 

“prudenţă)._.. 

legea fiscală.” impune” la. impozitul global cate “veniturile 

„prevăzule! de art. 55.şi':56 al: legii, adică veniturile derivând
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. din impozitele dela elementar, câț și din. cele. scutite „de. 

. acele. impozite şi, cele trase. din alte ţări, din care: insă ur- 

„mează;să se șcadă conform ari.' 61 din lege: şi, 164 din In- 

:“sirucţiuni, dobânzile “ exigibile la. datoriile. contractate în 

țară, după: ce mai: întâi, „S'a.- plătii. impozitul mobiliar daio- 

„rit după lege. . . AR | 

„Considerând că pe lângă aceste norme, legea a avut în 

i vedere Și situaţia. datoriilor. contractate în străinătate şi în 

” acesi scop prin. modificarea” instrucțiunilor. în paragraful 54, 

* punctul ' 4, alin. penuliini, a prevăzut: că comercianții : cari 

"“ “au datorii contractate: în străinătate, cum şi întreprinderile 

comerciale pentru creditele deschise în străinătate, li se 

“face scăzământul dobânzilor fără a mai. justifica plata im-: 
-pozilului mobiliar şi aceasta cu: drep! cuvâni, căci nu sar: 

putea supune: după ;legile noastre: creditorii străini în ala- 

„= cerile lor contractate. în țara. dor la impozitul - după : legile - 

- noastre, deoarece legea fiscală este : de strictă interpretare . 

ŞI nu Sar pulea concepe că s'ar fi „putut gândi legiuitorul! 

| să. supună la impozit mobiliar pe. creditorii din țări străine. 

cari în primul. rând” în afacerile .lor achită impozitul - Tărit 

lor, ori nu ar pulea fi ținut să plătească şi alte impozile !a 

acelaș capital plasat. (Trib.: R. -Sărat, Comisia de apel, dec.. 

No. 1533 din 1924). a ID 

 Scăderi, — “Dobânzi încasate de: un. strein, — - Curispru- . 
dență). ie - 
Venilul tras de un creditor Sirăin,” în ara sa. din- dobâu- 

„zile: încasate dela un. debitor român, pe. temeiul” unei cre- 
anțe. chirografare coniraciate . în sirăinătate, nu. poate, fi 

„socolit ca un venit tras din România, în sensul -ari. „22 din 
„legea . contribuțiunilor „direcie, ȘI supus. impozitului pe Va- 
„nilurile capitalurilor mobiliare, în termenul -zisei legi. Prin 
urmare, debitorul, în țară,-hu e ţinut. să justifce că a plătit 

__peniru creditor impozitul mobiliar, care nu e "datorat! fiscu- 
-Aui român, şi deci, dobânzile plătite de  datoinic au a se 
scădea din baza :impozilului său global, fără a li nevoe de |



0 asemenea justificare, (Cas.. ŢI. deciziunea Nr. s82 din 25 

"Febr. „1925. — Jurispr. Română 1955, pag. 222, Nr. 158, 

Scăderi.- — Venituri impozabile. Scăderile pănirii amortis- | 

estul în imobilelor şi instalațiunilor. Cotele maxime pre= 

văzute.de lege, raportul dintre aceste cole şi cele mi-- 

_nime. - Art. 31 alin. 6: legea . contribuțiunilor. — (luris- 

prudenţă). - e | . DR a 

Prin art. 31 alin. 6 din legea conitibuţiiitilor directe, com- 

binate cu parag. 83 din. instrucțiuni, se. prevede, că Venitul 

“net impozabil se; obține scăzându-se din venitul brut amor- . 

_jismentul de cel. mult.5 la- sută: pe an din costul: imobilelor - 

ce aparțin: întreprinderilor - industriale de cel mult 8 la sută: 

" peniru clădirile: uzineloi; iar pentru: instalaţiunile | imobiliare 

- până la 15 la sută. - - 

Dacă. legiuitorul a. fixat “numai un. maximum - de scădere a 

amortismentelor. peniru fiecare .din cele trei categorii * de 

. imobile, nu înseamnă însă că minimum de scădere a. amor». ” 

„tismentelor este nefixat ; întradevăr acest minimum pen- 

i iru categoria a -ll-a deşi: nu e prevăzut, expres, totuşi esie 

maximum „din categoria l-a, iar pentru. categoria HI- -a este 

“maximum de categoria l-a. | . 

- Dacă nu s'ar admite acest mod de' interpretare al art. 34, 

'alin7 6, atunci n'ar mai putea exista cele irei categorii enu- 

_- merate de citatul text de lege,. căci dacă la. categoria. Ti-a 

„de. imobile, Sar. fixa. cota! de scădere: sub maximum catego- 

- riei a doua, atunci. s'ar race dintr'o categorie. în “alta, fără 

t 

a se mai putea” face vre-o distincţie . între cele trei catego- 

rii fixate și enumerate prin art. 51, alin. 6. 

„« Prin urmare, -acesta fiind înțelesul ari. 31 alin. 6, Comi. 

siunea.de apel. a violat acest text de lege şi a comis un, 

"exces. de putere! când” pentru instalaţiunile imobiliars. - ale 

"- recurentei de azi a "admis a se scădea ca amortisment . „na 

„mai cota de 3 la sută, adică: maximul categoriei a l-a. . 

(Cas. III, dec. 354 din, 17 Februarie 1925).
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Scăderi. — "Cota. de. arăortizare prevăzută de lege. Ma. . 
ximul: cotei. nu. “este, obligator -pentru . Comisiuni.. Apli- _ 

care. Art. 31 din lege: — (Jurisprudenţă). . 
Art: 31, legea. contribuțiunilor. dirscte, : “prevăzând. peniru 

unele: cazuri ' 0. cotă” de” “amortizare până ia S.la: sută şi 

“Chiar 15 la. sută, .acest. procent constitue. după lege, limita 

“iiaximă până ja! care. se poate: îngădui . suma.” amorlizobilă 

iar nu cota. „obligatorie, “sub care fiscul 'ar':avea dreptul 

calculeze: și să : determine scăzământul' pentru. , amonlizaiea 

clădirilor. şi. instalaţiunilor. - | N 

Prin urmare, în speţă, Comisiunea de apel a putul, fără a. 

„viola. legea, să fixeze, cota „de. amortizare "de 5 la-sută şi 6 

-. a -sulă, iar, nude 15 la sulă, cât a: pretins şi. pretinde azi 

Ş recurențul. „ICaș, N, dec.. 2171 din 48. Noembrie 1924). - 

Scăderi. —. - Amiorizarea. imobilor “Socielăţilor. - = (uris- 

prudenţă). | Re 
_ Conform” ari 31 alin. 6. din legea "conkibuţiunilor directe, 

venitul” et iihpozăbil se "obține, -scăzându- -se între altele și 

amortismentul “de cel muli 6% pe! an, "din costul imobilrloi, 

până la amortizarea lor, „complectă. Numai dacă : : imobilul 

este. impus” separal Ta impozitul - peniru, clădiri,. numai a- 

danci nu mai. poate. fi samortizăi, „căci omcitismentul e cu- 

prins în scăzământul de 2074. * . a. 

| Prin urmare, când se cânstală în fapt, că un îmobit apar» 

ținând unei socielăţi, nu este impus prin. rohiri la impozilul 

__pe clădiri, se violează” disp. art. 31 alin. 6 din legea conitrib. 

directe şi 83 din. „instrucțiuni, dacă nu: se. scade. din bene- 

ficiul nei al “societăţii” „Suma. care: reprezintă amortismentul 

de 5% Şi hotărîrea. esic casabilă. (C. Apel Buc. S. IV, deciz. 

fisc. „Nr. _7 din 1. luni. 1925. — Bul. C. Apel 1925, pag. 305, 

N. 9 

Sezderi — Fond: de amortismerit p. terenurile pelrolifere, | 
. “Amoitizare. - . 

| Scăderi. — Scăderea rezervelor Socistăţilor p pe acţiuni. — 
(Instrucţiuni).
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, | Parag: 85. — “Rezervele: societăților: pe. acțiarni; Societăţile 

"pe acțiuni au n: tratament -cu. tolul - aparte. în impunere, di-: 

videndul distribuil fiind impus pe: numele: acţionarilor. la 'im- | 

pozilul mobiliar: şi: ccl- -glcba!, iar. pe nuinele - societății ::nu- 

„mai la impozilul: complimeniar,. :contorm “ari.- 42.. E 

De! ascmența parte: din rezerve țăcute din beneficiile: ne- 

distribuite nu: suni“ imjuse la impozitul : de față, decâi cu 

cola de rentabilijale” prevăzuiă de acel articol peniru so- 

„cielate. : - ea i m : 

Aşa dar se “scad: la impuntrea Slabilită “de art 30: 

_a) Rezervele slalulare; cei mult. 10% din beneficiul net; 

până când totalul: vezervelor - ajunge jumătate din capital, și ” 

cel mult. 5%. "când! a trecut de jumătate, până ce ajung cgat 

cu capitalul; cână nu. Se mai scade nimic, - 

Primele de cmisiune cu ocaziunea sporirii capitalului, “tre _ 

- cuțe sub” orice formă, după hotărîrea Adunării Generale, 

„ la-capital, iar nu la rezerve, vor îi socolile. în acest. calcul. 

Condijiunca pusă de lege este ta aceste rezerve să fie:-stalu-" 

arc; deci dacă prin . stalute : nu sc prevede, ori se prevede 

i mai puțin, sculirea, nu se va acorda, ori - se va acorda până 

“la-acea limilă. -” 

“Rezervele Băncii Naţionale cari suni menite în. primul 

- rând a acoperi emisiunea au “ regim . special. Cât | 

„pentru rezervele matematice sau: tehnice ale societăţilor de 

asigurare, acestea; nu: sunt impozabile - atât cât sc-va con- i 

stala că cle nu: cuprină nici 5 parte din: beneficiile "socielă- 

" “ilor, ci se mărginesc strici în limita fixală după... caleuhiil 

-general: al: probabilităților, care aparține asiguraţilot ; Fi 

-b) Rezervele speciale peniru creanţe dubioase. E 

: O condițiune pusă ca: acesle. rezerve să fie "scăzule . ia 

impunere, esic ca: cle să figureze în: bilanț; sub” această de- 

numire de rezerve: pentru' creanţe dubioasc. : 

O allă::condijiune, esle ca- 'jotalul creanţeloi dubioase 

„- peniru, care se lac asemenea rezerve să nu: ireacă în Îit- 

-carc an de 3%: din plasameniu: în creanţe ale. întreprinderii. 

Dacă .Ircce, sculirca sc reduce la această limilă. 

/
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Se înțeleg prin plasament ÎN 'creanţe Aotalul creanţelor, 

de orice îel, posedate. da. întreprindere: la încheerea bilan- 

jului, fără deosebire de anul provenienţei lor, bine. înțeles 

însă că şi limita de: 3% nu poate fi trecută, de totalul aces-. 

>" tor rezerve.. Astfel dacă” întrun an plasamentul în creanţe 

„e 10.000.000 dei. şi rezerva peniru creanţe . „dubioase de 

200.000 lei, adică. 2%, în -al doilea: an' dacă plasamentul e 

of, de 10. 000.000: lei, fără distincțiune între. creanţe, rezervă 

poale fi. compleiată până la 3%, adică cu. încă 100. 000 lei; 

“ iar dacă în anul următor - plasamentul scade, rezerva se re- 

duce la 3% şi partea cz trece se impune.- 

-Dispoziţiunea “tranzitorie din art. : 125 pentru. formare ! de 

rezerve pentru acoperirea diferențelor, de. curs, nu are nici - 

o legătură cu rezervele pe cari. legea le prevede. ca scu- : 

fite în mod normal : şi de aceea dispozițiunile” aceiui articol. . 

rămân a fi explicate la locul său. 

: căderi, - — _ Râzerve | ce pol fi trecute în. bin. — Cris 
prudenţă).. n , i, 

in: principiu, nu: se: pot: trece în a bilanțul” unei inireprindeti 

«comerciale și industriale, alte fonduri de. „rezervă de. cât. 

cele "prevăzute. de ele. cs a. 

“Astfel, contribuabilul nu poate irece. ca fond. de rezervă,- 

Sume destinate a servi pentru cumpărare de maşini în-anii. 

viitori: și să pretindă ca asemenea alocaţiuni pentru chel-.. 
“ueli eveniuale în viitor să fie „scăzule” „din Venitul net: - 
laxabil.: A a aa i 

| Aceste sume nu 1 pot îi considerațe de cat ca părți din ve- 
- itul nel al anului încheiaț și, orice destinaţiune. li s'ar „da . 

pe. viitor, urmând a se scădea în. bilanţul acelui an în care 
ele au. fost realmente afectate cumpărării de material şi: au: 
fost asHel cheltuite în interesul sirict. al întreprinderii, con-: :, 
form art..31 din .legea coniribuțiunilor directe, : “(Cas, III, 

" deciz, Nr. 2058 îi Noembr. 1924. —. = Jurispri-! Rom. 1925, pag. 
126, :Nr.. 84). - _
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| Scăderi. — “ Rezârvele bilanţului, precedent —v. Impozit - 

Complimentar, a : 

- Scăderi. — Sume prevăzute. « ca fond de rezervă pentru 

eventuale cheltueli în viitor. Inadmisibilitate. Art. 31 din . - 

legea de contribuțiuni. directe. — (urisprudenţă). 

In principiu, nu 'se pot trece în bilanțul unei întrepri aderi 

comerciale. şi industriale, alis fonduri de, “vezervă, „decât. 

cele: strici prevăzule de lege. - 

Astfel, contribuabilul nu poate irece ca. fond de. rezervă 

sume destinate a servi pentru: cumpărare. de maşini în: anii . 

viitori şi “să pretindă. ca. asemenea alocaţiuni. psniru  chel- -. 

tueli eventuale în viitor. să fie scăzute din venitul net taxabil. - 

Acesie. sume nu pot fi consideratie decâi ca părți diri ve- - 

nitul net al anului încheiat și orice destinaţiune li s'ar da pe : 
viitor, ele rămân a îi: socotite ca venit nel, urmând.a se. 

scădsa în: bilantul acelui an în care ele au fost. realmente .. : 

afectate 'cumpărării de material şi au fost . asifel - chel- 

- tuite în interesul strict âl întreprinderii, conform ari. 31 din 

” “legea contribuţiunilor.. directe. tCas. NI, dec. 2058 din 11 
Noembrie 1924). - 

Scăderi. — Imobile destinate comerțului — (lurisprudenţă). ' 

După cum rezultă din textul și spiritul art. 120 din i legea 

contribuțiunilor directe,'acest articol ss referă numai - la 
imobilele în cari proprietarii își au locuința şi „pe ' cari. le: 
stăpânesc dinainte de războiu, iar. nu și la - imobilele des- 

iinate exclusiv comerțului,- industriej sau exerciţiului vre- . 

"unei profesiuni. (Cas: -II, ideciziunea No..2950 :din 31 . Oct.: 
1924. — . Jurispr, Rom. „195, “Pag.. .124,. Nr. 80). 

PE: 

Scăderi. — Clădiri ocupate de proprietarul comerciant 
__ sau înduslriaş, — (Dec. comis. cent, fisc, din 27 De- 

- cemvrie 1924). a 

Dacă: dispoziţiunile art. „120 _din lege:: se aplică Şi. pentru , 

clădirile. ocupate. de proprietar şi; afectaie, exercitării - „unui ; 

comerţ, industrie sau :meseris,: şau numai. pentru - căile” 

ocupale de: Proprielar peniru locuinţă ? 

Lai
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„Comisiunea având. în vedere. că, ;prin: ari. * 120 legiuitorul. a 

voit să creeze un regim 'de. favoare. proprietarului, peniru 

casa în : care Îşi are căminul său, opinează că. dispoziţiunile 

“art, 120, al. '3' din lege” se.. aplică, numai : “pentru clădirile sau - 

“părţile din clădiri, 'pcupale! de proprielar.. pentru * locui nță 

propriu Zis, iar nu și peniru:. cele afectale "exescilănii imi 

comer, industrie sau reseric,' aceasia din urmă rămânând 

a se evalua dipă apreciere în comparaţie cu alte imobile 

similare închiriate. ” 

“Clădirile 'ocupaie: de profesioniștii liberi atât peniru lo-. 

- Cuință . şi biuroul: de primire în:'cazul când îşi- au în mod 

„obișnuit în: aceiași clădire unde îşi-au și: locuinţa, iplră 

în prevederile art. 120. (Dec. din: 27 Dec.: 1924). 

Scăderi. — = Participările la. beneficiu ale lucrătorilor: şi 

-* funeționarilor.: Scăderea. lor din venit numai la: între- 

'-prinderile capilaliste.. Dividendele 'eooperalivelor. Impu- 

“nerea lor la impozitul - comercial pe jumălate, — (Quris- 

prudenţă). - 

â) Parlicipările la beneticii ale - lucrătorilor. şi. funcţiona- 

rilor se scad: din venilul - impozăbil, numai în întreprinderile 

capitaliste, nu Şi-la cooperative. - , | 

b). Dividendele plătite cooperalivelor; nefiind. supuse . im- 

pozilului mobiliar, 'sunţ: supuse. impozilului comercial, - însă 

pe jumătate. !.. Sa a SR | 

„ Impozitul clementâr. comercial. are un complimeni. şi 

- când legea 'scade la jumălaic impozihul elementar, aceeași 

"scădere ircbiie să suiere şi complimeniul său. (Curlza de 

Ape] Bucureşii; Secţia. l-a, deciz. Nr. 64 din 14. Octombrie Ia 

: 1925. — Bulei. Curţilor de Apel, pag. 15, 1 Marii 1926). 

“Scăăerii — Venil. realizal: de o societale | “din vânzarea 

“unui imobil. — (urisprudenţă). 

“Venitul: realiza! cin, vânzarea unui teren al. unei societăţi, 

„Care, nu arc ca obiect al. comerțului „său vânzările şi e cum= 
N
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părările de imobile, nu 1 poaţe fi considerat ca rezultând din' 

întreprinderi comerciale .și-deci nu "este “impozabil. (C. Apel 

“Buc. $. IV-a, deciz. fiscală No. 6 din 1 Iunie. 1925. — Bul. 

C. Apel 1925, pag. 309,. Ne. 95). | 

- Scăderi. — Venituri mici... | 
Scăderile! din impozite pentru venituri mici prevăzule de 

"'arî..68 din lege, se fac din. toate veniturile contribuabilului _ 

| prevăzute la aliniale'e 1, 2 şi 3, dacă un contribuabil are 

venituri din toate aceste surse, cu ioate că sunt-în comune. 

diferite, iar nu numai din unul din venițuri, dacă bine. în- 

| țeles, felul venitului în parte, nu depăşeşte cuanlumul sta- 

bilit prin lege şi veniturile. totale nu “depăşesc 'suma de 

10.000 lei. (Ord. Min. Fin. Nr. „62921[1923).. 

. căderi.” — Impunerea 'venitului- imobiliar pe' anul 1923. 

-- Luarea de bază a venitului chiar din. acel : an. Inire- . 

__prinderi agricule. “Scăderi provenite din acele: întreprin- 

_deri. Dacă se aplică -şi proprietarului. (Ârl.: 60 0 legea 

“contrib. direcle).. — Curisprudenţă). a 

a) Pentru impunerea pe. anul 1923, conform art. 60 din 

": legea contribuţiilor directe, venitul imobilelor trebue să se 

fixeze ca cel: elementar, „adică acel din anul. 1923, an când 

su pus în aplicare noua lege a contribuţiilor directe. 

b): Scăderile provenite din diferite “întreprinderi agricole, 

sunt admise “numai - -exploaiatorilor,: nu şi proprietarilor, est- 

icl că suma plătită . de. un. proprietar “arendaşului“ pentru a 

obține. rezilierea . contractului, nu poate fi scăzută din venit. 

“(Curtea de Apel .Buc. S$. IV-a, dec. fiscală: Nr. 42 din 24 

"Septembrie 1925, — Bu. C: de Apel din 1 Nov. 1925, p. 395).. 

“Scăderi. — Impozitul pe “păduri. Impozitul pe “venitul pă: 

durilor grănicereşti din Regiunea Bislrița-Năsăud, Baza 

“impozabilă. Venitul real -cuvenit. proprietarilor. Art.. 6. 

„și 95 legea. co atribuțiunilor . directe. — (Jurisprudenţă). | 

“Im. siluaţiunea. legală specială, în care -e- administrată re- 

„16...
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încheiat anual, scăzându-se sumele 'sau cheltuelile reţinui= 

de. Siat în baza' dreptului de control şi: administrațiune re 

 giunea silvică Bisirija-Năsăud, ca reprezentântă a celor qă 

“comune. grănicereşti, ea nu poate jegalmenie să fie impusă 

decât -la' venilul real pe care îl realizează, potrivit bilanţului 

el are în mod exclusiv și suveran asupra. proprietăților co- 

-- munale grănicereşii ; 
Dealiiel, potrivii dispoziiuniloi art. 6 și 95 din legea con 

. tribuțiunilor directie, pădurile, prin. urmare și cele . grănice- 

rești: din “cupririsul regiunii 'Bisiriţa-Năsăud, cari se dau al- 

iora în exploatare, nu se pot impune decât asupra veniiutui 

real luat de proprietar, iar nu şi asupra venitului sau  su- 

melor late de alții. . - ! 

In speță, veniiul real. esțe cel! arătat precis. în - prelimi- 

nările şi .bilatţul. anual. de gestiune aprobat de Ministerul 

„Domeniilor. (Cas. II, dec. 205: din : :27 Ianuarie 1925). 

Scăderi. — Păduri. — Jiirisprudență).. 

Se violează dispoziţiunile” art. 95 din legea contribuțiuni= . 

-lor. directe, dacă se admite scăderea impozitului pentru ex 

ploatarea de păduri, fără a .se constata: 'mai întâiu că pen- | 

iru anul 1923 s'a plătit pentru un an întreg. (C. Apel Buc., 
s. HI, deciz.. Nr. 11, din 26 lunie 1925. —.Bul. C. Apel 1925, 
pag. „398, Nr. 155). . : , | 

globalului. — (Dec. comis. centr. fisc.). o 

Art. 60). Adaus la paragraful 157. — Venitul - imobilelor, 

construcţii noui, cari sunt sculite de impozitul elementar, 

intră în compunerea venilului global, astfel. cum s'a realizat 

sisre,' sau -prin evaluare, în cazul când imobilul a fost ocu- 

pat de proprietar. 

Scăderi. — Venitul construcţiunilar “noui. în , compunerea. 

2 

“în anul precedent, adică așa cum s'a realizat prin . închi- 

Așa. dar, dacă imobilul, "construcţie nouă, a rămas ncîn- 
chiria! în anul precedent, venitul 'prezumai al-acestui imobil 
nu iniră în compunerea 'celui global, înirucât: legea prin art. 
60, alin. c, vizează veniturile realizate. 

LR)



243 .. 

“Această dispozițiune: nu se poate aplica însă peniru . imo- 

bilele înscrise în roluri, chiar dacă acestea rămân neînchi- 

sals, întrucât legea prin art. .60 „alin. a., dispune: că: în veni- 

ţul global întră veniturile așa cum s'au, constatat penfru 

impozitele elementar fără să se mai preocupe dacă. Venitul i 

| “sa realizat. efectiv. sau “nu. cae i 

Scădeti, — Veniturile” brute ale- Societăților anonime din 
imobile. — (Dec. comis. centr, fisc). 

„Adaos la paragraful 79.:— „Venilul bruf râalizai de socie» 

Tăţile anonime -din exploalarea imobilelor lor cari sunt pro- | 

-prictalea lor şi cari sunt supuse separat la impozitul — pe. 

clădiri sau agricol, se scade din venitul impozabil la iipe- . 

zitul comercial - sau “industrial în cazul când venitul imobi- 

-. dValui întră în compunerea .venitului supus la impozitul ' "co-. 

mercial sau industrial a] Societăţii. DL 

Venitul imobilelor sculite de impozitul elementar, agricol 

sau pe clădiri, intră în compunerea - benetficiului supus la 

_impozilul comercial *sau industrial, ca şi șumele ce se în-. 

_casează în plus în cazui când venitul constatat de- comisia 

„de recensământ s'a sporii ulterior: In -vederea că. în com- 

“punerea . venitului” impozabil la impozitul comercial sau în- 

«dusirial întră venitul brut al imobilelor scutite de impozitul 

„pe clădiri, urmează ca la “stabilirea acestui impozit se pot 

:scădea,. ca cheltueli, sumele ce necesită pentru întrețirierea 

imobilelor” până la limita de 720 .la sută -din venitul brut | - 

al lor.: In acest az nu se mai poate face şi amorlismentul 

«de 5 la sulă „prevăzut de. ari; 31 al.. 6 fiind. deia cuprins 

în „scăzământul de 20 la sută. - 

Scăderi, — Societăţile exploatatoare de imobile. — (Dec, 

COmis. centr. fisc.). 

Adaos la paragraful 79. — "Venitul brut realizat de 'so-. 

ietățile. anonime din exploatarea imobilelor cari sunt. pro- 
prielatea lor şi. cari sunt supuse separat la: - impozitul pe: 

„«lădiri sau agricol,. se scade din venitul impozabil la im-,
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_pozilul comercial sau industrial în cazul când venilul uno- 

bitului intră în compunerea venilului. supus. la impozitul LO=- 

mercial. sau: indusirial al Societăţii. 

Scăderi. 2 Impozit industrial minier. :-— (Dec.: comis. 

centr. fisc., comunicată cu ord. Min. Finanţe Nr, 36536/923). 

'Adaos la paragraful 87... — Afară de impozitul comer- 

cial sau industria), 'stabilit ia” legea contribuțiunilor “directe, 

| care nu se „poaie- scădea, intră în cheltuelile generale. și 

deci. urmează a se scădea din beneficiul brut al întreprin- 

_derii: celelaite impozite - cari privesc strici întreprinderea, 

“plătite Statului, județului şi comunei” cu ar fi: impozitul mi- , 

nier pentru întreprinderile cari fac exploatări „petrolifere, 

impozitul industrial plătit - az “întreprinderile cari se bucurau 

"în irecut de 'avantajele legii industriale, impozitul pe “cifra: 

de afaceri, însă numâi în .cazul când este socolit: în prehul. 

mărfei, impozitele. comunale. 

Scăderi. — Iniprumuturi în cont curent garantate “cu: 

ipoleci. - — (Dec. comis. centr. fisc.). 

(Ari: 69).. Adaus la 'parăgrafu! 481. E imprumuturile în: 3 

cont curent, garantate cu ipoteci nu pot. îi asemănale,. în 

“genere, împrumulurilor ipolecare propfiu zise şi. deci: im-=: 

pozilul aferent 'dobânzei, plătile la asemenca împrumuluri | 

în conj: curent, nu se poal= scădea "conform art. 69 “din.. 

lege, din impozitul. pe clădiri sau agricol. a 

"In cazul, însă; cu totul particular, când -se. dovedeşte * 

suma împrumutată | în cont curent. şi garantată cu voleză â 

servit pentru achiziționarea sau clădirea unui imobil, - în a- 

* cest caz, împrumutul având caracierul de credit ipolecar 

propriu zis, “scăderea prevăzulă mai sus se poate face. 

Comisiunile . de impuneri și' de apel, vor aprecia Chiestiu- 

nile de fapi după dovezile ce i se vor prezenia. 
cc. 

Scăderi. — Imprumuluri în: cont curenl. — Vi: Scutirea. 
împrumuturilor ipotecare. . . ae
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Scăderi. — Pierderi din anii.- precedenţi. - — (Dec, Comis,. 
centr. fisc, Comunicate” cu ord. Min, Fin. No. 33093/4925). . 

__ Pierderile cari au fost - încercate. în anii precedenţi, însă 

-“mu.au îost trecute ca atare în registrele comerciale decât 

"* în anul al.cărui bilanţ servă la impunere, provenind din aie, | 

care în mod obișnuit trec-de la un an. la 'aliul, cum ar fi: 

pierderile : la efecle sau la . creanţe posedate din anii ante- 

'siori, se pot scădea căci pierderea. sc consideră  eieclivă 

numai în “momentul când ea este irecută ca atare prin .con- 

iul -de profit şi pierdere. Ie | 

Atât timp cât o sumă figurează în activul bilanţului nu - 

poate fi considerată ca o. „pagubă. ” : 

-Scăderi. — "Venituri comerciale. Pierderi provenite din . .. 

accidenle. Nescăderea lor. Art. 51: din ? lege. — Quris:, 
prudenţă). Da 
Art. 31 din legea coniribuţiunilor enumără ce anume scă- 

deţi se pot face -din "veniturile brute, fără însă să enumere | 

Şi: pierderile provenite prin accidenie, ceeace însemnează 

-că asemenea; pierderi nu se pot scădea. 

- Prin urmare, bine a procedaj Comisiunea . de- apel când 

na admis a se scădea suma cs reprezintă: deprecierea prin 

__incediu .a vasului -,„Dionisios". (Cas. III, dec. 358 din 17 Fe- 
bruarie 1925). i d 

Scăderi pentru dobânzile ipotecei legale. — V. ipoteci 
__ legale.  -- 

"Scăderi la impozitul pe. clădiri p. societăţi balneare | 
v. Societăți Balneare. e = 

| “Scăderea cheltuelilor. pentru intreținerea imobilelor, 

-v. Rentabilitate. n 

“Scăderi. — v. Tantieme. m 

“Scăderi. — Intreprinderi ce. nu au funicțonat anul întreg 

Ve Impunere. i | Di -. 

-



246. 

“Scăderi. — Calculul impozitului adițional. - —y. . Impozit 

| adițional. Aaa _ - 

Scăderi. : — Nescăderea taxelor succesorale din impo- 

-zilul global. —v. Impozit global. | 

Scăderi. — Nescăderea impozitului, ce: priveşte. obiectul 

întreprinderi, din venit pentru calculul venitălui net. — 

v. Venit. net impozabil. A os 

_ Scădere la: complimentar a Societăților profesionale 

alcătuite p. exerciţiul unei profesiuni. —v, “Institur 

țiuni creiate de Stat. 

Scăderi. — “Venitul: fixat de comisiunea recensământului 

general. Cum poale fi. redus. (Ari. + 94. legea - -contri- 

buțiilor.. directe). - — (Jurisprudenţă).. 

| Conform ari. 94 'din legea: contribuțitor directe, impuine- 

rile veniturilor imobiliare, stabilite de comisiunile de recen- 

-sământ general, nu pot fi modificate în cursul acelui period 

decât numai când proprietatea” a -dispărut, sau a luai naș- 

iere, când “termenul de scutire a expirat, ori s'au schimbai 

condiţiunile de impunere. (Gurtea de “Apel Bucureşti, S..IV, 

deciz.. Nr. 73, din 29 Octombrie 1925. — Buiet.: Curților de 

Apel . din 15 Nov. 1925, p.: 425). ” Ie 

Scăderi. — Coniribațiani direcle. — Efecte, diferenţe. de 

curs. Scăderea ei dela beneficiul. net. ttArt 30 din legea 

contrib. directe). 

“Diferenţa de curs 'nu poate îi privită, ca o' picrdere, alâta 

imp cât efectele nu se iransiormă în numerar ; -prin urmare, 

" “asemenea diferență de curs, nu irebue „inuiă în seamă pen- 

ru. a îi scăzulă din beneficinil net. (Curtea de” Apei “Bucu- 

reşii, S. III-a deciz. fiscală Nr. 3 din: 12 Iunie 1925..—: “Bulel. | 

C. de Apel din 1 Nov. 1925, p. 397).: 

“Scăderi. — Diferenţă de curs. Când se “scad. za la . 
impozit ?Aplicaliune. — (lurisprudenţă) 

>
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Diferența de curs. a valutei prevăzută - într” un "cont de. 

-profit şi pierdere, nu poate îi scăzută dela impozit , decât 

numai în cazul când se constată că, acesta: a 'servit în; mod - 

'real peniru plata unor. datorii efectiv făcute în: sirăinătate. | 

In speţă, Comisiunea de apel, neconirolând de loc, dacă 

firma recurentă ă plătit efectiv. vre-o. datorie în străinătate, 

reprezentând rezerva : pentru diferenţa. de valută, este vădit - 

că aceasta a săvârșit un exces de putere când a: scăzut 

dela impozit - 6: asemenea -sumă, ce nu se constală că . sa. 

«plătit. (Cas, III, dec. 200 din 27 Januari, 1925). 

Scăderi. — Cheltuelite. profesioniştilor liberi. — „Dec. - 

„comis. centr. fisc.).. - Si | | 

"Adaos la paragraful 432, alin. is, "'Comisiunile “ de - 

impuneri şi de apel, apreciind sfuafiinza “absolut! exrepțio- 

mnală a. unor profesionişti liberi, pot fixa,: „cheltuelile | strict 

necesare exercitării profesiunei, la o sumă care - să depă-. 

şească de o ircime din “venitul” brut. : 

- Scăderi. — _. Impozit coriercial. Baza de impunere. este. 

- venitul net. jără a se scădea din “acest. venil, impozitul . 

„pe venilul capitalurilor mobiliare. Art. 31: alin. 10 legea 

contribuțiunilor . directe, (lurisprudenţă), 

Recurenia susține, că Comisiunea de apel trebuia să-i 

„scadă din venitul net al. anului 1922, suma. ce reprezintă im- 

pozilul pe capitalul. mobiliar. perceput. de: Stat în acel an. 

“Cererea i-a iosi respinsă Şi de Inalta” Curie, pe. următoarele 

consideraţiuni : , a 

- Conform” ari. 34 alin. 10; legea pentru constatarea coniri- 

E buţiunilor directe, nu. se priveşte ca „cheltueli şi ca atare. nu . 

se - -scade din venitul net, decât impozitul care priveşie i 

Suşi. obiectul întreprind:rii, “adică impozitul “comercial... sau 

industrial, de oarece. căzurile de scădere prevăzute de: ari. 

31 sunt limitativ arătate de lege. Intrucât impozitele “per- 

cepute. asupra veniturilor capitalurilor mobiliare care au 

servit, în „spelă, de rulement peniru operaţiunile anului în- 
z 

_ î Doe ca ae oi NR ră - 
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-cheiat, nu. sunt ; pr svăzule la scădere în stâbilirea bazei im- 

pozabile,: urmează că Comisiunea de apel n'a violat legea. 

înglobând în: venilul net, veniturile capitalurilor mobiliare, 

“fără deducțţiunea impozitelor aferente, (Cas. „TI, -dec. 2175 

„din 18 Noembrie 1924). , - a 

Scăderea obligaţiunilor rambursate. —vy. Obiigaliuni 
rambursate, e - a 

Scăderi. — Venit imoozabil. Stabilire,. Scăderea cheltu- 

“elilor anului precedent celui de impunere și a altor ani .: 

„trecuți. Art. 31. alin. 1 legea contribuțiunilor direole. — 

“ Curisprudenţă). - - 

_ Potrivit - dispoziţiunilor arţ. 1 din legea - contribuții - 

directe; venitul net impozabil se obține, scăzându-se din 
„veniturile - brute, toate cheliuelile proprii ale. întreprinderii 
„din cursul „anului supus impunerii,.- -prevăzute dela punctul iii 

1—10, iar nu Şi cele făcute în cursul anilor: precedenţi. 

- In speţă, Comisiunea de apel scăzând din venitul impo- 

„zabil Şi suma Care "reprezintă cheltuelile „recurs nici pe un 
„an precedent celui supus impunerii, a săvârșit un exces de | 
„pulere.. (Cas. II, dec. 200 din 27 lanuarie 1925). 

Scăderi. — “ Alocajhini pentru casele de ponistii „ale 
funeționurilor, măsura în care se .deduc . di: venilul - 
brut.  Aplicafiune. Art 351 para. g. “legea contribuţi- 
unilor directe. — Qurisprudenţă). | , 

E Pobrivii dispozițiunilor ari. 31: par. g din legea irpozilelor 
direcie, alocaţiile făcute pentru casele de pensiuni şi asis- 
jență ale funcţionarilor sau primele plătite de întreprinderi 
peniru asigurarea funcționarilor la-cel' mult 10 la sută . din 

“ salarii, suni scutite de impozit, urmând ca la câlcularea be- | 
neficiului net; să fie scăzute din venitul brut. 

In speţă, insianța, de apel, neadmijând să- fie sculită din
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- Scăderi. 
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suma de 46.082 Iei, vărsată -la fondul : pentru pensie al 
funcționarilor întreprinderii, decât : şuma de : lei ' 20010 

a săvârşit un exces” de pulere şi o' violare a art... 39 

pt. 9 din Jege. (Cas. IM, dec.:589 bis din 17 Martie. 1925, _ 

- Cas. III, 834 bis din 10 Aprilie '1925). a 

Scăderi. — Societăţi streine ce > fac operajiuni în fară. : 

(instrucțiuni). A a 

Parag. 64. — în cazul când! o societate” străină. face ope- 

raţiuni în ţară, însă distribuirea beneticiului se face în altă 

țară unde se închee bilanţul, beneficiul rezultat din opera- 

țiunile: din țară, care se irimite în altă ţară, va fi „impus 

integral, el aparținând în tot cazul acţionarilor şi. în acest 

caz rămâne a fi scăzut ca dividende la impunerea sociețății | 

asupra “beneficiilor «comerciale, conform art. 33. 

Impozitul va îi vărsat în luna ce urmează aceleia în care 

“sa ales beneticiul şi în tot cazul înaintea - trimiterii lui * în 

„allă ară. - 

"Acţiunile societății atlale în fară, nu mai i sunt supuse 0- 

bligațiunilor. prevăzute la ari. 26, parag. 63, decât. dacă so: | 

-cieiatea are operațiuni şi în altă țară, în care caz posesorii... 

-acelor acţiunj, domiciliați în țară, rămân impozabili pentru 

partea din beneficiul „luat din alte ţări. * Ma | 

In acesi caz .rămâne în obligaţiunea administrațiunii din 

“țară a societății să” dovedească la - Ministerul de Fiaanţe 

| „cota-parte: 'din beneficiile din țară ce a intervenit în distri- 

buirea făcută în străinătate, spre a lua măsuri de reducere 

corespunzătoare a dividendelor plătite anlicipat aci.. 
7 

Tântiemele cuvenite membrilor. Consiliului de | 

Administrație al unei . societăţi, Dacă pot Ți scăzute: . 

dela impunere. — . (lurisprudenţă). _ 

  

" Tantiemele cuvenite membrilor . Consiliului de Adminisira- 

lie. al unei, societăți, nefiind prin. nalura lor. cheltuieli impuse 

societății, ci părți din - benefitiu, ele fac “parte din. venitul 

net impozabil care servă de bază atât. peniru aşezarea, im-
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pozitului slementar,. cât “ŞI a. celui cemplimentar, legea ne. 

tăcând nici o distincțiune din compunerea "bazei impozabile, 

şi prin. urmare bine în speţă Comisiunea de apel a. înglobat 

aceste: tantieme în venitul net. taxabil. (Cas. UI, decizia fis-- 

„cală 184 din 25 „Fevruarie, 1925). De Ă 

- Scăderi. — “Societăţi: anonime. Puncte fixe acordate prin 

stalute membrilor Consiliului de Administraţie.. Nescă-. 

derea lor din venitul. net al. societății şi impunerea lor 

“ca atare. Art. 31 alin 5 legea coniribuțiunilor directe. — 

(Jurisprudenţă), - e 

--Prin îotivul: de recurs, recurenta se “plânăe că Cormisiu- 

nea de apel nu.i-a scăzut “din venitul nel, suma ce repre-.. 

zintă” puncie. fixe acordaie prin statute membrilor Consiliu- 

lui de Adminisiraţie,şi Comitetului. de Direcţie. | 

„Motivul: a fost respins... , ..- . . 

“ Legea. coniribuţiunilor. dire cie, prin. art. 31 alin. 3 prevede: 

că nu se scad ca sarcin! sau cheltueli ale întreprinderii de- 

„cât salariile; indemnizaţiile, etc., plălite agenților, lucrăio- - 

rilor, funcționarilor întreprinderii, fie. în' bani, fie, în natură, 

dar nu și alocaţiunilor prevăzule . peniru Consiliul de Admi- . 
-. nisirație Şi Comitelului de Direcţie, alocațiuni care 'se preiau 

din beneficiul net şi ca , atare, fac parie integrântă . din acest 

beneficiu, 

Dec ,„ Comisiunea. de “Apel. nescăzând “aceste alocaţiuni, - 

na en legea, „(Cas. TI, dec. „2173; din. 18 Noembrie 1924). i 
3 Ia i 

Scăderi. — Salarii acordate asociaţilor. — Qurisprur 
denţă). : 

„_ Dacă-prin art, 31. și alin. 3 şi 9, lega conirib. dir. pre- 

„vede pentru determinarea venitului. net impozabil, . să . se. 

scadă salariile lucrătorilor şi. funcționariior, cari .. nu fac 

"parle din firmă, e că legea priveşte aceste salarii ca che!- 

iueli ale întreprinderii şi pentru a._nu se produce: VTE-un e- - 

chivoc sau confuziune, „textul legei accentuiază că scăderea 

nu se aplică decât salariilor celor care nu fac parte din 
irmă. 

*
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Prin urmare, reiribuțiunile acordate asociaţilor, ori, .câre. 

ar fi serviciul pe care aceștia îl prestează, nu suni „consi- 

- derate de legs ca cheltueli 'reductibile şi deci ele nu poi „fi 

scăzule din venitul. brut, peniru formarea bazei de | impuz 

nere, altfel s'ar. ajunge la rezuliatul, păgubitor pentru fisc; 

„că sub formă de salarii, retribuțiuni sau gralificaţiuni, aso- 

ciaţii să abstragă. esa mai mare parte din venitul net, trans- 

formând beneficiile ce: |i s'ar cuveni în cheitueli obligatorii 

ceia ce e inadmisibil. (Cas. III, deciz. Nr. 874, din 18 „Apr. 

„1924, — hr. Rom. 1924, pag. 331, Nr. 285). : 

Scăderi. — Directorul unei societăţi “menibru i în consiliul 7 

de Administraţie. Calitatea lui de funcționar. Scăderea , 

salariului din venit:: — (lurisprudenţă). î 

Faptul că directorul și procurisiul secietăţii „este. şi mem Du 

bru în Consiliul de: administraţie, nu » schimbă: caracterul 

permanent ds. funcţionar al. Societăţii, când „această 'ca- 

litale este dovedită 'cu registrele Societăţii. (Curtea de Apel 

București, Şecţia III, deciz, fiscală Nr.: 7 din 19 lunic. 1925. 

-Z Bulet. C. de Apel din 1 „Nov. 1925, p. 397). 

Scăderi, — Intreprinderi comerciale. Salarii și i impozite 

:. plătite pentru cifra, de. afaceri. Se. scad: din venitul 

impozabil. Art. 31 p.3:şi 10 , legea contribațianilor 

- directe. — =. (Jurisprudenţă).: 

In fapt: Din: venitul brut al recurentei. fiscul: şi Comisiir: 

nea de apel nu a. scăzut salariile funcționarilor şi. impozi- . 

tul plătit. peniru. cifra - de afaceri. Recursul. coniribushidului 

ă fost admis. . i 

-In drept: Comisiunea: de “opel procedând. astfel, la stabi- | 

“lirea beneficiului: net impozabil, a violat dispozițiunile. art. - 

31 pe. 3 şi 10 din legea. contribuțiunilor directe, întrucât 
-conform acestor. dispoziţiuni; ea era datoare să scadă. din 

venilul brut, salariile - funcționarilor : întreprinderii, “precum 

şi “impozitul cifrei. de afaceri. (Cas. III, dec, 398. bis dia -, 17 

| Martie 1925). :



Şcoli private. Imobilele” ocupate de: eie. v: Clădiri şi Scutiri,. 

Şcoli ale asociaţiunilor : de: binefacere și culturale. 
Imobilele lor. — v. Scutiri: 

- Scrisuri funciare „urbane. — Cota iinpunerei or. — V. 

Impozit mobiliar. . .. . - | 

Scutiri. —. Scutiri. de. impozite. prin legi speciale. Pot fi 

ridicate prin legi posterioare. Nu constitue drept câştigat 

pentru contribuabili. Raţiune. Aplicațiune la legea pentru 

“încurajarea industriei naționale. Art.1 legea încurajării 

- industriei: naționale din 1912. — Art..130 legea: contti-. 

. buțiunilor directe şi art, 17 şi 112 Constituţie,. — „Quris- 
prudență). a 

Impozitul fiind o preluare cfeciuată asupra. resurselor - 

__coniribuabililor, în “scopul de a surveni Ja: cheltuelile. :Statu- 
lui, judeţelor sau' comunelor, — “contribuabilii:nu pot. avea 

nici un drep! în această materie,. ci numai. obligaţiuni. 

“De aceea. legiuitorul regulează conitribujiunile după cum 

crede că 'reclamă interesul general.:al 'Societăţii, al cărei 

reprezentant este şi în baza acestui principiu, legiuitorul 
_poate abroga o “lege: fiscală, care .ar nesocolti interesul ge-. 
neral, sau suprima. o scutire de: impozit acordată, .fără - ca 
contribuabilii să-i poată opune în drept, interesul general 

- „prevalând asupra 'celui individual... _? ' Di 

Art. 1 legea pentru încurajarea industriei . naționale: din 
-12 Februarie 1912, acordând fabricelor : sculitile de. 'mpo- 
zile acolo enumerale, nu creiază prin. aceasia o situaţie de - 
obligaţiuni reciproce dela creditor Ia: debitor: între  Slat şi 
“fabricant, întrucât Statul âcordând acele beneficii nu. cere 
fabricantului decât. respeciarea unor. condițiuni |. de ordin 

“general meni!s să evite abuzurile ce. sar putea face, așifel -. 
-că- sculirea de. impozile ce aceasiă lege:o prevede, nu 
-este de: natură contractuală şi fabricantul nu poate . bene- : 
îa. de ea decât atât timp, cât legea pe care o prevede 
subsistă ; iar o scutire: de impozii ds natură contractuală ” 
-esie şi prohibită prin ari. 112 din Constituţie. Ă
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Prin urmare, pe baza acestor principii, rezultă că art. 130 

din legea pentru unificarea coniribuțiunilor direcie „din 1923, 

"prin care. se abrogă legile privind “scutiri de. contribuţiuni 

directie, nu esle edictată în conira principiului. proclamat de. 

„art. 17 din Constituţie şi deci este. pariect legală. . (Cas, 

Secţiuni Unite, dec.-din 4 Iunie, 1925). i | 

| Scutiri. — - Legea. pentru încurajarea industriei naționale. 

„Sculirile de impozite obținute pe un "anumit termen în 
baza art. 5 și 35 din legea încurajărei industriei nafio- 

nale, dar neprevăzuite în noua lege a contribuțiunilor 

directe.: Dacă aceste szutiri poi constilui drepiuri CâÂș- 

ligate i 7 — (Jurisprudenţă). - 

Esie de principiu, că în materie de impozite, catei nu 

"poi avea 'drepiuri ci numai obligaţiuni în "sensul - le- 

-giuitorul regulează contribuţiunile cum crede de! cuviință că 

reclamă interesul general al societăţii al cărei reprezen- 

fant este. În baza acesiui principiu, “legiuitorul poale abroga 

o lege Aiscală, „care. at nesocoli interesul general, fără ca 

un: contribuabil să i se poată opunc, interesul general pre- 

“ -valând celui individua,] Şi prin urmare o lege relativă: la 

impozite, ca în speţă, 'derogă prin natura ei la toate disno- 

zițiunils ce i-ar fi contrarii şi faţă de o asemenea lege nu 

pot îi opuse drepturi câștigate, ca urmând afi: aplicată deo-. 

polrivă față de toți, fără vre-o deosebire. 

Aşa fiind, în speţă, recurenta nu. mai poate invoca, seu 

iirea acordată pe 10 ani, prin jurnalul Consiliului de Miniş- 

| isi din August 1921, dat în baza art..3 şi 35 din legea pentru 

încurajarea industriei naționale, şi. deci, bine Coinisiunea de 

Apel a. procedat. la impuncrea i, conform nouei - legi.a 

coatribuțiunilor directe. „(Câs,. N, dec: fiscală Nr, 264 din 6- ” 

Martie . 1925). 

| Scutiri. — Observaţiuni. 

. Comisiunea fiscală 'de apel pe lângă “Ad- lia financiară a 

, - Capitalei; în şedinţa - din 6: Fsbr. 1925, a avul să judece.



următoarea speţă referitoare la - modul: cum urmează să 

“fie impuse societățile anonime cari participă la diferite so- 

cietăți "comerciale. cari nu sunt anonime.pe. “acţiuni, 

„Soc. anon.. -comptoir de Comerţ şi Industrie” participă, 

Ha. diferite societăți - în: comandită simplă. _ 

Comisiunea de: impunere. constatând: că pentru sumele în- - 

“casate din parlicipaţiunea la numitele societăţi, în coman- 

-dilă s'a plătit impozitul mobiliar, a scutit societatea ano- 

nimă Comptoir. de Comerț și Ind. de a: mai plăti pentru a- 

„celeași sume Și impozitul de î0 la sută prevăzut de art. 30, 

Holărirea și-o întemeia comisiunea de - impunere pe art. 

:55 din legea. contrib. dir., “rămânând . ca penru acele sume . 

să plătească. numai impozitul. adițional ŞI. complimentar.. - 

Fiscul, nemulțumit de acest mod de a vedea . al primei 

comisiuni, a făcut apel susținând în faţa. comisiunii 1 de apel 

că socielatea. anonimă trebue să plătească. ȘI impozitul co- 

mercial. de :10 la: sulă la sumele arătate, de oarece rin. 

ari. 35. din lege. ar fi scutite numai participările la. beneti- 

--ciile 'unzi societăți anonime pe acţiuni, nu şi la acelea ale, 

societăților în comandită. și în nume coleciiy. | | 

Comisiunea de apel. a respins apelul fiscului şi deci a - 

siabilil că modul. de a vedea al acestuia . este greșii.. 

“Scutire: — - Incetarea comerjului din anul precedent îm- 
punerei. —: Dacă în acest caz contribuabilul este obligat . 
să facă declarațiune că a. încetat comerțul. Sculirea lui. 

de impozil. — (Art. -30 alin. final şi 95 al. d din legea. 

_contrib.. directe). — (Jurisprudenţă). | 
_ Deşi impunerea. se stăbileşie conforin art. 30 alin. final - 

“ <+din legea. contrib. directe, după venitul anului . precedent, -. 

impunerea îu' este stabilită însă pe: acel 'an, ci pe-un venit - 
care este apreciati a îi pe anul de impunere egal cu acelă 

al anului precedent, de unde rezultă ca condiţiune esenţială 

«că comerţul sau industria ce se impune irebue să existe la 

începutul anului de impunere căci dacă comerţul a încetat 

la finele anului precedent, impunerea nu mai poate “avea | 
-Joc, fiind lipsită de bază, neavând venit impozabil. :
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„Contribuabilul în acest câz nu mai . este obligat să, facă 

_ declaraţiaine de încetare, căci potrivit ari. 95 din -aceeaș- 

 lege-o 'alare declarațiune se cere numai când. comerțul în-: 

- celează în „cursul anului de impunere. 

In cazul de aţă comsrţul încetând . din anul precedent a-: 

- “nului de impunere, contribabilul cată să fie -sculit de im- 

__pozit prin comisiune, fără a mai face declaraţiune. de în- 

„cetarea comerțului. (Curiea de Apel Chişinău, Secţia “l-a, 

RE deciziunea fiscală Nr. . ... din 7 Noembrie . 1925. — Buleii- 

nul Curţilor “de Apel pa. 464, 15 Decembrie 1925). 

“Scutiri. : — Automobil C lub “Regal Român. Societale | recu: 

noscută - ca persoană morală. şi. neurmărind scopuri 

lucrative. Nu poate. ji asimilată cu întreprinderile comer-.. 

ciale. Nu. poate fi impusă la: impozitul complimentar.. 

Ari. 42 legea contribuțiunilor directe. — (lurisprudență).. 

„In fapt: Clubul recurent a fost impus, de: Comisiunea de. 

Apel; la plata impozitului. elementar, precum şi la aceea a 

'“impozitului complimentar, conform art: 42 din legea. pentru 

unificarea . coniribuțiunilor directe, fiind. socotit ca orice. în- 

Jtreprinderz comercială . sau industrială, Pa 

Recursul bazat: pe greşita interpretare a art. „42 şi exces 

de putere .a fosi „admis. _ 7 

“In drept: Comisiunea de apel a dat o greşită - înterpre= 

lare art..42 din legea coniribuţiunilor . directe, întzucâi era 

evident că „Automobil-Club Regal Român“, neurmărind nici 

3 un scop lucrativ, şi merealizând nici un beneticiu, 'care să . 

| fie împărțit la finele anului sub formă de- dividende mem 

brilor săi, nu putea în nici „un caz să: fie impus. de „ari. 

din lege.. E i x: 

De către însăşi Comisiunea de apel. s'a "avut în vedere. 

că -,„Automobil-Club Regal Român” est= o societate ce a 

fost recunosculă ca persoană morală prin legea din 17. 

  "Martie 1909, cu un capital lipsit. de orice rentabilitate în" 

„sensul legilor fiscale, întrucâţ beneficiile realizate au fost 

şi suni “şi astăzi "întrebuințate peniru' o. serie :d= "opere cari .
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vin în primul râna în . ajutorul Statului, zcmân : 1).Editura - 

țiunile drumurilor ;- 3) Școala. oficială de. mecanici condu- 

" cători de automobile, etc., şi că: cu toate acestea. Comisiu- 

” Ghidurilor drumurilor — lucrare ce. este folosită mult şi de- 

„către, Statul Major al „Armatei ; 2): Semnalizarea şi indica-.. 

nea de apel nesocotind acesie. „consideraţiuni, a irecut. to- - 

iuși Soc. „Automobil- Club Regal Român” în categoria  în- 

treprinderilor comerciale şi industriale. prevăzule € de arl. 42 
„din legea. contribuţiunilor direcie ; i 

Astiel „fiind, este vădit că. instanţa: de. apel a comis. ua 

| exces de pulere şi o violare a dispozițiunilor ari. 42” din. 

legea impunerilor! unificale, înirucâi recureniul „Aulomobil-. 

„Club Regal Român” nu putea să fie astfel impus decât nu- 
mai la: impozilul elementar! şi” cu reducerea arătată de art. 

35, iar nu şi la impozitul complimentar prevăzu de ari. 42 

din: Jsgea menţionată, care nu priveşte decâi societățile sau 

asociaţiunile cari având “un „Scop, lucraliv împari toldeauina 

membrilor dividendele sub o “formă deia convenilă.  (Cas. 

III, dec. 203 din 27 lanuarie 1925). 

Scutirea ' cluburilor de impozit comercial. — (Dec.. * 

comis. centr, fisc.), * 
Dacă cluburile se poi scuti. de impozitul comercial, în 

cazurile : când nu. urmăresc scopuri lucrative şi nu : împart 

_bencficii membrilor . lor. - : - 

Având în vedere considerenielt din „decizia din 24 De- 

_cembrie 1923 ; . : : E 

Având în vedere că art. 54 prevede că să sculese de îm- 

pezitul comercial asociațiile cari au. un scop cultural sau de: 

binefaceri numai dacă au obținut 'ascmenea scutiri prin 

icgi speciale ; ii 
„Văzând și dispoziţiunile art. 35. | 

"Comisiunea este de părere că Asociaţia nu . se poale 

sculi complst, ci se “poate bucura de reducerea la jumălaie : 

a impozitului comercial. îi . 

Scutiri. — Impunerea. Sindicatului „Ziariştilor. — (Dec. 
„COMIS. centr. fisc,). - E:
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“Chestiunea. pusă de Ministerul finanțelor. relativ la re :cla- 

maţiunea făcută de Sindicatul Ziariştilor. din București, prin 

care cere. că fiind o :societate de binefacere, să fie scutită, 

conform art. 34, dz impozitul comercial pentru. venitul rea- 
lizai, iar. în cazul când comisiunea va găsi cu nu este locul 

„de 'sculire: după dispoziţiile arl..34, să i se aplice reducerea. 

la jumătate după dispozițiunile arl.. 35 alin..a, şi în acelaș 

imp să se scoată” dela impunere venitul. imobilului proprie- 

iatea sa, acesta fiind. construcție + nouă şi scutit de impo- 

„zite imp de zece ani. 

Comisiunea: având în vedere că, "deși Sindicatului ziariş- 

ților i s'a recunoscut.: prin lege calitatea. de persoană mo- 

rală, totuşi, întrucât . prin “această lege. nu i. sa acordat şi 

sculirea de impozite,  condiţiune impusă în .mod categoric : 

- de ari. 34 din legea. contribuţiunilor directe, pentru a i se 

putea âcorda scutirea de impoziiul comercial pentru veni- 

turile ce realizează, este. de părere că, nu 'se pot aplica 

dispoziţiunile art. 34, Și deci nu se poale sculi, integral: de 

impozil. IN n. - - : Ia: 

Având în vedere însă, că Sindicatul fiind șecunoscut ca 
persoană morală, şi constatându-se. că nu împarte: sub-nici 

o formă! beneficii membrilor săi, “comisiunea. găseşte că este 

„locul a.se aplica dispoziţiuhile art. 35 alin. a, ceeace _de- SR 

alțfel s'a recunoscut . și „de. comisiunea de impuneri prin 

decizia: sa, reducându- -i-se impozitul la jumăiale. | - 

__De asemenea, având în „vedere că în principiu, orice aso- 
ciaţiune, de îndată ce sa constituiţ intră în prevederile. arl. 

35 alin. a, care preved= impunerea asociaţiilor protesionale 
N 

fără scop lucrativ cu jumătate impozitul comercial! și - ţi- 

nând seamă că după lege veniturile - supuse acestui poz, 

oricare ar fi els, sunt impozabile fără distincțiune, .ca vem- 

turi comerciale, iar scăderea admisă după art.. 31 alin. i.e 

_p:evăzuţă numai “pentru acele venituri imobiliare cari. au | 

. “plătit impozitul pe clădiri ceeace nu a avut loc. ÎN cazul. 
de față; . : | 

Având în vedere deoiziunea dată de Comisiunea Cen- 
«. . - - . . , o 17 

Pi



as. Asa 
r 

irală Fiscală într'o speţă similară, " Comisiunea ests- de pă-. 

rere, că venilul imobilului proprietatea ' 'Sindicaiului, intră în. 

compunerea venitului net impozabil la - impozilul comercial. 

cu toate că acest imobil. este scutit de” impozitul pe clădiri, | 

timp de zece. ani fiind construcție. nouă. | 

Scutiri. — “Alocaţii date caselor de pensiuni și asistență 

- ale furicţionarilor, prime pentru. asigurări. Sunt scutite. 

- de impozit numai până la 10% 'din “salariul . de bază, 

- fără adaosul. accesoriilor. Art. 51 din lege. — (Juris- 

- prudenţă). : 

"Potrivit disp. art. 31 . din legea conirib. directe, alocaţite : 

caszlor de pensiuni şi asistență ale funcţionarilor. sau pri- 

"-. mele plătite de. întreprinderi peniru asigurarea funcţionari- 

“lor, cari sunt scutite de lege până la cel:mult 10 la sută din 

- salariu, irebuesc” “socolite numai din salariul de bază „lără 

adaosul accesoriilor. , 

„În speţă, Comisiunea de ape! scutind legal numai - coto=” 

parie de 10 la sută asupra 1otelului salariilor de bază : în 

sumă de lei 138.560,50 la sută fără surplusul accesoriilor, de 

“lei 71.611 pentru scumpeis, etc., nu a violat ari. 39 pg. 9 din 

legea: conirib. directe. (Cas. III "dec. 334 bis din 10 Aprilie 

"1925. — Jur. generală, 18 Febr. 1926, pag. 305. — Cas. III, 

989 bis. din: 17 Martie). 7 . 

Scatiri. — Apicultori.: — (Dec. comis. centr. fise, din îi 
_Febr. 1924). 
Având în vedere că legea stabileşte în. principiu că veni-: 

„turile realizate de agricultori, afară de arendaşi, din orice 
fel de exploatări cari 'sunt în strânsă legătură cu agricul-: 

tura, nu suni -impozabile: la impoziiul comercial, întru -câi. 

venilul realizat 'din aceste exploatări este cuprins în „Venitul 
supus la impozilul agricol. | . 

* Comisiunea opinează că dacă apicultorul posedă livezi, „ 
"-- grădini de arbori fructiferi sau de flori unde are instalată: 

stupăria și dacă i î “ se e pă Ş ici instalarea nu întrece. marginele unei cx- 

.
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ploatări agricole Venitul realizat din apiculiură. să nu. fie: 

supus la „impozitul comercial. a 

Dacă. însă apicultorul n'are pământ propriu, ci este dat 

“ în „arendă, sau dacă a, dat „exlensiune mare, având insiala- : 

țiuni sistematice aşa în cât se poate considera ca o ex- 

ploatare comercială de sine stătătoare, Comisiunea opi-. 

nează că venitul realizai. „din apicultură să se, supună la: im-. 

pozitul comercial. ! 

“Scutire, — Societăţi anonime şi cooperative. — > (Dec.. 

- comis, centr. fisc). 

E Adaus la paragraful 178. — Societăţile anonime şi cco- -. 

. peralivele cari au verit' net până la 3000 lei, nu se “bucură de 

reducerea de 502% din impozii, întrucât dispozițiunsa din 

art. 68, punctul 3, se referă. la persoane fizice, iar nu'.la 

„cele juridice, | 

Scutiri. — (Dec. comis. centr. fisc), 

“Societăţile de asigurări având ca obieci. principal asigu- 

rănile nu pot intra în excepțiunea prevăzută de art. 23 alin. 

4 peniru operaţiunile de împrumut ce fac. Prin urmare, pen 

tru veniturile din “asigurări vor plăti impozitul comercial, 

pentru venitul realizat din imprumuturi vor plăti ipczitul 

„mobiliar. a , | ERE - 

: “Scuţire de impozit: comercial a . rezervelor p. dife.. “ 
renţe valutare. — v. Rezerve. 

Scutiri. — Impozit global. Comisiunea: europeană a Du: 
nării. Personalul. ei de biurou este scutit de. impozilul. 

global. Raţiune. Art. 48 legea pentru unificarea contri- 

bufiunilor directe. — (lurisprudenţă). Ii 

Prin motivul de: recurs, recureniul. susține că Comisiunea 

de 'Apel a violat art. 58 din legea contribuțiunilor' dirscie, - 

întrucât l'a impus la impozitul” pe venitul global, : deşi 

face parle din personalul Comisiunei Europene a. Dunării, 

".care e considerat ca o misiune diplomatică ; ; ” 

7.
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Comisiunea de apel deşi constată în fapt că: recurențul 

„ face parte din personalul sirăin el Corâsiiunii Europene -a - 
"- Dunării îl impune totuși. la impozitul. pe 'venitul global! sub . 

cuvânt-că ar fi “funcționar în acea Comisiune, iar. nu. 

delegat făcând parte din. corpul diplomatic; 

-Textul art. 58 din legea _contribuțiunilor directe este g ge- 

neral Şi se referă la întreg pessanalul unei misiuni diploma- 

lice, fără distincțiune, dacă e vorba de personalul de con- 

__ducere sau de cel de biurou ; - i 

in alare caz, recurentul făc cârd parte din pessonalul Co- 

misiunii Europene a Dunării, care este considerată şi 'lra- 
"1ată ca o misiune diplomatică, urmează că intră : în 

'excepțiunile prevăzute de citatul ext de lege. „Cas. - II, 
dec, „2201. din 18 Noembrie 1924). Da 

Scutire la global pentru casele agricultorilor. —v 
Casele Agricultorilor. 

Scutiri. — Impozitul global. Titluri ale împrumuturilor scu- 
fite: prin legile de emisiune. Nescutirea lor de , impozitul 
global. — (urisprudenţă). - - 
Prin legile de emisiune a zaprumuturilor Statului, efec- 

jele acestor împrumuluii. au. fost scutite de orice, impozite 

către Stai, judeţ ȘI comună, prezente Şi . viitoare. Acesle 
“legi însă nau avut în vedere decât impozitul . obiectiv asu-! 
pra veniturilor capitalurilor mobiliare, venituri 'cari,- în. pri- 
vința efectelor de Sta! privilegiate, au fost scutite şi Diin. . 
ari, 23 alin. 2 din legea unificării coniiibuțivinilor direcle, 

__ Scutirea aceasta însă — în lipsă de texi expres — nu ss 
“poate înlinde şi în: privința impozitului global,. care e un im=: 

pozit subiectiv, “după cum îl caracterizează art..1 alin. 7 şi N E 
ultimul din lege, şi lovește totalitatea veniturilor unei per- 
soane, -din orice sursă sau ocupaţiune, fie că aceste veniiuri 
cad sub asiela impozilelor- obiective, fie că sunt scutite ue 

. acesle impozite, după cum: determină, ca bază -de apărare 
pentru impozitul progresiv, art. 55: din lege. 

Prin urmare, în speță, Comisiunsa de Apel nu a. violat le



i dacă „este anterioară, dela aplicarea acestei legi. 

gea când 'a supus pe recurent la impozitul global! pentru 

efectele scutite: de 'impozit prin legea lor de emisiune. (Cas. 

HI, dec. 32 din 29 lanuarie 1925), : 

Scutiri. — Clădirile "cu scutiri de. impozite. — (Dec, 

„comis. centr. fisc). E: A - 

Venitul clădirilor care se bucură de scutirea. de impozite, 

fie că suni 'construcţii. noi, fie că sunt din. cele refăcute, şi 

” care iniră în prevederile art. 121 aliniatul 4. din. lege, nu 

“iatră, în- compunerea . venitului global. al. proprietarului, pe 

„primul: an când se percep, ci în anul următor, căci. conform 

dispozițiunilor. art. 60; din lege și $ 154 din instrucțiuni, veni- -: 

iul global. se compune dia: “veniturile anului - „precedent, . şi 

imobilul. în- anul precedent nu a produs nici un venit, fiind. 

“sau în stare de ruină, sau în curs de: reparații. | 

„Veniturile prezumate .ale terenurilor devenite virane, care 

sunt scutite de impozitul elementar, conform art. 122 -al. 

3, sunt impozabile. la global,. întrucât peniru aceste terenuri. . 

„"Yenilul este cuprins în creşterea valorei -lor, venale. (Comu- 

„nicată cu ord. Min. de Finanle Nr. 6291]1923.) 

Scutiri. — - Tereiuri virane. — “nstrucţiuni). 

" Darag. 38. — ' Sculirea pe 10 ani acordată prin alin. b le 

sentiilor. virane. 'din. oraşe apărținând - societăților de lo-. 
_cuințe -efline, „privește ! .Şi lerenurile cedate de acels.. „socie=. 

tăți “alor înstituțiuni publice în condiţiunile legii organice a 

societății ŞI cu păsirarea' acelor condițiuni. Ele. se bucură. 

de sculire “dela: data cumpărării lor de către societate, dacă 
- mceastă cumpărare are. Joc după aplicarea legii .de faţă, ar - 

„ Terenurile cari au devenit virane” din-: cauza distrugerilor - 

i de război, scutite conform art. 121, puriclul 3, se bucură de 

sculire dela aplicarea legii- de faţă. e 
! 

- Scuiiri. — : Academia Română. Păduri. exploatate din re- 

gie. —v. Societăţi de € economie şi ajutor. 

.
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Scutiri, — -v, Imobile Publice, 

“Scutiri. — Clădirile stabilimentelor balneare. - — (Qristrue- : 
„țiuni). | Si 

Parag. 35. —. Clădirile stabilimentelor. de ape minerale 
“naturale recunoscute. și toate 'instalațiunile lor imobiliare ' 
sunt scutiie pe timp :de-10-ani „dela: exploatare,. iar Apă 

acsst termen pe jumătate. - ... Ş Rae 
Impunerea are a se face dela 1 lanuarie ce urmează a 

„nului în- care expiră termenul de scutire. | 

Termenul : decurge dela începulul exploatării stabilim" 

tului, adică dela” data: de când el devine” exploatabil, iar nu. | 
dela începutul exploatării stațiunii. halneare, * Mi | 

Ss înţelege prin stabilimente balneare cele ce : servesc 
direct la exploatarea apelor şi cari aparţin Administrației 
„acelor ape minerale, - e . “ 

Se înţelege prin ape minerale recunoscute, acelea: . 'din 
stațiunile balneare din țară. recunoscute ca atare de călre. 
Direcţiunea Generală a serviciului - sanitar; adică - cele: cari 
îndeplinesc un rol de. inieres general „pentru - sănălalea: 
publică: E . | 

Fiind chestiunea aci -de drepturi ce se acordă unor . în 
treprinderi, ele: se acordă tuturor stabilimentelor bălneare 
pe timpul rămas până la expirarea termenului “de. 10 ani dela 

__ începerea exploatării, fie că au avul sau nu asemenea scu-: 
tiri, reducându-se termenele la cel de mai sus, aacă drep- 
lurile de sculire în baza. legilor anterioare suni mai lungi, 

Scutiri. — Stabilimenie balneare. — (Instrucţiuni). 

Parag. 36. — Stabilimentele de băi de ape minerale”. ce . 
servesc în mod 'gratuit numai la căutarea: sănătății munci=: 
torilor şi funcţionaiilor publici, sunt - scutite prin alin. “d, de 
sub punctul! 2, art. 17, în mod permanent, | E 

Se înțelege și aci stabilmentele siluate în staţiunile bal- 
neare recunoscule cum s'a arăta! mai sus, cari sun desti- 

_nate în scopul prevăzut de lege, adică la căutarea sănătăţii - şi
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muncitorilor; tuncţionarilor sau. familiilor lor! şi diri cari iîn- 

 stituţiunea sau 0 societate cara le-a înființat. nu ar 1rage. 

„nici un profit. Asitel suât, sanatsriile : militare, ale Casei . 

Munci, etc. . . 

Scutiri. — Clădiri nelocuibile din cauza războiului. Refa- 

"cerea lor. : Scutirea de “impozit. Obiigațiuned pentru . 

„comisiuni a constata că imobilul a. fost nelocuibil. Art : 

121 lege; — - (Jurisprudenţă). 

“ Polrivit art. 121-al. 4 din legea coniribuţiunilor, clăd: rile 

cari au devenii nelocuibile din cauza distrugerilor prove- ! 

nite” din operaţiunile de războiu de sculire de impozit pe : 

limp de 10 ani de când ele suni refăcute şi, puse în starea ” 

de a fi locuibile. 

De aci rezultă că atunci când un imobil a suferit degra- 

dațiuni din cauza operațiunilor de războiu şi proprietarul 

prelinde a. fi scutit temporar, potrivit . legii,. comisiunile fis- . 

“cale sunt datoare să constațe şi să motiveze dacă acele de- 

oradaţiuni ș sau stricăciuni au fost de nalură să facă imobilul N 

nelocuibil.- În - 

“Intrucât în speţă, Comisiinea de: Apel nu face, această 

„constatare! şi nu nolivează dacă din actele cei s'au  in- 

” fățişat ar rezilia. pentru dânsa” că imobilul putea fi locuit 

în starea în: care se găsea anierior reparajiunilor făcute de 

 pioprielar, " deciziunea sa e nemolivată şi deci jrebue pentr . 

acest moliv casată., (Caâs. Il dec, 12, 2 Tanuarie 1925. :— Ju- 

risprudenja. generală, pag. 15, 7 Ianuarie 1926) 

Sciutiri. — Terenuri inundabile. Indiguire. Scutire de im- 

 pozite. Aplicafiune: Art. 8 alin. II legea contribuțiunilor N 

directe. — (lurisprudenţă). a Mi 

- Comisiunea de apel, deşi constată că 'sa “făcut îndiguiri 

în Scopul de a se. reda 'cullurii țerenul supus inundaţiunilor, 

totuși respinge cererea. recurenlului de a îi' scutit conform 

„art. 8 alin. Al din legcea' contribuţiunilor direcle, pe: motiv că. 

„terenul Sar. fi cultivat şi înainte ds îndiguire. 

-
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“judecând. astiel, Comisiunea de Ape: a: săvârşit un vădit. 

exces de pulere,: deoarece din moment ce xconstatase „că | 

s'au făcut lucrări - În vederea apărării terenului de inundaţii 

- şi deci scopul une: mai sigure şi spornice culturi, îaplul că 

și' mai înainte când terenul era expus inundațiilor ar fi fost 

culiivat, nu- înlătură aplicațiunea citalului text. de lege, care -: 

vizează * terenurile inundabile- redate culiurei în mod. real şi 

-- permăneni, independent dacă cu starea lor precară de: mai, 
înainte s'ar fi putut face pe. ele cu'țuri rudimentare ŞI ex- 
puse: inundațiilor în tot momentul. 

Prin urmare, în “speţă, Comisiunea ds Apel: n'a ținut sea- 
_mă de. actele prezentate de recureni,- prin care caută să 

7 

„cole, aparținând inslituțiunilor publice, numai. atunci sunt . 

dovedească situațiuni de fapt conform pzincipiilor mai sus 
expuse, motivul de casare este întemziat. “ICas. II 1, : dec. 

„1641 din 1 Octombrie - 1924). 

Scutiri. —. Proprietăţile agricole și pădurile instituți- 
" unilor publice. Când sunt scutite : de impozit? Art. 8 
No. 1 şi 2. din lege. — (Jurisprudenţă). 

Din ari. '8 No. 1 şi 2 din legea 'contribuţiunilor directe: şi 
paragraiul 12: din insirucțiuni, rezultă că proprietăţile agri- 

sculite - de impozitul pe. venitul pe aceste proprietăți, când. 
ele sunt. utilizate. pentru înstituțiuni de - utilitate publică 
fără, scop lucrativ, adică fără a-și creia „venituri din  ex- 
pioatarca lor cum ar.îi un pare paie apartinând unei cu- 
munc rurale, lemnele tăiate ds : o 'instituț. ante publică - din- 

“tr'o pădure proprie pentru nevoile sale, iar pădurile, băl: 
țile și proprietăţile . agricole, “chiar 'ale : Statului - fiind, nu 

| sunt scutiic, decât când sunt expioatâie în regie. 
"Așa fiind şi întrucât în speță, Comisiunsa de apel, ba- 
zându-se pe însăși declarațiunea recurentei pe. care o gă- 
„sește exactă, conslatată în fapt, şi deci în mod: „Suveran, 
că din pădurea din Vicovul de sus „dată altora în .. lăere': 
recwenla a avu! un venit de '1.929. 790 “lei, iar! din pădurile 
puse în tăcere de dânsa un venil de 257.610 1ei, recurenta
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nu poals invoca scăderea prevăzută de zisele texte Ri 
lege. (Cas. II, dec. fiscală 777 din 6: Februarie '1925), 

. 

“Scutiri. — Pădurile Statului. — (Dec. comis, Centr. se . 

„din 1 Febr. 1924), | - 

Dacă: pădurea Statului exploatată de o. comună se poale 

| considera ca fiind. exploatată în regic Şi: deci să fie scutită | 
3 

de impozitul 'agricol ? - 

Având în "vedere că prin. art. 6 paragraful 4. alin. b, din 

- lege se prevede că sunt. “scutile de impozitul agricol imobi- 

_lele Siaiului cari se exploatează în regie... .. i 

“-. Ţinând seamă. că- pădurea fiind exploatată de “primăria 

Focşani. nu se poate considera ca fiind exploatată . în regie, . 

cu toate că lemnele s'au vândut la populaţia. orașului Foc- 

„şani „cu: preţ redus.! , a 

" Comisiunea 'este de. părere, că nu se poale. “scuti de îm 

pozitul. agricol. e cn 

Scutiri. — Imobile. construefiuni. noui. “Scutirea lor! de , 
impozite, în baza legii. Peniru încurajarea consirucţi- 

_unilor noui. : 

- Scutirea de impozite pe cari legea încurajării - conshuc- 

țiilor noui dela 21. lulie 1921, o “acordă prin art. 14 nu se | 
” referă decât la impozitele ce erau cunoscute în momentul 

aplicărei acelei legi, iar nu la impozitul global creiat. prin 

„legea contribuţiilor directe: dela 11 Aprilie .1923 ; asltel că 

3: 

fără că legea contribuţiunilor directe” să abroge dispoziţiu- 
Bile: ari. 14 din legea pentru încurajarea  construcțiuniior * 

noui, a creiat un impozit 'global, care independent de îm- 

punerea imobilelor, loveşie . numai persoana: coniribuabilu- 

“lui. (Curtea de Apel Bucureşii, Secţia - IV-a, deciz.” fiscală. 

_Nr.137; din '3 Decembrie 1925..— Bulet. “Curjilor- „de Apsi, + 
pag.. 21, 1 Ianuarie 1926). ae 

" Scutiri. — Construcții noi. . | 
„Sa. judecat, că. legea -peniru incuiajarea construcţiilor | 

(eri. 14) scutind de “orice impoziie, călre Stat, judej .. şi «c-
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mină; timp de 10 ani, “ construcţiunile noui, nu s'a putul re- 

teri decât la azcle iapozite care privesc obieclul însuși „el 

impunerii, adică la” impozitele obieclive pe venilul 'proprie- 

iăților clădite, iar. nu la impozitul” global, care e subiectiv. 

. subiect de veniiuri generale sau globale. (Cas, [ll deciziu- 

nsa Nr. 2483 din 1924. — Jurisp. Română 1925, pag..%. 
ND56 . 

'Scutiri. — Societale pentru: construcfiuni noui. Nu este 

'“sculită de impozilul comercial? Art. 14 legea peniru 

*construcțiuni noui, ari. 31 legea contribuțiunilor, şi 79 
instrucțiuni. Ea este impusă și la impozitul complimentar. .. 

"Art. 42 al. 7 legea contribufiunilor directe. Nededucerea 

_colei legale. de amortizare din venitul brut. Art. 31 al 6 6 

-din legea contribufiunilor. Casare. — (lurisprudenţă). 

1). Deşi conform ari. 14 legea pentru încurajarea Con- 

” Strucțiunilor' noui, orice imobil urban construit în intervalul - i 

dela 1921—1925 sunt scutitexpe limp de 10 ani de crice im- 

- pozii călre Siat, judeţ sau comună, scutire menținută şi. în 

ari. 121 din. legza, coniribuțiunilor, însă venitul . iraobilelor 

- tăţii, şi-au pierdut prin aceasta caracterul lor. de venit. imo- 

biliar și deci făcând parie din venitul general al. întreprin- - 

derei, esle impus la. impozitul comercial -prevăzul la - ari. 31 
- din legea coniribuţiunilor și. 79 din instrucțiuni. Du 

„Este nefundată susținsrea recurentei ' că chiriile, . adică . 

veniturile unui. imobil urban; un pot îi socolile ca venituri, .. 
într'o întreprindere comercială, - „ce are de obiect întreprin- 
derea' de consirucțiuni, care coniormu art. 3, al. 8 cod. com. 
esle considerată ca'act de comert. Deși. . învestirea unui 
capilal în imobile în regulă generală constitue o „speralie 

. civilă, însă, când, ca în speță, “capitalul ă' fost învestit - 
mod accesoriu în imobile; devine Comercial dacă opicciul 
principal a! societăţii esie comercial; i 

Scutirea -de impozilul obiectiv a veniturilor unor-anume bu- .. 

-nuri, nu implică scutirea proprietarului acelor bunuii, - <a 

“intrând în masa comună a veniturilor comerciale ale Seeie» .:
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2) Intrucât „venitul imobilelor sociciăţii intră în totalul 
_ beneficiilor, conf. art. 42 al. 7 urmează a fi impus şi la im- 

pozitui complimeniar, care “izbeşie totalitatea . veniturilor 
„realizate de capitalul -societăţii. pa 

:3) Potrivit arl: 31 al. 6, urmează să se deducă din: tolali- 

tatea. venilurilor - brute, cota legală de amorlizare, :ar. par. 

79. din instrucțiuni dispune să se. scadă. 20 la sută din ve- . - 

 nil pentru această amorlizare. Intrucât comisiunea de apel 

au a ținut seamă: de aceste dispozițiuni, recursul este fun-" 

dat: peniru aceste -motive. (C. “A. Bucureşti, 's. Î, jurnalul - 

“7193 din 16 Decembrie . 1925. — Jurispr. „generală, 11 br 

"pag. 271). - BE " Ă 

Scutiri. — Clădirile Asociaţilor de. binefacere : 'şi i culta» 

rale. — (Dec..comis. centr. fisc,). 

Clădirile aparținând - asociaţiunilor culturale şi de. bine-. 

facere şi cari imobile sunt ocupate de şcoli, " orfelinale și 

personalul institutului, dacă numeric nu realizează venituri 

“de .nici un fel prin aceia că venituriie ce ar. “rezulta “din | 

taxele. ce unii “elevi ar plăti, sunt întrebuințate pentru în- 

” -treținerea şcolii, orfelinatului și personalului . lor sau altor 

:.. Scopuri 'de -utilitate - publică, sunt scutite: de impozitul pz 

clădiri conform art. 17. fiind 'coasi iderate . ca “servind : unui. 

“scop de utilitaţe publică. (Comunicată cu: ord.: cir. al. Min: - 

Fihanje “Nr. : 36. 536/1923). ce | . = 

Scutiri. — Clădiri ocupate de şcoli şi orfelinate. — (Dec. | 

„comis, centr. fisc.) -. 0: 

Clădirile - aparținând institujiunilor private şi ocupate de 

şcoli, orfelinate, etc., servind unui scop de utilitate publică 

- Şi neproducând. veniluri nici unsi persoane, întrucâţ : veni- 

"urile .ce star realiza din taxele şcolare sau altele, sunt în- 

irebuințate pentru -a acoperi cheltuelile -școalei, reparatiu-. - 

nile imobilului, iar . ceeace - rămâne *se întrebuințează lo! în 

scop de utilitate” publică, suni scutite; de impozitul. pe 

clădiri. E a - i -
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Scutiri. — Clădiri proprietatea coimunelor. — ee soma 
: centr. fisc.) a e o 

“dart. 17 și. 120. Adaos la parag. 27, alin: 2 — Clădizite, 

proprietatea comunelor, situate . în pieţele publice de: ali-: 

_menitare, chiar dacă sunt închiriate pentru. exercitarea co- 

merţului de alimente, flori. și alte articole -cu.- caracier.. edi- . - 

tar, sunt scutite de:impozitul pe clădiri; căci deși . sunt 

închiriate, totuşi. venilul nu -rezuliă din exploatarea imobilu- 

„lui. însuși, ci: din exploatarea dreptului regalian. âl comunei, 

aprovizionarea alimentară fiind, o chestiune de edilitate - şi. 

utilitate publică. Ă . E 

„Clădirile ' închiriate pentru exerciarea altor comerțuri 

rămân supuse la impozit. i - Sai 

Scutiri, — “Clădiri. afectete comerțului. — (Dec. comis, 

| „cenfr. fisc.): 

„Art. 68). Adaus la paragraful 477. —  Clădizie ; proprii a-. 

fectale unui comerţ, industrie. sau în cari se sxxercită. o pro- 

fesiune, ori meserie nu. se bucură „de. reducerea cu 257; a 

impozitului pe “clădiri, întrucât art.. 68, punciul. 2, se referă - 

- numai la. clădiri ocupate de proprietar pentru: Jocuinţă, iar 

nu şi când ss exercită: în imobil un comerț, industrie, - sau 

în cazul când :se exercită în: exclusiv” o profesiune” "sau 

meserie, fără a avea și locuință,, De Mă 

Scutiri. - — Impuneri pentra : magazii. - — - (Dec. comis. centr 
fisc)... SC ă e . 
Magaziile de zid construcții noi ze. consideră ca clădiri o 

„şi deci se bucură de scutirea de. impozitul pe clădiri pre- 
văzulă de paragraful 31 'din instrucțiuni, cu începere de la: 
data când au devenii utilizabile. . UR ae 

Magaziile de scânduri,. chiar dacă au fundația de zid, 
nu pot fi considerate clădiri. (Comunicaiă cu ord. Min, Fi- 
nanje, Nr. = 36.336/929). . -
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Scutirea imprumuturilor ipotecare. — Condiţiuni. Scu-- 

- tirea lor de impozit. — (Dec. comis. centr. fisc).  -. 

Comisiunea _centrală- fiscală de pe lângă. Ministerul de. 

finanţe, a luat în discuţie “chestiunea: ipotecilor şi a-  - 

nume dacă -.ipotecile. cari garantează. împrumuturile - în 

cont curent se. consideră ca împrumuturi | ipotecare 

propriu - zise şi | deci dacă impozitul. calcula asupra 

dobânzii cuvenită la suma împrumutață . se „scade din im- 

„pozitul agricol sau pe clădiri, conform cu art. 69 din' lcg=? 

“Comisiunea având în vedere că din economia legii âsu-. 

pra contribuţiunilor directe reese că legiuitorul 'a înțeles a - 

se scădsa din venitul supus la impozilu A: agricol sau cel 

“pe „clădiri, - dobânzile plătite la  împrumulurile *: ipolecare- 

„propriu. zise. : A - - 

„ Considerând că împrumuturile în conturile cuente “sunt 

- în „Principiu împrumuiuri cari se acordă în primul rând pe 

“baza creditului personal, iar ipoteca se ia numai pentru a 

" cemplecta garantarea sumei împinmutată. ! Pa 

Com'siunea găsește că împrumulurile în-coni curen!. ga- 

'rantaic cu: ipoteci nu pot fi asemăna!= în genere împrurn- 

„urilor ipotecare propriu: zise. şi d=ci impozilul aferent 'do- 

_bârzii plălile la asemenea împru.nuturi în cont. curent Tu 

se: poate. srădea conform art. 69 'din lege din impozitul pe 

elădiri sau agricol. i ei 

In căzul însă cu “sotul pariicular, când se dovedeşie: e 

suma împrumutată în cont curent Şi garantată Cu ipolecă 

a- servit: pentru achiziționarea sau clădirea unui imobil, în 

„acest: caz,. împrumuiul având caracter „de: credit: ipotecar 

- propriu Zis scăderea sus prevăzută se poale face. _ 

Impunetrile” de fapt rămân a fi stabilite de comisinni după. 

„ dovezile ce. se prezintă. ” - 

a
 

PY 

4 

- Scutirea cupoanelor de la efectele publice ale sta- 

„tului, judeţelor, „comunelor. — (Instrucţiuni), 

“Parag. 49, — Punctul 2 de sub art. 23 cuprinde veniturile 

din cupoânele la efectele publice ale Statului, - județelor,
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comunelor, cari nu: sunt scutite prin jegea lor de: emisiune. 

„Este .vorba şi aci numai de titluri - române, întrucât veni- 

„turile din sirăinălate. sunt iratate la fel din orice: sursă ar 

proveni. 

Tratamentul special al acestor fitluri consistă în dispo- 

zițiunea de a-se. menţine numai scutirea acordată prin _le- 
gea de emisiune a acestor titluri, orice' legi de scutire fiind 

„abrogate. : 

Scutire, — . Dividendele Cooperativelor de '.meseriaşi, . 

funcționari, muncitori. — (Instrucţiuni). | 

Parag. 48. — Punciul 1 al ari. 235, cuprinde veniturile de 

orice fel de capitaluri plasăte în acţiuni, obligaţiuni şi: alte 

drepiuii Sau îilluri mobiliare ale > societăţilor - “sau colectiyi- 

tăților. . Sa Sai 
Se: excepleăză veniturile din dividende părţi de interes) D 

la societăţile cooperative de. meseriaşi, funcționari, munci- 

“tori, ori de industrie casnică „la băncile populare, coope- 

rativele: sătești, cooperativele populare orăşeneşti, cari dis-- 

- fribue măriurile numai membrilor, cum și la federalele aces- 
lor cooperative şi bănci, dacă cle salisfac “condiliunile im- 

"puse prin legile lor organice, spre a se bucura de scutirea: 

de impozite,. precum și veniturile ce se încasează de băn- 

cile populare, cooperative și federale dela centralele lor. 
Toaie aceste „venituri nu. sunt supuse. impozitului mobilat, 

rămânând ca ele să -fie impuse conform art: 35 la impozitul 
pe veniturile comerciale, „conform celor arătate la parag. 93. 

“ Scutiri. — Titlurile împrumulialui național din 1916 şi împru: a 
mulului unirei din 1919. Seutirea lor de impozile. Dacă 
au fost transmise în patrimoniul unei întreprinderi co: 
mertiale sau industriale. nu mai sunt. sculite. Rafiune. 

Acţiunile. sau titlurile, împrumutului național din 1916 pre- 

"cum și acelea ale împrumulului Unirei din 1919. au fos 
sculiie de iegea. de emisiune de orice impozit prezent sau 
viilor şi în baz acestor legi posesorii unor asemenea li-
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uri au dreptul să încaseze cupoanele fără nici o-reținere - 

de impozit. : SE 

“Din moment ce aceste uiluri de “împrumut de: stat au 

fost negociate sau transmise în patrimoniul” unei întreprin-. | 

__ deri comerciale. sau industriale, nu mai păstrează carac- 

— terul lor special în vederea căruia legiuitorul emitent ie-a 

scutit de orice fel de impozit, deoarece prin noua înves- 

te, ansformându-se într'un capital cu totul nou, genera- 

„lor -de: noi procente, și-au pierdut individualitatea lor, din 

care cauză urmează a fi impuse. 

. În speţă tillurile împrumutului Unirei din 1919. fiind iraas- 

„mise -„Instituiului „de Credit. Funciar“ drept 'capiial. peniru 

speculațiuni asupra” fondurilor rurale, cu 'scopul de-a rea- 

liza importante câştiguri bancare, este „vădit “ că. acestea 

s'au transformat întrun capital cu totul Şi. “deci nu mai pol. 

“fi. scutite de impozit. (Cas. III, dec. 834 bis. din: 10 Aprilie 

1925. „— Jurispr. generală, pag. 305, 18 Februarie 1926). 

Scutiri. — Reducerile pentru bănci populare, cooperative. 

elc., (Dec. comis. centr. fisc.). . 

1). Băncile „populare, “Cooperativele sătești, şi orăşeneşii 

|. 

şi federalele lor, cari au un capital mai mare _de douăzeci . - | 

“mii lei şi cari, îndeplinind condiţiunile art. 9 ş 37 din legea. - 

băncilor: populare se bucurau în trecut- de reducerea la ju- 

-mălale a impozitului. paientei, intră În prevederile art.” 35 

„din lege şi deci se bucură şi de acum înain!c de reduce- 

- rea la. jumătate a impozitului. . 

| Dacă. însă au șase :ani de. funcţionare şi au capităl văr- 

„sat de peste un milion, Vor plăti irei sferturi dir irmpoziiul 

„comercial. : | i 

- Condiţiunile .ce“ hebuesc să îndeplinească “atât” pentru 

sculire. cât. și pentru reducerea impozilului; sunt cele pre-. 

„văzute la - paragraful '93 din instrucțiuni. ” . 

“Aceste condițiuni s'au grupat în trei categorii după | mo- 

dul de funcţionare și constituire a băncilor populate, coo-! 

 perativelor și federalelor, Şi anume : 
,
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a) Cele prevăzute la punctul 1; b) capitalul până la două-. 

zeci mii lei ; c) dobânda de 10 şi 12 la sută. 
Nu-se cere însă să se îndeplinească icate aceste “trei 

categorii de condițiuni, ci numai pe: unele din «ele. ” 

Asifel dac: o 'bancă populară” are un căâpital până la 

'“douăzeci mii lei, nu se mai cere condițiunea ca să nu. ia 

dobânda mai .mare ca 10 Şi 12: la sută, şi nici condițiunile. 

- pievăzute la punctul |. 
a. 

In vedere că bilanţurile băncilor populare, _cooperative-. i 

lor şi federalelor se verifică şi se încheie de către con- 

trolori trimişi de direcția generală a băncilor populare, im- 

punerile acestora se vor face după bilanțurile ce au depus 

ne mai fiind nevoe a se. chema la- Administrația financiară 

tu regisirele lor, decât numai în cazuri excepţionale.. 

Băncile. populare, cooperativele! și federalele cari nu 'în-: 

deplinesc condiţiunile paragrafului 95, şi deci nu. se. “pot 

bucura nici de scutire și nici de. reducerea impozitului. co-. 
mercial, vor Îi tratate ca şi societățile anonime şi deci la 
impunerea la” impozitul comercial se . va scădea 'dividen- | 

__dul care însă, în acest caz, se va. taxa cu impozitul mobi- 

- lar, nemai fiind locul a: se aplica dispoziţiunile art. 25 pa- 

„ ragralul, 1 din lege... Ne 

Scutiri. — -Căoperalive orășenești. —  Cooperativele din - 
"Ardeal Hangya. — (Dec. comis. "centr. fisc.). 

Art. 34 și 35). Adaos-la parag. 93: şi 94. — a) Cooperati-. 

vele orășenești continuă a se bucura de dispoziţiunile „ari. 
34 şi 35, numai în: cazul când fac operațiuni numai între 
_nembrij” lor, cu toate că prin legea publicată în Monitorul: 
Oţicial No. 269 din 14 Marlie 1923, se prevede că toate 
dispoziţiunile. legii băncilor populare se aplică și coopera- 
iivelor orășenești, deoarece prin acea lege?nu s'a : modifi-. 
cai şi dispoziţiunile art. 34 şi 35. din legea contribuţiunilor 
direcie. | a e 

Pe viilor dar, cooperativele  orăşenești. ver. fi scâtile, 
sau li se va reduce impozilul, dacă. fac operaţiuni xumai 
între membrii cooperatori ; E
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| by Cooperalivele "Hangya, cari funcţionează în Ardeal, 

nu se-pot bucura de dispoziţiunile art. 34 și 35, întrucât.a-: - 

“ceste cooperative nu funcţionează pe: baza legii băncilor 

populare şi cooperalivelor săleşii. . i 

' Scutirea dobânzilor încasâte de bănci de la depo- 

"_zitele şi. împrumuturile făcute la alte Bănci. — 

(Dec. comis. centr. fisc.). | Pi 

“Adaus la paragraful 89, alin. c. .— Dobânzile încasate de 

Bănci dela” depozite sau împrumuturi făcule la alte Bănci, 

- cari, conform. art. 23, punciul 4, sunt scutite de impozitul 

mobiliar, intră -în' "compunerea beneficiului. net. impozabi!, la 

impozilul comercial. 

- Scutire de dobânzi. a împrumuturilor în .lei făcute 

_de streini . Soc. industr. rom, — Neadmisibilitate. 

„v. Impozit mobiliar. - a 

Dobânzile 'piătile de comercianți şi industriaşi români în 

_ Sirăinălaie peniru prețul mărfurior și alte afaceri de co- 

_merţ sau! scutite: conform ari. 23, alin. 4 .din lege. numai în 

“cazul când cei cari le plătesc suni supuşi la impozitul co- 

__ mercial Sau industrial peniru afacerile din cari rezultă. ope- 

rațiunile. pentru cari a plăiil dobânda chiar dacă datoria e 

transformată . în crcanță simplă, rămânând. însă coniribua- 

"Dilului sarcina a dovedi proveniența datoriei. Dobânzile re- 

zuHând. din alte afaceri, cari nu au caracterul de acte. de 

comerț sau industrie . sunt supuse impozitului mobiliar pre- 

cum şi la Supra- -cota văzulă de ari. 64, alin. 2. ” 

" Scutiri. i Veniturile Soc. anonime. din jentă şi oblig. 

de Stat. — (Dec. comis. centr. fisc.). 

(Ari. 33). Adaos la paragraful 39, an. a. — Venilurile 

“trase de “societățile: anonime din plasamentele în senlă şi 

- obligaţiuni ale Statului. şi altor inslituțiuni publice, intră 

în compunerea. peneticiului nel impozabil comercial cu 'cota 
1 

- prevăzulă la arl. 30, 

„18
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Scutiri. — v. Supracotă art. 30 |. 

Scutirea de dobândă a ipotecei legale pentru asi- - 

gurarea dotei. — v. Dobânzi. - : 

" Scutirea -de impozitul mobiliar a dobânzilor crean- 
“țelor comerciale. date pentru acoperirea vânzărilor 

pe credit. — v. Dobânzi. a 

Scutiri. — v. Reduceri. E it, 
7 

Scutiri. — Inipozit industrial şi minier. Scutire, potrivit 

„ Iegii de încurajare a industriilor... Regimul de scutire, 

“- prevăzut de noua lege a contribuțiunilor directe. Apli- 

cabilitatea lui (Art: 36. — Qurisprudenţă). 

Prin art.:36 din legea de “unificare a coniribujiunilor | di- 

recte, legiuitorul nu a făcut decât să înlocuiască, peniru 

. nouile întreprinderi industriale şi miniere, regimul de “scutire 

cu impozitul industrial „redus de 3, 4 sau 5 la sută — pre- 

văzut de. legea peniru încurajarea - industriei naționale — 

_cu'un alt regim “de scutire provizoriu Și aplicabil în anu-. 

snite condițiuni preăvzule de lege. Este: evident, şi aceasta .- 

rezultă din instrucțiunile legei, că noul regim de scutire nu. 

se Ya aplica decât industriilor de natura acelora, cari s'au 

bucurat şi în trecut de avantagiile lsgei industriale. . 

Prin urmare, o rafinărie de spirt — cum este în “speță —. 

- are nu putea beneficia de avantagiile legii industriale, 

"conform art. 5' din această lege, nu se poate bucura nici de 

sculirea de impozit prevăzulă de. art. 36 din noua lege a- 

contribuțiunilor directe, (Cas. UI, dec. No. 1813 din 21 Oc- 
. tombrie 1924). Sa . E 

| Scutiri, - — “Intreprinderi industriale noui. . Capital riaflonal. 
(Dec. comis.. centr. fisc.) - sa 

Adaus la paragratul 85, alin. -penultim. —: “Intre alte con- 
dițiuni cerule de lege peniru ca întreprinderile indusiriale 
noui, să se-bucure de scutirea sau: reducerea _ impozitului 
industrial. prevăzulă de art. 36. este ca majoritatea capita” 
lului propriu pus în întreprindere să fie național.
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"Dovada existenţei “majorităţii capitalului naţional se face: - 

pentru 'socistăţile anonime, dovedindu-se că 51% din ac- . 

uni sunt posedate de cetățeni. români ; pentru firme indi-! 

„viduale, socielăți în nume colectiv .sau comandită, avându- 

-se în vedere cetățenia acelora care „exercită întreprinderea, 

Aceleași dispoziţiuni sc aplică pentru întreprinderile cari 

au “fost distruse în total'sau în parie în timpul răsboiului şi 

au fost. apoi. refăcule. 

Comisiunile de: impuneri şi de apel! sunt obligate ca ți 

nând seama de elementele ce [i se pun la dispoziţie şi să ho= - 

„ tărască dacă s'au îndeplinit sau nu „aceste. condițiuni, 
Se E 

“Scutiri. — Intreprinderi indusiriale şi miniere, — (uris- 
prudenţă). , a 

| Prin arl. 36 din jegea de unificare a “contribuţiilor directs, 

„legiuitorul nu a făculi de cât să înlocuiască peniru novile: 

“întreprinderi industriale şi miniere, regimul. de scutire cu 

" impozilul industrial redus de 3, 4 sau. 5% — prevăzul ' de 

_ „legea "pentru încurajarea indusiriei naţionals, —' cu un alt 

regim de scutire provizoriu şi! aplicabil în anumite condi-: 

„iuni prevăzute de lege. .Esie evident, şi aceasta rezultă şi . 

din. instrucțiunile legei,. că noul regim de scutire, nu.se va 

aplica de cât industriilor de natura acelora cari s'au -bu- 

curat şi în trecut de. avantagiile legei industriale. 

Prin urmare,.o rafinărie de spirt cum: este in speţă — care 

u pulea beneficia de “avantagiile legei industriale, contorm 

art 5 din această! lege, nu se poate bucura nici de sculirea 

_de impozii, prevăzulă de ari. 36 din noua legea contribu-- 

| “ţiilor directe. (Cas. III, deciz. Nr. 1813 din 1924. — Juriscru- 

„ dența Română 1925, „Pag. 98 Nr. 55.) 

- Scutiri. — , Societăţi. balneare. — (Dec. comis. centr. fisc.) 

Socislăţile. anonime, cari, pe lângă întreprinderi de. ei- 

ploatare de băi, de ape minerale, fac şi exploatări de ho- 

1e!, restaurant, .etc., exploatări cari sunt în. slrânsă legălură 

“- cu exploatarea băilor, se vor considera pentru toate aces=
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„iea. ca făcând. exploatări industriale. şi deci să. li “se aplice 

„ dispoziţiunile ari. 30 alin. 3 din lege. Venitul. imobileloz în 

care 'se face: „asemenea exploatare, se va considera dar, 

ca fiind cuprins în venitul comercial, și prin urmate nu se 

va mai impune. separai la impozitul pe clădiri. 

Scutiri p. Societăţi balneare. — v. Societăţi balneare. 

Scutiri. — Societăţi de Economie. 

Societăţile de economie și” ajulor, cu mize speciale, ire=" 

_buesc trecute. în. categoria 'societăţilor anonime, “aplicân- 

du-li- “se “aceleaşi dispoziţiuni din legea fiscală, care se -a- 

plică şi acestora. (Dec. Comer. cențr. fise: . din 26 Mar 

fe 1925 = i 
Specii 

Scutiri. — Societăți . de economie şi “ajutor. — v, Societăţi 

de economie şi ajutor. 

Secretarii comisiunilor de impuneri. — Comisiuni. 

- pentru constatarea lor. Secretari. Grefierii și ajuloarele . 

de grefă dela Tribunale, pot: îndeplini aceste airibuliuni. - 

(Jurisprudenţă). _ | | 

" Legea 'contribuțiunilor directe nicăiri 'nu prevede .care a- 

nume categorie: de funcționari vor irebui' să fie „delegaţi 

„_ seerstarii Comisiunilor de impuneri. 

12 Prin urmare, acești secretari.pot îi luaţi şi: dintre aretie- 

rii sau ajutoarele de gretă . dela. Tribunale, fără ca prin, a- 

ceasla compunerea Comisiunii să fie. viciată. (Cas. III, dec. - 

1107 din 30 Mai 1924). - 

4 

Simulaţiune. — Inlăturarea contractelor din fixarea ve-. 

nitului funciar ca fiind  economicoase. — Inlălurarea 
trebue molivată. Art. 92 legea contribuliunilor directe. 

„ Qurisprudenţă). -. 

Poirivit art. 92, din legca coniribuțiunilor direcie . con- 

actele de închiriere nu se pot înlăhira decâț. dacă se 

constată şi se motivează că sunt :economicoase saw simu- 

lale. A . | pi 

„in speță, Comisiunea de Apel] nu arată elementele pe
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care-şi bazează constatârea sa, prin care înlătură  con- 

iractele prezentate de parte, ci face numai 0 simplă: “afir- 

mare. Prin urmars, a dat o holărire nemolivală în ce. pri- 

„-veşte înlăturarea contractelor.. (Cas. II, dec. 1607 din „26. 

„Septembrie 1924). 

Simulaţiune. — - (urisprudenţă). Nu Sa 

_ Potrivit arl. 20, «alin. Ii, din legea :coritrib. dir. (92 alin. a, 

din legea actuală) comisiunile fiscale sunt în drepti a înlă- 

lura ca simulate, contractele de închiriere, însă - numai a- 

lunci când în mod..vădit se vor convinge -de „simulațiune, 

arătând precis punctele -din care reiese - simulațiunea. 

În speţă, Comisiunea afirmând în mod vag, că conirac- 

ul este economicos şi înlăturându- |  mumai pe considera- 

țiunea situaţiunei imobilului și a felului de ocupaţie a rc- 

„curentului, n'a: făcut o motivare în' sensul iegci, astfel că 

„decizia. este. casabilă.  (Cas. MI, deciz. No. 1552; din 2 

7 Dec. 1923. — = Jur. Rom. 1924, pag. 103, Nr. 114. 

Simulaţiine. — Impozitul pe venitul: proprietăților: clă. 

dite. Venitul net impozabil. Elemente de calcul. Con-. | 

“ tracte de închiriere. Inlăturarea lor. -.ca economicoase. 

Molivare. (Art. 92 din legea cântribujiunilor directe). - — 

(lurisprudență). . 

Contractele de închiriere sunt prevăzule de legiuilorul 

„fiscal — prin excelență — ca mijloace “de constatare a" 

” veniturilor imobiliare, în vederea aşezării impozitelot, “de 

“unde rezultă că înlăturarea “acestor contracte ca  econo- 

micoase, ori câ simulate, trebuește să “fie motivată, după - 

“cum de altfel se rostește categoric şi art. 92-din „noua 

lege a contribuțiunilor directe. Această înlăturare a con= - 

iracielor. de închiriere nu poate îi deci justificată numai pe 

considerațiuni vagi de apreciere a situațiunii imobileior, 

-sau prin comparaţiuni cu “imobilele similare, căci aceste | 

consideraţiuni nu își au locul decât în lipsa! contractelor de 

Jocațiune. sau după înlăturarea lor, motivată pe împrejurări 

de fapte în legătură cu ele, sau decurgând din raporturile, 

,
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juridice dintre părțile contractante, ceeace, în speţă, instan- 

ja de: fond nefăcând, recursul bazat. pe “înlăturarea” con- 

iraciului, esle fonda. A(Cas. “II, dec. 1104 din 30 Mai 1924). N 
Lai - 

E Simulaţiune; — v. Impunere., 

Simulaţiune. — Imobil deţinut 'cu chirie de o firmă comer- 

cială. Proprietarul imobilului “rudă cu unul din asociați. - 

Nu există prezumția de ruaenie între „părțile : contrac- 

„“tanle, în senzul art. 92. din lege. —  Clurisprudenţă). ” 

Simpla - împrejurare. că proprietarul unui imobil închiriat 

"e rudă cu unul din asociaţii firmei care deţine imobilul ca 

chiriașă, nu poale îndreplăți insianţa de fond să: conchidă 

„.că există raporturi. de rudenie între cele două părți. con- 

| iraciante în sensul art. 92 din legea contrib. direcie, 'deoa- 

rece acesi text de lege se.referă. neapărat la. chiriaşi, per 

soane fizice susceplibile de raporiuri de rudenie, iar nu la 

firme - sociale cari- au o personalitate juridică - distinctă de: 

aceia a asociaţilor şi în prvinţa cărora orice legătuă „de - 

"-rudenie este exclusă. Astfel fiind, în speţă, “numai - prin. 

„exces de putere şi cu violarea art. 92 citat, Comisiunea. de 

"apel a înlăturat ca simulat contractul de închiriere „înte- 

-meindu-se pe o argumentare inadmisibilă în drept” şi ca. - 

atare neconcludentă în cauză. (Cas. II, dec. 95 din 16. la- 

„Darie 1925. — Jurisprudenţa. generală din 3 Dec. 1925, pag. 

2180)... | 

Sindicatul ziariştilor. —v. „Scutiri. _ 

Societăţi anonime. —' Venitul lor brut. — vw.  Scăderi,. | 

Societăţi anonime, — Calcularea Reniabliățe. — vw. 
Rentabilitate. - 

: Societăţi anonime. — Depunerea declarajiunilor lor. — 
v. Impunere. - 

Societăţi anonime industriale stabilirea reritabilităţei. 
". v. Impunere, --. Ma - 

Societăţi anonime. — vV. Impozit complimentar,.
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Societăţi anoninie pentru construcțiuni. — - Societăţi 

anonime pentru consirucțiuni - -de imobile. Venit realizat - 

„din imobilul întreprinderei. Impunerea. lui la impozitul | 

i „comercial: și complimentar. - — (lurisprudenţă). - 

8) Venitul. societăţilor anonime de construcţiuni realizat 

din imobilele proprietat=a întreprinderei comerciale, poale 

„face obiectul impunerii la impozitul comercial, fiind cuprins 

"în massa totală a veniturilor societăţii. (Ari. 30, 121 şi 132 

“legea contribuţiilor direcie). . 

b) Acelaş "venit trebue să intre în - compunerea . venitului 

“impus la impozitul complimentar. (Art.. 42 legea contribu- 

“Ţiunilor - directe). (Curtea de Apel Bucure şti, Secţia” I, Jurna- , 

lul Nr. 7193, din 16 Decembrie 1925. — Bulei. Curţilor de, 

Apel, pag. 114, 1. Martie 1926). - , 

Societăţi pe: acţiuni. - — - Impunerea-pe primul an de 

Juncționare. — (Instrucţiuni). 
. 

- Parag. 107. — Impunerea - societăţilor pe acţiuni pe pri- 

„+ mul an de tuncţionăre, nu se face decât după  închserea 

primului bilanţ. Acelaş bilanţ .va -servi şi pentru impunerea 

pe al. doilea an, ambele impuneri putându-se face deodată. 

Asiei dar Jegea dă în competința Comisiunii celui de-al 

. doilea an a stabili impunerea şi pe cel dintâiu.  . = 

În "schimb, Ja: încetarea funcţionării, Societalea este im- 

-pusă la venitul stabilit pe baza bilanţului ultimului an "de 

exercitare, deși sociztalea a încetat.- Cum pe. ultimul “an 

s'a făcut o impunere după bilanțul anului precedent, a- 

E ceastă ultimă impunere se socotește ca compensare ace» . 

lei : stabilită pe primul an, de aceea din. impozitul stabilit 

pc baza. ultimului bilanţ, se va scădea cel stabilit pe pri- 

“mul an. 
. Ă 

- in cazul însă când impozitul primului an va fi mai .snâre, 

făcându-se scăderea, nu mai rămâne nimic de plătit. Le- 

| gea nu dă dreptul însă la restituirea pentru diferența în 

plus plătită pe primul an. |
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-Calculul. acestei diferențe de scăzut se face bine-înjeles, 

:socotindu-se și adaosul complimentar. stabilit de art. 42. 

Pentru societăţile industriale Şi miniere noui a căror im- 

punere nu începe în primul an de funcţionare, ci prima im-: 

punere regulată începe din. al. șeaselea an Şi asupra be- 

'neticiului după bilanţul încheiat pe anul a! cincilea, din:im- 
"pozitul stabilit la. lichidare pe baza ultimului ' bilanţ, se va 

scădea: cel stabilit pe anul al şaselea dela funcţionare, | 

“asupra venitului” 'din al cincilea an ce se găsea. în termenul 

"de scutire. Dacă însă în primii cinci ani nu a beneficiat de 

" “scutire sau a: beneticiat pe jumătate, în vedere că limita - 

de rentabilitate prevăzută de art. 36 era întrecută, ÎIMpu- . 

nerile eventuale pe vre-unul din “aceşti: cinci - ani făcân- 
du-se în mod excepțional după lege, în vederea rențabi- - 
dităţii, beneticiului după bilanţul anului în chesliune, ca. ră- 
"mâne bine stabilită şi deci nu aceasta :se va scădea din 
cea stabilită la lichidare pe. ultimul bilanţ, ci „lot aceea a 
celui de al şaselea an. - 
-O. societate care lichidează în Vederea unei i fuzionări sau. 

schimbare de constituire este, impusă. ca şi una care. în- 
-cetează. . 

Sgcietăţi anonime. —  Impunere” pe primul şi al doilea ă 
an de funcționare. —v. Impuneri. | - 

Societăţi anonime. — Impunerea pe > primul an de funeţi- 
- onare. —.v. Împunere. i 

Societăţi anonime cu sediul: principal î în fară. Clă- 
„dirile lor: — (Instrucţiuni). Dă 
Clădirile aparținând socielăţilăr. anonime, cari au sediul: 

principal în altă țară, vor fi impuse cu cola de. 2024, dacă 
“nu sunt utilizate numai în “scopul peniru care s'a obținut 
autorizare de funcționare în țară. 

Societăţi pe acţiuni. — Impunerea lor. — v. Impuneri, |



281 

Societăţi anonime. — : Locul de iripunere pentru împozi- 

ful comercial. — (Instrucţiuni). - 

_ Parag. 97. — Peniru “societăţile pe acţiuni a căror unitate 

în întreprinderi şi centralizare “a "operaţiunilor, “este stabi- | 

tă “chiar prin modul constituirii lor, atât cât exercitar=a 

ss face direct de societate fără amestecul alte; persoane 

E „sau socielăţi, venilul şi impunerea se: stabileşte .- la l6cul 

unde se află: “sediul sau principala adminisirație. 

" Societăţile sau întrenrinderile,. cari nu au sediul în ţară, 

„Sunt impuse: acolo unde. are loc principala exercitare pen- 

iru toate sucursalele din țară, fiind obligate a încheia bilanț 

pentru operaţiunila şi 'capilalul pus. în întreprindere din ţară, 

iar dacă “nu îndeplinesc această obligație: impunerea sc va . 

stabil; dn oficiu peniru fiecare sucursală în parte. 

Șocietăţi. — Calculul impozitului. complimentar. o V,. 

| Impozit. | 

Societăţi de locuinţe efiine. —. - Terenurile lor_virane, — 

1, Scutiri. - e 

Societăţi de economie și ajutor. — (Dec. comis. centr. 

fisc. Comunicată cu ord. Min. de Fin. din 25 Febr. 1926.) 

Art. 33. „Adaos la paragratul 89 alin. 2. — 1. Sociziăţile: 

-de: economie şi. ajutor al căror capital este format din mize 

sociale depuse de: fiecare asociat. se asimilează în ce-pri- 

veşie impunerea la impozitul comercial şi complimentar + cu 

societățile pe acţiuni. 

„2. Aceleaşi dispoziţiuni se aplică şi pentru băncile :popu- 

lare, cooperativele şi federalele lor enumerate la ast. 34, 

cu excepțiunea: prevăzulă în, paragraful 92 alin. b,. adică 

_"dividendul distribuit de aceste instituțiuni, fiind scutit . de 

impozitul mobiliar. conform art..23. punctul 1, întră în com 

punerea * venitului supus alât la impozitul comercial cât. 

la -cel complimentar. . 

Art. 34, alin. b. Adaos la paragraful 93, punctul b. alin. 3. 

— Academia Română urmărind un' scop cultural de inleres 

general, se asimilează în totul cu asociațiunile. constiluite
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“în scop de. binefacere. ŞI deci se - scuteşte conform. art. . 34 

alin. b, de impozitul: comercial pentru pădurile ce _exploa- 

tează, în regie. 

Societăţi de economie şi ajutor. —v, Seutiri, 

Societăţi- de asigurare. — _ (Instrucţiuni). 

(Art. 48.) Adaus la paragraiul 129, punctul 3. — Impune- . 

rea agenţilor de âsigurars. Este necesar. în. prealabii să se 

tacă o clasificare.a acestor 'agenţi astiel: | 

"1, —. Funcţionarii sau, agenții. achizitori, cari 'se ocupă 

- numai cu achiziția afacerilor de asigurare, îără a emite po- 

liţe: în numele: societăţii, „ei putând “avea şi alte însărcinări, 

"cum aceia de a încasa rate conira remizei, său altor retribu- 

„ţiuni, pentru cari primesc salarii, sau alte indemnizări. 

2. —: Agenţii de asigurare, cari pe lângă "achizițiunea 

afacerilor de - asigurare, reprezintă. soceiatea, „pulând kaia 

_în numele «i. - Ă 
“In orice situaţie, din "cele arătate mai. sus,, S'ar găsi iai 

ageni, având în vedere că el nu lucrează : niciodată în pro- 

„priul Său nums, ci numai pe contul societăţii dela care de-. 

ține drepturile. sale, el nu poate: fi considerat ca. comerciant 

în sensul. juridic „al cuvântului, ci esteun mandatar. al socie- . 

lăţii cere are: întreaga răspundere față de as sigurat. 

Socielaiea, de altfel, ceniralizează ia sediul ei, toate o- 

perațiunile ce reclamă ajungerea scopului ei. Deşi: contrac- - 

iele de asigurare sunt considerate în codul de comerț ca 

contracte comerciale, totuși agenții le încheie pe baza unaii 

contraci de drept civil, mandat, în „care răspunderea şi ori- | 

ce obligaţiuni incumbă. scciciăţii în numele căreia ei. lu- 
crează și în baza acestei calități de mandatar, ei trebue 

să suporte impozitul profesional. - N 

Rămâne deci. bine stabilit că în nici un caz, agenții s6- 

cielăților de asigurare nu pot fi impozabili la impozitul co- * 
mercial..E: vor îi impuși ca profesiune. 'necomercială, p=n- 

iru ioale veniturile ce realizează în calitate de. _achizilori 

„sau de reprezentanți. II: . 
4
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In consecință impunerea penru fiecare caegorie de a- 

genţi de. asigurare se vă face asifel:” - 

| — - Agenfii , sau funcţionarii achizitori, prevăzuţi Ja punc- - 

tul 1 vor îi taxaţi la: impozitul profesional. pentru remizel= 

“sau: -comisioanele ce .realizează din afaceri de - achiziţiuni 

de asigurări: ŞI la - impozilul pe salarii peniru salariile sau 

remizele ce "primesc pentru - îndeplinirea însărcinării lor, ca 

“funcționari sau încasatori. | - 

Având în vedere că aceşti agenţi au de suportat chellu- .: 

eli pentru efectuarea achiziţiei, în mod provizoriu se fixea- 

„ză quaniumul lor Ja 20 la sută din totalul remizei cuvenite. 

“Prin urmare, din Totalul remizei se va scădea 20 la sută, 

iar restul se Va taxa cu 12 la. sută. Suma definitivă a 

cheltuelilor se va: fixa de către Comisiune cu ocaziunca . 

dresărei actelor de impuneri şi pe baza justificărilor adu- Ă 

'se de cei în drepi. 

“In ce privește persoanele cari, fără -a fi. agenți : “Sau func- 

-ţionari ai societăţilor, procură acestora afaceri de asigu- 

rare, - este indiscutabil că remizele realizate. de ei se vor 

taxa la impozitul profesional fără deduterea sumei de 20 

la sută ca cheltueli. : 

Conform art. 53 din lege, impozitul se reţins: de:  cătee 

acei cari fac plata remizelor, cu ocaziunea achitării aces- 

iei remise şi se varsă la Stat la finele fiecărui trimestru: 

" Odată cu vărsarea, se va depune liste. nominale de toti 

- acei pentru cari s'a “reținut şi vărsat impozitul. În „aceste 

"liste se vă trece: numele, domiciliul (comuna, sirada. şi 

No.), suma bruiă a remizei, suma. nelă şi: iinpozulu! Listele 

se vor alcăjui pe Administraţii Financiare. Administraţia 

Financiară: imediat ce se încasează impozitul va lua mă- -- 

suri ca, prin funcţionarii prevăzuji la art. 93 din lege. să se 

E “dreseze acte de impunere peniru fie-care persoană. 

Pentru aceste impuneri se urmează procedura prevăzuă 

în art. 95 alin. c. din dege. Listele cari privesc alte Adminis-: 

- traţii Financiare vor îi înaintate pe cale oficială, “locului in 

- drept, -complectându-se jista şi cu numărul şi data chitanjei 

t.. iii sub. care s'a încasat impozitul. - . .: ..: HE
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In “vedere că impozitul : este deja încasat,: nu . se va mai 
creia debit, decât numai pentru diterenjele de impozit ce 

“ar rezulța la impunere. . - : 
Toate aceste impuneri :se vor nota î în regisirele în cari se 

rce şi încasările dela ambulanții unde. se .vor descărca şi 
plăţile - făcute. Debitările se vor acc, în „ordine, "pe măsuna 

: încasărilor, i - Ă 
"Agenţii: prevăzuţi la! panctul 2, adică acei cari reprezini niă 

'sociețaiea în afacerile de asigurări, putând trata în numele. 
e! și cari “au biurouri „pentru. acesie operaţiuni, vor îi su- 
puşi la impozitul profesional. : , 

" Slabilirea impozilului se va face! de <ălre Comisiune pe 
baza declarațiunilor ce aceştia sunt obligați a da, . conform 
cu art. 87 din lege, iar încasarea impozitul ui se. va face 
„conform normelor obişnuite. . | 

Cei cari plătesc remize acestor agenţi Sunt obligați ' ca 
în luna Januarie a fiecărui an să. înainteze.-. Administraţiei 
Financiare unde domiciliază „agentul, liste nominale în câri 

„Vor irece toale sumele ce li s'a plătit ca remiză în cursul 
anului precedeni, “peniru a. se avea. în vedere la stabilirea 
împunerii. - N 
Dacă acești. agenţi mai. exercită. vre-un: at comerţ. în. a- - 

„celaș 'local, vor. fi: iralaţi ca „comercianţi: peniru toaic v=- 
"niturile ce realizează, chiar peniru acele -din : afaceri de 
asigurări, fără a se mai impune şi la impozitul: protes. onal. 

Deniru salariile ce. ar primi. în calitate de funcționari ai 
„soeietății se: va reține” și vărsa. impozitul de către socielaie 
“cu ocaziunea: “plăţii salariului. i 

Pentru agenții cari nu au biurouri « sa vor aplica dispoii- 
țiunile prevăzule la punctul î, cei cari fac plata remizelor 
fiind obligați -a reține impozitul cu :ocaziunea plăţii - remize- lor, iar vărsarea să se facă. din lrei în. rei. luni.. 

, 

“Societăţi de asigurare. — Imprurmuturile acordate de aceste Societăți. Impozitul „aplicabil. —v, Imprumuturi, 
Societăţi de asigurare. — vw. Scutiri. |
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Societatea „Astra“, — Scutirea: de impozit. a fondului 

“de amoriizare al Soc. „Astra“.— (Dec. comis. centr. fisc). 

Memoriul, societății „Astra”'. — prezentat prin Camera de 
Comerţ din București. 

In ce privește cotele de amortizare. 

Având în vedere că, colele fixate prin art. dl — sunt . 

cote maximale de: amoriizare pe cari le poale ace o între= 

„prindere ; : 

Considerând că dacă în bi! tanţul închciat şi-a, pus alte 

cole mai mici, “însemncază că alât a apreciat să dea fon- -. 

dului de rezervă, socotind că sumele prevăzute sunt sufi- 

cient pentru amortizare: față de beneficiul realizăât; 

- Comisiunea este' de părere că nu se pot sculi. de' Mo. 

pozite de cât sumele: prevăzute la fondul de arnorlizare 

la “bilanțul încheiat, bine înțeles ; 'sub acendijia . ca: „aceste 

Sume să nu depășească. cotele stabilite prin lege . şi 

deciziunea Comisiunei -Cenlrale Fiscale. 

Intreprinderea nu - poate “dar cere, modificarea ' bilanţului . 

său și asiiel: să-și sporească cotele de amortizare fixate 

deja în bilanț. . | - _ 

_In ce privește. inipozitul industrial pe anul 1922, deciziă 
din 2: Mai, 1924, menține în tolul acea: deciziune şi esle de 

“părere. a se respinge reclamaţiunca. (11 Febr. 1924). 

Societăţi. balneare. — (Dec, comis. centr.. fisc), 

Socielăţile - “anonime cari pe lângă “întreprinderi de -ex- 

ploatări de băi de ape minerale fac şi "exploatări de hotel, 

| 'reslaurant, "elc., exploatări cari suni, în strânsă legătură cu 

exploatarea. băilor, se. vor considera - „pentru loale acesiea 

ca tăcând exploatări industriale şi să li sc. aplice dispozi- 

țiunile art. 30 alin. 3 din iegc. Venitul imobilelor * în _care 

fac asemenea. exploatâre. se:va considera ca. fiind -cu- 

prins în venitul comercia] și prin urmare nu se. va. mai im- 

- pune sepazat la impozitul pe clădiri. -
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Societăţi balneare. — “Impunerea medicilor balneari. — 
* (Instrucţiuni), | . _ 

Ministerul de finanțe. a trimis tuturor administratorilor . 
financiari. noui instrucțiuni conform 'aviselor date de către 

comisia centrală fiscală în ultimele sale şedinţe. 

Medicii cari profesează în timpul sezonului la: staţiunile 

balneare nu se impun acolo, întrucât aceștia au dal: ds- 

clarațiuni și au fost impuși în comuna unde au domiciliul 

stabil ' și unde. exercitează în iot restul anului. Agenţii îis- 

"cului din staţiunile balneare vor. încheia procese-verbaie 

în cari se vor. stabili, după datele ce le âu şi constatările 

ce, vor face,. veniturile realizate -de acești piofesionişii. 
Procesele-verbale “se vor înainta Ad-ţier financiare - “unde” 
are domiciliu! profesionistul, care va îngriji: a.:se nota în 
matricolă în coloana rezervată pentru aceasta, constată- 
ile făcute, şi aceste constatări -vor servi de. bază peniru 

Să determinarea venitului profesionistului „pe. anul următor. 

Societăţi de binefacere. — v. Scutiri, 
Societăţi: exploatatoare de imobile. v. Scăderi. 

N 

Societăţi cu capital în coroane. — - Calculul rentabili- 
tăjei. — », Înipunere. Ma 

Societăţi pentru. construcțiuni. noui. — Nescutirea ler i 
„de impozitul comercial. — v. Scutiri. 
Societăţi profesionale constituite p. exercițiul unei 

profesiuni. — Reduceri la complimentar. —v, Institu- 
țiuni. financiare” create de stat. 

Societăţi fără scop lucrativ, persoane morale. — Im- 
„__pozit complimentar. —- Automobil Club Regal Român. 
Societate recunosculă ca persoană morală şi neurmărind . . 
scopuri lucrative. Nu poate fi asimilată cu întreprin- : 
derile comerciale. Nu. poate fi: impusă la impozitul 
complimentar. Art. 42 legea contribufiunilor. directe. — 

. (Jurisprudenţă). a - 
In fapt: Clubul recurent a fost impus. -de Comisiunea | ds - 

apel, la plata impozitului elementar, Precum şi la. aceea a
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impozitului complimentar, conform: art. 42 din legea pentru 

unificarea conțribuţiunilor directe, fiind . socoliț ca orice : 

“întreprindere . comercială sau industrială. 

- Recursul bazat pe greșita interpretare a: cart, 42. Şi exces 

de putere a. fost admis. 

"In: drept: Comisiunea de -apel a dat” o greşită intrepre- 

tare art. 42 din legea coniribuțiunilor directe, întrucât era- 

"evident. că. „Automobil- Club Regal Român”, . neurmărind nici, 

un scop lucrativ şi nercalizând nici un. beneficiu, care să 

"fie împărțit la finele. anului sub formă” de dividende” mem- 

brilor săi, nu puica în nici un caz să fie impus ds art. 42 

-din lege. ie - | | 

De către însăşi Comisiunea: de apel s'a avut în - vedete 

;Automobil-Ciub Regal Român” este o societate cea 

“fost recunoscută. ca persoană morală prin "legea din a 

Marlie 1909, cu un capital lipsit de orice rentabilitate -i 

„sensul legilor fiscale, . întrucât beneficiile realizate - au cost - 

și sunt şi astăzi întrebuințate peniru 'o serie de opere cari .. 

vin în primul rând în. ajutorul Statului: român : 1)- Editura : 

“Ghidurilor drumurilor — lucrare ce este folosită mult și de 

„către Statul Major al Armatei; 2) Ssmnalizarea şi indica- : 

țiunile drumurilor ;' 3) Școala oficială de. mecanici 'condu- . 

-cători de automobile, etc., şi cu ioate :acestea Comisiunea 

.de apel nesocotind aceste considerațiuni, a trecut  loluşi 

Soc. „Automobil-Club Regal Român” în categoria înfre-  - 

_. prinderilor comerciale şi industriale prevăzute. de art. 2 | 

-din legea contribujiunilor directe ; - . : | 

Astfel fiind, este vădit că instanța de apel 'a: comis -un- 

"exces 'de putere şi o violare a dispoziţiunilor art. 42 din | 

“legea . impunerilor . unificate; . întrucât recurentul -„Automo=. 

“bil-Club Român” nu putea să fie astfel impus decât numai 

la impozitul: elementar şi cu reducerea arătată de ari. 35, 

iar nu .Și la impozitul complimentar prevăzut de arț..42 din 

„legea. menţionată, care nu priveşte decât societăţile” „sau 
asociaţiunile cari având un; scop. lucrativ împart toldeauna i 
„membrilor .. dividendele sub. o formă deja convenită, _ICas 
A, „dec. 203 din 27. Ianuarie . 1925), ae IN 

=
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_ Societate fără scop lucrativ. : —v, Scut 

” Societate „năţională de apicultură. — v. Scutiri. 

.” Societăţi de navigaţie. — Asimilarea socielăjilor, de 

“navigație. — (Dec. comis. centr. fisc,).. 

Socidtătăţile. de navigaţie fiind asimilate în totul “cu 
societăţile. pur industriale întră în prevederile art. „124 ŞI . 

“deci capitalul constatat 'prin bilanțul aunlui 1915 se va. 

„lua de rei- ori cu ocaziunea stabilirei rentabilităție. peniru 

impunerea' la impozitul complimentar. . (Dec.  din'9 Febr. 

„1925; comunicată cu ord. M. Fin. Nr. 33.093/1925). 

Societăţi de navigaţie. — (Instrucţiuni). | 

Adaos la paragraful A Sunt. impozabile  veni- 

turile trase din țară de către- societăţile străine sau par- 

Hoularii străini, cari fac transporturi pe uscat, Dunăre sau 

Mare, dacă aceştia au agenții sau reprezeniănți în fară, 

Dacă nu încheie un bilanț ' special. pentru veniturile rase 
„din ţară, sau. nici nu prezintă regisire regulat ținute cu care 

să probeze veniturile trase din ară, evaluarea lor se face 

conform ari. 39 alin.: b., „prin comparație cu. alte între- 
prinderi Similare din țară. - e Ea Ei 

Societăţi de navigaţie. — vw, Impunere.. 
Societăţi streine. — Veniturile Soc, Sireine. —v,  Socie- 

tăți de navigaţie. 

Societăţi streine. — v.. Supracotă 

Societăţi streine. — * Coniracl: de. comision. — Proprie- 
(arul. mărfurilor aflate în străinătate. — Impunerea lui . 

la impozitul. elementar şi. global. — Neaplicarea adao- 
sului de înstrucfiuni de la.art. 84. pentru impozitul veni- 
tului din 1924. — (Jurisprudenţă). - 
a. — “Potrivii principiilor de drept în materia coniracle- 

lor de comision, proprietarul mărfurilor până. în momentul 
„vânzărei lor'de către comisionar, rămâne cassa care: lii- 
mile mărfurile în consiynație ; prin urmare beneficiul rea- 

- bzal în țară de o cassă de comerţ Sirăină, prin. vânzarea
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„în acest, mod a' mărfurilor sale, este supus la elemeniar și 

“ global. 

b. — Dispoziţiunile adaosului de instrutțiuni la art. 84 
sunt referitoare la societățile străine, însă cu. începere 'dela 

1 lamuarie 1925 şi numai în vederea unei înțelegeri cu Sia- 

tele străine, iar nu ca'o interpretare a art. 84,.cu' efect re- 

troactiv, textul fiind categoric. (Curtea de Apel Bucureşti, | 

„Secţia IV-a, deciz. fiscală Nr. 145, din 15 Decemb, 1985. — 

Bulei. „Curţilor. de Apel, pag. 9%, 15. Febr. 1926.) | 

Societate streină ce face operaţiuni în tară — (a- 
struețiuni). , 

“ Parag. 64. = In cazul când o socielăte” sirăină face. ope- 

“rațiuni în ţară, însă distribuirea benetiiciului se face în alță 

ară cunde se, închee bilanţul, beneficiul rezultat din opera- 

fiunile din țară, care se trimite în altă. țară, va îi impus “in 

„„jegrai, el aparţinând în toi cazul acţionarilor și în. acest 

„caz sămâne a fi scăzut ca dividende. la: impunerea so.” 22. 

- țății asupra beneficiilor comerciale, conform art. - 33 | 

impoziiul va fi vărsat în una. ce urmează aceleia în care : 

"s'a ales beneficiul şi în tot cazul înaintea. trimiterii În > în 

ată țară. ma: 

£rHurile societăţii aflate - în. n fază, nu mai suni. supuse o- 

“-bligajiunilor prevăzute la ari. 26, parag. 63,. decâţ, „dacă 

-socistatea are operaţiuni. şi. în altă țară, în care caz. po- 

„sesorii acelor operaţiuni. şi în altă țară, rămân  impozalili 
penirii partea. din beneticiul luat din alte Ţări. | 

In acest caz rămâne în. obligaţiunca administrațiunii din 

țară a societății să dovedească la Ministerul .de . Finanțe 
„cola-parte din beneficiile din țară ce a intervenit în distri- 

„_„buirea făculă în străinătate, spre a lua măsuri de rsdu- 

2 cere corespunzătoare a divideridelor plătite anticipat aci. 

“Societăţi streine. — v. Scăderi. | 

Societăţi streine. — Dividendele plătite lor. — v. Divi- 
- dende,: , 

19.
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“Sonde. —v. Petrolitere. 

„Spectacole. — Contravenţie. —v, Apel. . 

„Spectacole, — Bilete, Impunerea. la taxă a  fiocărui 'bilet: 
„ Permisiuneă patronului de a se intra fără bilet constitue 
contravenție. — (Jurisprudenţă). | | 

Legea impozitului pe lux şi cifra afacerilor, prin art. 10 
şi 11, impunând la o. iaxă specială valoarea: fiecărui - bile! 
de înirare, faptul. de a permite intrarea în teatru, etc., fără 
bilet, constilue. din: partea antreprenorului, sau. proprielaru-, 

ui o: adevărată coniravenție la lege, aducând şi prejudicii 
' fiscului ŞI. ca atare airage asupra lui penalilatea prevăzulă. 
de: lege. (Cas. II, Complet Ardeal, dec. 20235 din 5 Noerm - 
brie 1924). 

Spectacole. — Contravenţie. Apel, Dispozițiunea impusă 
: prin art. 13 din instrucțiunile: relative la aplicarea -legii, : 

-de a: consemna plata (axelor şi: a amendei şi a depune | 
recipisă, în caz de apel nu are putere de lege. Art. 42 
legea. impozitului pe lux. (lurisprudenţă). - Ă 
Dispoziţiunea din. arl. 13 a instrucțiunilor relative la apli- - 

carea impozitului pe „spectacole, cari obligă pe conirâve». 
nieni, ca odată cu .csrerea de apel să anexeze -şi iccipisa 

„de plata taxelor. și a amendei, nu -are putere de legc, îniru- 
"câi sa nu face parte integrantă din legea : impozitului pe 
„lux şi cifra „afacerilor, iar ari. 42, care vorbind de - aceste 
"instrucțiuni, se rostește : „Insinicțiuni speciale .de aplicarea 
legii se vor da de către Ministerul de Fimanţe; ele vor avea 
putere obligatorie, în măsura în care nu contrazic dispozi- 
iunile prezentei . legi”, , | 
-Legea nu, obligă însă pe contravenisnţi a face . dovada 

achitării taxelor. şi a -amendei, cum cer. instrucțiunile. Pe . 
lângă aceasia, chiar în cazul: ipotetic, când instrucțiunile 
ar avea puiere de lege, totuși, întrucât dispoziţiunile invo-.. 

, cate: de Minister, nu Sunț prevăzute sub pedeapsa nulității, 
| violarea lor nu poate atrage casarea hotărirei. (Cas. ll, dec. 
1879 din 22. Ociombrie 1924). a :
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Spitale. — - Impunerea spitalelor, sanatoriilor, ete. (Dec. 

comis, centr. fisc.. Comunicată cu. ord. Min. de Finanţe | 
din 25 Febr.. 1926). ' a 

Art: 48. Adaos, la: paragraful 129, punctul 5. | 

_ Modul de impunere pentu policlinici, sanatorii, elc. 

„-- Având în vedere: diversitatea acestor așezăminte ȘI în 

„“stituțiuni, se clasifică în“-următoarzle - categorii : 

1) Scutite de impozit: ! | 

a) .Spitalele,. sanatoriile, policlinicele, cari au "caracter: de 

“instituțiuni de binetacere publică sau private unde funcţio= - 

narea este asigurată prin caritatea publică sau privată: ŞI 

“nu produc. beneficii în profitul vreunei persoatie fizice, so- 

„-C cistăți. ori așezământ. . 

2). Supuse la impozitul profesional : 

In ce priveşte această categorie urmează: a se face 

“două subdiviziuni, şi anume: | 

a): Stabilimente individuale sau clinice proprii unde pro- 

fesioniștii îşi exercită. exclusiv profesiunea! “lor și unde 

„chiar dacă dau îngrijire și hrană bolnavilor, aceasta selace. 

„cu titlul accesoriu „peniru înoriiirea medicală de, care a-. 

:ceștia au nevoie. - N 
.Venilul realizat fiind. un venit rezultat din „exercitarea 

“profesiunei. - — se impune la: impozitul profesional. _ 

b) Asociaţiunile. profesionale (policlinici) unde . oamenii 

„de specialitate își exerciă profesiunea” lor şi ca accesoriu 

- „adăpostesc şi: hrănesc bolnavi. 

Aceste .asociaţiuni deși. urmăresc scopuri  tuerafive,.. to- : 

uşi nsfiind constituite pe! baze “comerciale, ci 'fimd: sim- - 

ple - asociaţii civile . în care_profesioniştii: întruniți ÎŞI 'exer- 

-cită profesiunea lor, nu este locul de a se aplica dispozi- 

- țiunile, art. „35 din lege... | 

Sporire. de: capital. — Sporirea cat (Dec... 
“com. centr. fiscale). „ a 

Dacă societățile pe acțiuni făcând o supra evaluare a 

imobilelor sau instalațiunilor. pot spori astiel capitalul ?
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| Comisiunea având în vedere că sporirea... capitalului în - 
“societăţile pe acțiuni nu se poale face de: cât. prin 'emi- 
icrea 'de acțiuni noi achitate efeciiv de acționari, opineează 

că o sporire. de capilal prin - „supra-evaluarea - imobilelor - 
iără + un , apori efectiv: reprezentând valoarea "acțiunilor e- 

se. consideră | efectiv echitate: şi acţiunile: care se. dau. 
-în Jocul dividendului” cuvenit: acționarului. - 

P- i 

„_ Sporire - de capital. — “Sporul de “capital. prin“ supra 
- evaluarea capitalului. — — (Dec. Comis. Centr. fisc... - 

Sporul de capital făcut prin suphă-evaluarea activului e- Na 
miţându-se noi acțiuni cari s'au împărțit: gratuit acționari- 
lor constitue un capiial, iar nu un beneficiu şi deci nu 
poale servi ca bază de impunere la impozitul . comescia!. 

Pe baza: paragrafului NI punctul 1 alin. a. din suplimentul 
- de instrucţiuni, acesi sor de capital nefiind un aport efec- 

liv de capital care: să serve la -activilatea  întreprinderei 
nu poale intra în calculul rentabilităţei cu ocaziunea im- - - 

N punerei la impozitul complimentar. (Dec. din 9 Febr. - 1925 ; 
» comunicață GA Ord. M. Fin. Nr. 35003/1929, 

_Sporire de capital. — Prima de emisiune. cu: ocazia: 
- sporirei. capitalului. “Adăogirea ei la beneficiu, — (luris- Ia 
prudență). : - 
Se interpretă greşit art. '32 din legea conirib! directe, când 

Se majorează beneficiul cu -sume ce reprezintă rezerva din 
priina ' emisiune la sporirea -de capital făcută în 1923. -ca 
n=fiind apărală de lege, “deoarece în acel. iext 'se arată ce 
rezervs se vor” scădea. din beneficiul nel, căci aci e vorba. 
de o primă de emisiune, cu ocaziunca sporirei capitalului, 
iar nu de beneficii. (Curlea de Apel București, secţia Il. 
deciz. fiscală Nr." 47, din 23 Oci.. 1925. — Bulei. Curţilor de 
Apel, pag. 466, 15 Decemb. 1925), -
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 Sporire de capital format din . supraevaluarea acti- 
„.vului prin emitere de. noui acţiuni. —: „Caracterul 

de capital-al „sporirei iar. nu .de beneficiu. |. —.V. Ina- 
punere, . ..... Ne, ca PN 

 Sporire de capital. — - Sporirea caplialului Societăților j 
: Anonime. — (Dec. comis. centr. fisc,). 

Dacă societățile” anonime pz ăcţiuni * își poţ spori capi- 
alu prin -Supra-evaluarea activului ?- .. . .... -. 

“Comisiunea” având în. vedere considerentele din decizia 
cată în şedinţa dela 21 Decembrie 1923, în aceiaşi cestiune, 
„Având în vedere că sunt unele societăţi cari având. de 

"obicet pi incipal exploatarea de imobile. cari. sunt” proprie- 

, 

“tatea lor, şi cea mai. mare “parte “din „capitalul. lor:. este - 

învestit in “aceste imobile dinainte de. 1916, când puterea 

"de achiziţie a: leului era identică cu a leului în aur. 

Considerând că . beneficiile acestor societăţi “astăzi când 

"moneda este atât. de depreciată față de un capital în lei: 

aur, _reprepintă o rentabilitate aşa de urcată în cât apli- 

când cota. de impuneri ar. depăşi marginile unei “raţionale 
aplicări a impozitelor pentru asemenea întreprinderi. 

„_ Având în vedere că pentru societăţile. anonime industriale 

Sa: prevăzul prin art. 124 că, capitalul rămas. dinainte . de 

1916 se. sporește de trei ori i când se “caleulează 'rentabi- 

“litatea. - i - 

Comisiunea. opinează ca să se menţină solujiunea dată 

prin deciziunea din 21 Decembrie 1923, adică: 'societăţile 

„anonime pe. acțiuni nu- şi pot spori capitalul decât . prin 

vărsăminte reale, cu “adaosul că, societăţile al căror obiect 

principal este exploalarea de. imobile, proprietatea 'lor. să. 

„fie asimilată cu cele industriale şi prin urmare âplicându- 

» Ji-se dispozițiunilc art. 124 din” lege; capitalul învestit - 

- imobile înairite de 1916 să fie socotit de. trei ori în calcu- 

“dul entabilităței.. i E 
" Evaluarea capitalului în imobile. seva face după,, „bilan- 

ni încheiat pentru a anul 1915, (Dee. „din 24 „lan. 1925).
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“Sporire de capital, - — Impozitele, pe sporirea de capital. 
„. (Dec. comis, cenir, fisc.) | 

"La socielăţile, cari şi-au sporit căpitalul din 19t5 prin - 
“noi vărsăminte. reale,- pentru - calcularea rentabilităței se va 
lua de trei ori capitalul dinainte de 1916 la care se adaogă 
nouile vărsăminte. Aa e 

Exemplu : O. societate a avut în 1915 capital de. un milion. 
„Iei, conform ari. 124 rentabilitatea se va calcula "avându-se, 
“în vedere capitalul de irei milioane, adică -capitalul 'din 
1915 sporit de trei ori; plus capitalul adăogat: după 1916. 
adică în total 4.000.000. - iei - 

Stabilimente balneare. - — “ Clădirile lor. —y, Scutiri.. 
„. Stabilimente balneare. — „v. Societăţi balneare, 

Stabilimente comerciale, — Clasificarea lor. =. „Cora. 
Minister.- Finanţe din Sept. 1925)... . 

„Comisiunile pentru judecarea apelurilor “făcule contra. 
| „hotăririlor. primelor comisiuni cari au efeciuat lucrările de: - 

- clasificarea localurilor. între 1—10 “Septembrie 1925, + Con- 
form: legii impozitului pe lux şi cifra de.. afaceri, să „se 
convoace pentru judecarea apelurilor cu incepere dela 1 
Octombrie 1925,. a 
„Comisiunile de apel în cauză vor. fi însăşi - comisiunile: 

prevăzute de art. 78 -din legea. pentru unificarea ' contribu-- 
jiunilor directe cari judecă și apelurile. fiscale. făcute .în. - 
contra hotăririlor  comisiunilor de impunere, convocarea lor 
şi procedura de urmat fiind cea prevăzută de ari. A din 

" legea asupra împozitului pe lux şi cifra de afaceri. 
-. Aceste Ccomisiuni vor lucra în: fiecare judej în localul ad-. | 
. „ministrațiunilor financiare. : 

Holăririle comisiunilor vor fi comunicate pe: calea pre-i : 
văzulă de art. 77 din Jegea pentru wnificarea coniribuțiuni- 
lor direcie: - ă 

z 

Stabilirea rențabilităței î în Soc, Anoh. — Norme. — v. Împunere şi Rentabilitate,
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- Statut: personal. — Aplicarea lui față de veniturile mo- 
biliare “trase din 'Streinătate de un 'român., —  (Instruc- 

iuni). 

Parag. '46..— “Spre. deosebire însă de veăiuie: imobilia- | 

re, veniiurile capitalurilor “mobiliare sunt impozabile, - dacă - 

sunt încasate de. orice locuitor al Mării, „Chiar dacă provin 

" din -allă “fară. Si . Sa 

Asiiel, în această privinţă impozit împrumută caracte- A 

“cul personal, întrucât în 'acest -caz. motivul . care dictează 

așezarea. ui, este faptul că 'contribuabilul „are veședinja 

în ţară. i : 
Se precizează că: 'mu este vorba aci: i de: acele venituri ale: 

„ „societăţilor străine, -cari provin din țară . şi care Sar re-- 

partiza în străinătate, acestea, fiind - în tot cazul impoza- 

bile pe baza provenienței lor, ci de acele venituri . cari au 

„izvoarele lor într'o altă fară şi care, se: încasează de :lo-.- 
cuilori ai “Țării, fie direct ' din 'sirăinătate, fie prin  interme- 

„diarii din țară. : 

“Se consideră, locuitori ai Țării ioţi cetățenii români 'cari 

au aci o reşedinţă, cum şi toți” străinii cari - locuesc - ds 

fapt în fară mai mult de 6 luni în anul! „de încasarea Ve» 

“ nătulua. | 

Veniturile valorilor. mobiliare din „altă țară :se impun cu 

cota de. 15 Ia sută, plus. cota. adițională. prevăzută -de art. _: 

72, fără distincțiune, întrucât diferenţierea prevăzulă -la . 
„art. 22, după origina veniturilor, se referă, numai la valorile -: 

Şi capitalurile depuse în țară. E 
4 , 

Stabilirea. impozitului pe. venitul global. - — (Inst, 
Min. de Fin, din 1 Febr. 1926), : | 

Se vor lua măsuri ca prin organele de constatare şi con- 

“4rol să se adune elementele pentru stabilirea neală a a- 

” cestui venii. : 

In deosebi, se vor găsi elemente apreciabile în , scriptele 

băncilor de unde se vor afla salariile rsale ce se plătesc 

funcționarilor lor, dobânzile “plătite la: sumele în . depozit, 

cum şi dividendele ridicate de acţionari.
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“Aceste elemente vor servi şi da stabilirea venitului - glo-. 

ag şi vor da prilejul, a se “constata 'dacă s'au plătit im- 

pozitele pe salarii şi mobiliar. i ” Ei : 

„Sa „observat! că obișnuit comunicările privitor la impu- 

nere se fac cu. mari întârzieri, - ceeace prehmgeşte termenul 

- de apel şi “deci Şi. durata acestor: din urmă comisiuni, 

„Alte on, comunicarea nu se face în forma ari. 98, ceeace 

are drept urmare că fiscul nu are titlul legal de împlinire 
şi contribuabilul poale oricând ataca impunerea fie pe 

cale de contestaţie. la surmăriri, „fie pe calea apelului, „care 

rămâne deschisă. - ” i 

"“Secretarii Comisiunilor Și în deosebi delegaţii. fiscasdui 

“vor căuta ca procesele să fie: înmânate a doua zi „după . j 

slabilirea impunerei. a or 

Staţiuni balneare — Comerţ în.. — i Comer, | | 

Streini.: — Aplicarea impozitelor asupra veniturilor n mo- 

biliare încasate de strâini. . | 
- Ministerul de Finanţe pe baza deciziunilor Comisiunei - 

" centrale fiscale, a dal instrucțiunile de mai jos referitoare 

la modul cum: irebue să se aplice impozitul veniturilor! mMo- 

biliare încasate de străini. . SE 

Supra: cola la veniturile. streinilor 

"La: paragraful 170, alin. 5 din instrucţiunile fiscale “sau - 
"adăogat următoarele : 
- „Până la o înţelegere cu. siatele. străine unde există im= 

| pozilul global, în „sensul prevederilor art. 55 alin. 3, supra- 

" cola prevăzută. ide art. 64 care inlocuește impozitul pe 

venitul global nu se va percepe la “veniturile duate de către” 
societățile anonim: străine, ci numai la acele venituri ce 
s'ar lua 'de către persoanele. fizice străine. - 
Această dispozițiune. intră în vigoare pe. ziua: de Î Ia- 

nuarie 1925”, „i SR 

Cazuri de scutirea. dobânzilor de impozitul global! 
-.S'a adăogat la paragraful 51 punctul 4 alin. penultim . de 
sub llera a, din instrucțiunile fiscal= : „Dobânzile plătite.
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de. comercizaţii. sâu industriaşii români în străinătate... 
- rezultând din: vânzări „de mărfuri sau alte afaceri de co- - 

- meri, consiatale prin “facturile “ pentru livrarea. rmăriuritor, 
prin polițe, sau sentințe judecătorești, “sunt” scutite de 'im=- 
pozilul mobiliar; dacă acei cari plătesc dobânzile sunt su- 

” puşi la impozitul comercial pentru afacerile din cari rezul- 

iă „acele operaţiuni. . Cu : - - 
"De .asemenea, sunt “ sculite de plata impozitului mobiliar 

dobânzile plătite - în - străinâtate . peniru credite, în monedă. 
„Slrăină, - deschise, în mod real acolo, întreprinderilor To- 
inerciale sau industriale din “fară. Scutirea sa” acordă - 

“baza declarațiunii ce! se va face la linp şi în “urma consta 
tăzilor doveditoare că este. în adevăr un credit acordat în : 
acelz :condițiuni. _ a, 
„Dobânzile rezultând din alte afaceri, cari nu au carue- 

terul de acte de: comerţ sau industrie; precum “Şi 'dobânzile 

plătite la depozite spre fructificare sau la împrumutuiile în 

le», tăcute . în țară de 'căire: streini, sunt: supuse la: impozitul 

mohiiar şi la supra- -colă. prevăzută de - art. 54. din legea 

fiscală, . . , | . _ 

Streini. — - Impunerea lor. — v. “Supracotă' v. “Asenteişti 

Streini.. — v. Mobiliar impozit. 

. Streini. — Dobânzile încasate din România. - —v, Scăderi, 
De : 

“Subsol. — Venituri din concedare, — - (Instpucțiuni). 

“Parag. U.. — Venitul realizat din dreptul 'de proprietate - 

. așupra subsolului concedat, nu este supus acestui impo- 

zii, ci îa impozitul asupra: venilului din- valori mobiliare, ca 

* Și cal al concesionarului, care cedează altora - exploatarea. 

imporitu se încasează dar la bţinerea venitului conform - 

ri... -ier iinpunerea -. se stabilește, conform celor arătate 

“la paraar. 65. Să 
Dispoziţiunile din legea minelor! peniru siabilirea - unui - 

impozil pe suprafeţele miniere „concesionate rămân în Vi, 

-goare, iar dispoziţiunile legii din 1907 pentru stabilirea iin- . 

pozilului asupra păcurei .sunt desființate.
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In: pozitul de față se aplică. însă în ce priveşte - venitul - 
” din :exploatarea agricolă: a suprafeței, care se stabilește la 
recensământ, evaluându-se. pe hectar şi | încelează - dela - 

- începerea :anului “care - urmează aceluia. în care asemenea. 
„Venit ar mai putea îi realizat din cauza lucrărilor. de ex-. 

“ ploalare a subsolului, i 

Succesorale taxe. - — v. Taxe succesorale, 
Sume încasate cu anticipație. . —v. Impuneri. 
Sume. reportate în bilanțul, viitor, — vw, Impozit mo= - 

biliar. | a Ă 
Supracotă. — Aplicarea . supra cotei. la impozitul ele-. 
“mentar pentru streini. — -(Dec. comis. centr. fisc.). 
După - relațiile oficiale date de. către, Ministerul de . Fi- 

nanțe supra-cola la. impozitul elementar: prevăzută - de “art: 
64 din legea contribuţiunilor dirscte, care înlocueşte impo- 
zitui global peniru veniturile luate. din țară de către streini 
nu, se aplică la societăţi ie „anonime streine. 
Ac e2slă svpra-colă se „aplică numai - la persoanele fi 

zi-e sireine. 

Măsura de faţă. a intra. în. vigoare dela A Ianuarie 1925, 
. 

Supracotă la acţiunile la purtător ale sireinilor. — 
v.: Dividende. . : aa a 

Supracotă. — — (instrucţiuni), - | 
Adaus la paragraful 170, alin. ultim. — La societățile a-- 

nonime străine, supra-cola prevăzulă de art, 64-'se calcu-= 
_lează la venitul impus cu cota prevăzulă de: art. „30, . iar 
“nu asupra venitului supus la impozitul complimentar, însă 
numai! în cazul când venitul supus la impozitul complimen- i 
tar a fost deja impus cu supra-cotă, atunci când. s'a per- - 
cepui impozitul mobiliar, aceasta spre a sc evila o dublă 
supra-taxare. - 

Supracotă. —v. Impozit mobi liar. 
Supracotă. — y., Impunere,



299. 

Supracotă. — (uastrucj iuni), | , 

„ CArt. 64). Adaus la paragraful 170. —  Supra-cola prevă= 

zută de art. 64, se aplică odată cu. cola principală şi asu- 

| pra aceluiaș venii, iar nu asupra venitului rezultat, după ce 

s'a scăzut împozitul - calculat cu cota principală. 

Aceasta reese în mod evident din redactacea. art. 64, «care 

prevede că supra- -cota se aplică -la izvorul veniturilor, a- i 

„dică -aşa cum sunţ ele determinate peniru „impunerea la 

elementar. ME : Di    
* scoti 

” ati a 

: Supracotă. - — Absentelşi și societăjile streine, — (In= 

, „ Strucțiuni. Ma 

Prin art. 64 alin. 2 al. legii asupra contribuțiunilor directe, _ 

se prevede 'că veniturile irase de “către - locuitorii -. „altor: 

țări, fie 'chiar' români “stabiliți in”, 'străimătaig, precum . și 

de societăţile anonime străine, 'se supun în Aocul impozitului 

pe venitul global pe lângă impozitul” «lementar respectiv, 

-la o supra- -colă” câre: Cs. de jumătate din cola  impozitu- | 

“lui - elementar, fără adiționale. 

. In consecință, la veniturile prevăzute în ari. 23 din lege, 

cari .se vor plăti în. străinătate “caselor publice sau bănoi- 

lor, să se rețină pe lângă impozitul mobiliar și supra-cota 

prevăzută de ari. 64, “alin. 2.:(Ordinul circular :al Ministeru- 

lui de Finanţe, Direcţiunea Contribujiunilor şi Fondului 

comunal din 16 Oct. 1923). . . A 

| Supracotă - — (asteuicţiuni).. 

- Adaos.la- paragraful: 170, alin. 3. —Până” ia-o. > ânțeleaere,, 

“ în: sensul “prevederilor art. 56, alin. 3, cu Statele străine, . 

unde există impozitul - pe - venițul : global;: supra-cola pre- 

văzută de art. 46, care înlocuește impozitul ps venitul ' glo-.. 

bal, se va aplica. și rețme numai la venihurile luate de că-: 

tre societăţile anonime streine. iii 

* Această dispoziţiune intră în vigoare. pe ziua de i la 

nuarie 1925. - a | mit
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Supracotă. — Calcularea supracolei. — (Dec. cos 
„+ center. ÎS e Sai 
"Dacă supră- -cola prevăzută de ari. 64 se - calculează a- 

— sp venitului brut sau: asupra - celui . net; adică după, ce .. 
S'a scăzul.! impozitul mobiliar. Ea o 

E Comisiunea având în vedere că prin. art. 64 ss, prevede 
ă că 'supra-cota se: aplică la isvorul venitului și odată ac 

cola principală. -- po . 
“Considerând că impozilul mobiliar .: se: aplică asupra vez! 

-* mitului brul, comisiunea opinează că supra-cola prevăzută 
de art. 64 se. aplică: asupra : venitului. brut, (Şedinţa din. 8 
Mai 1924). Pa _ 

Supracotă, — (Instrucţiuni). NR Nae De 
. Supra-cota prevăzută. de: art.. 64 alin. 2 gin lege, se .a- 

plică pentru: societăţile anonime. numai la: impozitul „prevă- 
“zul de ari. '30, iar nu și-a -impozitul complimentar” însă cu 
condițiunea, ca să se probeze căR sumele Supuse la im 
pozitul mobiliar s'a reținut supra-cota cu ocaziunea înca- 

| „sărei acestui impozii, - : 

Supracotă, — _ Observaţiuni « critice, = 
- Supra- „taxarea: capitalurilor streine în România a provo- 

Cat în străinățate şi în special în Anglia, o. generală . in- 
dispoziție contra ţărei noastre. Presa, şi cercurile parlamen- 
lare engleze făcându-se ecoul finanței au adus chestiunea 
în desbatere publică, iar subsecretarul ' de stat de. la” 'ex-. 
4erne d. Mac Neil], răspunzând - unei interpelări a calificat 
această supra-taxăre ca vexatorie,. într'una din - şedinţele” - 
Camerei Comunelor din August 1923, arălând că guvernul 

„englez “a -protestaţ contra acestui regim „ostil aplicat Supu- 
şilor streini. - -- - ea 

Agitațiunsa luase o extindere: atât de mare în cât Minis- " 1erul nostru de externe ă irebuit să dea: presei „următorul comunicat explicativ : Ie
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Impozitele: plătite. de străini în. România 

si o lămurire oficială .- 

 Măiisterul “afacerilor „sirăine: (Direcţiunca. presei), ne i 

mile următoarea lămurire : 

„Dimineaţa! din 12: Octombrie reproduce după. „Financial 

Times" din 30 Septembrie, 'urmăloarea şiire : 

„Peniru molive greu de înțeles, autorităţile. fiscale romăâ- 

_ neşti impun. taxe adiţionale pe- dividendele plătite de, socie- 

„At acţionarilor slrăini. ! 

„Actionarii români plătesc o taxă de 18 la sută, la « care 

e adaogă 12 ja sută aiunci când acționarul e străin. Aces- 

e din umnă plăteşte dar 30 la sută. Societăţile româneşti 

Ă - au beneticiat. de ajutorul capitalului slrăin. Datorită 3ces- 

“Ai majulor, ele au pului să se 'dssvolle și să progreseze, Ni- Ă 

mic na îndreptățește: plusul arătai de impozite. 

„lin grup de acţionari ai Sielei Române a pus la: cale o 

-înterverție - diplomatică penim a se obține (de la guvernul 

_ român) ca să pue. capăt acestei situaţii”. Si 

 mifoimaţiunea * ziarului englez - nu: .esie nici „exaclă - nici 

- compiectă ” “ al tra, 

În reaiitaic acţionarul “străin — şi nu pentru că este străin 

ci pp enin "că docueşte în străinătate —: plăteşte 25,5 la suiă 

ȘI deosebirea e justificată de faptul că - acționarul | român 

- esle impus !a un impozit complimentar sub. altă “formă,. . 

-_ accia' asupra veniluhri global de care, prin firea lucruilor, 

- acţi onarul slrăin este scut. 

“lată „și, replica 'pe care unul din marile moashre colidiane 

_o:dă aceshii comunicat : a ae 

impozitele plătite de străini, în România 

“în ditcrite rânduri am alras atenţia generală asupra ine- 

'-gaklăței 4ratamentului faţă de fisc, a dejinătorului “unei 

“ acțiuni româneşti domiciliat în țară. față de acționarul. care 

Măeşie în străinătate. Cel dintâi, plăteșie un impozii ele- 

mentar de 18 la sulă, cel de al doilea cu 50 la sulă mai mu. : 

» „ .



N 
"302 

. ! : Ă . 

Ziarele “engleze, : înire “altele. şi s Financial Times”. rele- 

vând acest fapt au anunţat intervenţie diplomatică. 
“Explicarea oficială, dată de ministerul de externe, care 

declară- că" „deosebirsa de tratament e justificată de faptul 
că acționarul român. este impus la: un: impozit: complimen- 

tar sub altă! formă, aceia 'a “venitului global de care,: prin 

firea lucrurilor, acționarul: străin e scutit. 

„Explicaţia: aceasta o cunoaștem, am semnalat'o de mult, 

“însă” o: considerăm cu: lotul insuficientă: Inainte - de toate, . 

acţionarul străin plăteşte. globalul în jara sa_ şi: e. nedrepi 

"să achite. birul de două ori. 

„Insă: independent de: această: consideațiune, , admițând 

chiar ipoteza.. că deținătorul” străin: al unei acțiuni  româ- 

_-nești ar 'fi. scutit de impozitul global în țara sa — ipoteză 
- neverosimilă, intereșul' nostru faţă: de capitalul străin -nu 
poale: fi acela de a face justiţie fiscală. 

Menţinem deci, "părerea. ce am expus'o: de maj. multe ori. 

Noi avem interes” să atragem: capitalul sirăin şi nu: să- 

“ “respingem ridicând: ziduri chinezești în fața - sa, ori .fă- 

„când operă de justijie fiscală. (Argus, 16 Oct. 1924). . - 

: Supraevaluare. — v, Sporire de Capital. 

 Supraevaluare. — —v, Evaluare, v. Inventar și. Beneficiu 

net. 

. Tantieme. — (Dec. comis. centr. fisc.). 

„_târt. 31). Adaos la.paragratul 51, ca alin. 7.-— Jetoanele 
de prezență dale membrilor Consiliului de Administraţie şi 

cenzorilor se consideră ca salarii numai atunci când suni 

“ date pe bază de state de prezenţă la Consiliu” pentru Şe- 

“dintele la "cari: efectiv au luat parle. a - 

- Suinele 'date global, cu. acest. ştiu, fie în cursul, fe. la 

finels anului, nu se pot considera” ca salarii,. ci. "fac parie 

din beneficiul socielății. “(Comunicală. cu : ord. M.. Fin. Nr. 

„33093]1925).
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 Tantieme. — - (Dec. comis. centr.: fisc). | 
Adaos la paragraful 81; 'ca alin. 6, — Pentru | ca sumele 

plătile de către societăţile pe. acțiuni, directorilor prove- 
niți din: membni: Consiliului de Administraţie, cari. 'sunt . 
în primul rând reprezentanţi ci acţionarilor, membrilor Co-. 
mitclului- de Direcţie sau administratorilor-delegaţi, cari în- 
deplinesc: servici reale, în mod permanent, să îie impoza- 
bile la impozitul pe salarii şi deci conform art, 31, alin. 4 

să fie trecute. la cheltueli, trebue să. mai îndeplinească pe 

lângă coridiţiunile deja prevăzute: în. paragratul. 52 din în-. : 

stiucțiuni şi “următoarele condițiuni : ” . - 

â) Să fie. fixe, iar nu în raport Cu 'beneticiul ; 

b) Să fie determinate mai “dinainte pe o "perioadă de 

“timp, neputând să aibă “un caracter. variabil ; . 

| c) Să fie constatate, fie prin: contracte şi convenții scriss 

sau prin deciziuni ale Adunărei Generale a acţionarilor; | 

d) Să fie plătite efectiv lunăr Sau pe o perioadă de limp. 

determinată ; e 

„e) Cei cari. le. încasează trebue să facă efectiv Ș în mod 

„permanent serviciu ca. orice funcţionar. 

Fac excepție directorii. angajaţi ca: simpli. funcționari, 

făcând parte din personalul salariat propriu zis- al între- 

“prinderii și cooptați după o anume. vechime şi experiență 

în' calitate şi de niembri în Consiliu, pentru gratificaţiile,. 

-participaţiile sau tantiemele ce primesc în această câlitate 
d=' funcționari, cari sunt trecute ca salarii în  condiţiunile 

„ai 31, alin. 3, în afară de tantiemele şi sumele ce primesc 
'ca membrii în Consiliu; „cazi sunt impozabile la  impozilui 

mobiliar. " Au . 

Comisiunile . de impunere. şi de apei simt obligate să sla- 

bilească” în 'fapi: ” , 

1, — "Dacă sumele date directorilor : prevăzuţi: în alin. î. 

“de mai Sus, precum şi :cele 'date membrilor Consiliului: - de 

"Direcţie! sau administratorilor-delegaţi, îndeplinesc .condi- 

țiunile uhuii salariu propriu zis și dăcă.acei cari le primesc 

fac efectiv serviciul pentru câri sunt retribuiţi,. şi.
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. 2, — Dacă parlicipațiile sau ianțiemele date directorilor; . 
simpli funcționari, sunt plătite ca xemuneraţie penint 'alri- 

buțiunile lor de simpli “funcţionari şi dacă nu provin şi 

din alte raporturi cu socielatea. (Comunicală cu ord. M 

Fin. Nr. „5809819280. ie 

Tantieme. — “Unstrucţiuni),. | Da 

Parag. 52. — „Punctul 5 cuprinde tamtiemele + acordate. . 
„de. societăți.. e za 

- Este vorba. aci de tanticmele” acordate de- socictăjile pe 

acțiuni: “membrilor din Consiliile de. Adminislraţie, întrucât.” 

cele acordate directorilor și” funcționarilor întreprinderilor 

sunt impuse cai salarii. : . 

„Nu se consideră ca lantieme, ci ca “salarii, sumele fixe a- - 

cordate lunar membrilor delegați, făcând parle “din. Comi- 

telul de Direcţie careare o funcţiune cu caracter permanent. 

Ă pentru, afacerile curente ale întreprinderii. : _ 

- Dacă membrii din Consiliul de Administraţie av. dreptul 

a prelua' sume în contul taniiemelor ce se vor alege la be- 

neficiu,: acestea vor fi supuse impozitului- ds. faţă, fniricât 

"aceste venituri sunt asimilate din punci de vedere al : im- 

puneriă celor. mobiliare, pentru că ele nu sunt un: cehiva_ ! 

lent direci al muncii, ci derivă ca şi capilalul .mobiliăr din-. | 

- tro muncă acumulată sub forma de capacitate inlelectuată 

sau de speciatitale. - - 

Tantiere. — Tantieme piătite . de- .socielate. Fac parte: 
din venilul net. Nu pot fi scăzule din el şi nici scutite, 
ca a!'are de impozii. -Arf. 23 p. 5 şi 33 legea coniri- 

bujiunilor directe. (Jurisprudenţă). 

Potrivit. ârt. 23, punctul. 5 legea contribuțiunilor „directe, 

tontiemele, cu excepțiunea celor. cari plălesc impozilul pre- 

văzul asupra “salariilor, sunt supuse impozitului -mobiliar, 

dar incidența acestui impozit o suporiă beneficiarii lanlie- 
“melor. Cu privire însă la socielatea care le. distribue, ian- 
temele, fac parte din venihil ei mei, din care nu pot fi scă-
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_zute, nefiind cuprinse în enumerarea „imlativă a.art. 33 din 

legea contribuțiunilor directe.- (Cas. NI, dec. Nr. 1831 din 
21 Ocimovrie 1924). 

v At . i. 

Tantieme. — Gratificaţiile şi tantiemele ce - primise Di-. 
_rectorii-ca funcţionari. Scăderea lor din beneficiul net. 

“(Adaosul la instrucțiunile” de aplicarea legii contrib. 
directe. — (Jurisprudenţă). 

"Din. adaosul la instrucțiunile de aplicarea. legii coniribu- 

- țiilor directe, publicat în Monitorul Oficial Nr. 150/925, date 

în urma avizului Comisiunii fiscale, reiese „că gratificațiile, 

„participaţiile-- şi tantiemele ce primesc directorii, în calitate 

de îuncționazi, lrebuesc să fie trecute. ca salarii, în con- 
„ diţiile art. 31, alin. 3, şi deci. să fie scăzute din beneticiul 

ne! impozabil. (C. de Apel București, „secția IV-a, deciz. pe- 

nală Nr. 93 din 12 Noembrie -1925. — Bulei, Curţilor de 

” Apel, pag. 441, 1 Decemb. 1925). 

“ Tantieme. — (Jurisprudenţă), - 

- Taniiemele cuvenite „membrilor Consiliului “de adminis- | 

„traţie al. unei societăți, nefiind prin natura lor cheliueli- m. 

puse socielăței, ci părţi din. beneficii, ele fac parie din ve- 

“țându-le prin. nici 0. dispoziţiune din compunerea bazei im- 

-pozabile a. impozitului elementar. 

> 

-nitul net impozabil, care servă. de bază atât pentru aşeza- 

_rea impozitului elementar, câi și peniru “impunerea: la 

„complimentar, legea ncfăcând nici o distincțiune şi 'nesco- 

-Prin urmare, bine a judecat Comisiunea. de apel în speţă, 

înglobând. acesie iantieme în. venitul net, taxabil. (Cas. HI. 

- deciz. Nr. 1835 din. 21 Oct. 1924. — Jurispr, Rom. 1925; pag. 

152, Nr.. 106). 

 Tantieme. — v. Dividende, a | 

. Tantieme şi puncte fixe. — - Beneficiu nel, —v. Scăderi, 

Tantieme. —. v. Beneticiu impozabil. 

Tantieme. — v, Puncte fixe. . a i. 

20
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- Tantieme. — Tanlieme. acordate membrilor consiliului de: 

_ administrație. Fac parte din venilul net, taxabil, deşi 

“ beneficiarii lor plătesc pentru ele “impozitul - -mobiliar. 

„Art, 23 alin. 5 și 53 legea conirib. directe. — Quris- 

prudență), . : _ 

Tanliemele cuvenite membrilor. Consiliului de adminislra- 

ție al unei societăți, nefiina prin natura lor, cheltueti im- 

puse societăţii, ci părți. din beneficiu, ele fac partie din - 

: venitul net impozabil, care sârvă la bază atât pentru aşe- 

zarea impozitului "elementar, “cât şi pentru impunerea la 

-complimentar, legea nefăcând nici o -distincțiune şi nesca- 

jându-le prin nici o dispozițiune din compunerea bazei im- . 

pozabile a impozitului elementar. : 

Prin urmare, bine a judecat Comisiunsa de ape! în speţă, 

ingropiine aceste lanlieme în venitul net taxabil.. (Cas. III, 

dec." 5. din 21 Oclombrie 1924). 

Tantieme. — Tantiemele. cuvenite rhembrilor Consiliului 
:de Administrație. al unei societăți, Dacă pot fi: scăzute 

. de la_ impunere. — (Jurisprudenţă) : 

"” “Tantiemele cuvenite membrilor Consiliului de: adminis- 

“"Arație al unei societăţi, nefiind prin natura lor “cheltueli. im-, 

__puse societății, ci părți din beneficiu, ele fac parte din Ve=- 

- nitul net impozabil care servă de bază atât! pentru așeza 

„rea impozitului elementar, câț. și a celui complimentar, le- 

„gea netăcând nici-o distincțiune din compunerea bazei im- 
pozabite, şi prin urmare bine în speță Comisiunea de apel 

a înglobat acesle tanlieme în venitul nel taxabil, „(Cas. It, 

detizia fiscală 184 din 23 Februarie 1925). ia 

Taxe comunale. — - Dreptul comunelor : de a injiința şi 
percepe asemenea impozite şi sub acluala lege a con: 
tribuțiunilor directe. Rațiune, Art 147. alin. 6 legea 
organizărilor comunelor. rurale. — (urisprudenţă). - | 

In -fapi: Prim încheerca din 2 Marte 1923, Comtisiuriea 
inlerimară e comunei Ciovârnăşeni,. întemeindu-se: pe dis-



307 

-poziţize :art. 147: alin. 6 din degea pentru organizarea comu- 

nelor rurale şi constatând în fapt că recurenţii prin: exerci- 

tarea comerțului. lor ds exploalarea pădurii, deteriorează - 

“drumurile - şi podeţele comunale, i-a impus la o taxă sau 

“dare anuală; pe care a fixat-o 1/10 din darca anuală dalo- 

rită căire Stat, adică max:mum permis de citatul lexi 

lege. - a a | 

In primul rând, recurenții prelind astăzi “că art. 174 din 

noua .lege''a contribuțiunilor direcie n'at mai permite co- 

munelor să înființeze dări, nici chiar cu caracterul unor 

-.. - axe comunale, iar în al dcilea rând, că irebuia să se ia 

ca.bază venihul impozabil la Stat pe 1923, căci impunerea - 

- se face pe acsst an, iar nu impozitul stabilit pe 1923. 

. "In drept: Această ascrțiune este ncîntemeială, deoarece 

art, 174 din noua lege de „contribuţie, unificând bazele. de 

_aşzare ale diferitelor impozite căire, Stat, iudeţ şi comună,. 

nu a interzis: comunelor -şi județelor, ca pentru serviciile 

„ prestate de ele particularilor - să: înființeze iaxe, cari să Te. 

.. prezinte contravaloarea acestor servicii. 

Inirucât taxele ce se înființează pe baza 'arl. 174 alin. 6. 

din legea organizării comunelor rurale, au acest caracter, 

dispoziţiunea acestui. text de lege nu a putut fi abrogată de - 

legea coniribuțiunilor directe şi ca altare taxele “înființate | 

":de comună şi urmărite în persoana recurenților, sunt legale. 

Primăria adoptând ca bază impozabilă a taxelor comu- 

nale pe 1923, impozitul către Stat ps- 1922, care era delini- 

„iv lichidat prin roluri, iar. nu "venitul impozabil pe . 1923, 

-“care nu eră lichidai, a procedat în mod legal, întrucât a- 

„cest din urmă venit nu" constituia legalmente baza impoza- 

„bilă a taxelor în discuțiune, cari se. stabilesc prin cote a- 

” plicate asupra impozilului - în: sine, iar .nu asupra  venitu- 

E _: ui impozabil.. De asemenea, cola de 10% ese maxi:num 

_permis de art. 174 alin.: 6, astiel că. din oale punctele de 

| vedere a procedat legal. (Cas. II, dec. 84 din 14 lan. 1925). 

Taxe comunale. —y. Urmăriri şi Titlu legal de urmărire
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Taxe comunale, — — Cinematograf. Taxa asupra . valoref 
localive a-imobilului (Art. 1, 2, 4, şi 7 din. legea urmă. 
ririi taxelor comunale). — (Jurisprudenţă). ae 

“Taxsle. înființale prin legea măximului dela 20 lunie 1923, 
asupra: valorii lucrative a Jocalurilor de spectacole, pri- : 

_Vesc şi cinematografele şi îşi au aplicațiunea concomitent 
cu axa .irăpozitului pe lux din 1 Augușt 1921. (Curiea - de: 

. Apel București, secția l-a, deciziunea fiscală Nr. 80 din 21 
"Oct. 1925. — - Bulei. , Curţitor de Apel, pag. 1, 1 Martie: 1926). . 

Taxe comunale. — "Cinematografe: Taxa asupra valorii. 
locative, — (Jurisprudenţă). . 

a) Legea asupra impozitului pe lux din. 14 Iulie 1921, Diin 
ari. 44, înființând impozitul asupra spectacolelor, a înlocui! 
foate faxsle percepute până la acea dată; însă prin legea 
maximului taxelor comunale din” 26 lunie 1923, independent - 
de acel impozit, sa mai dat drept comunelor de a mai în-.- 
ființa cu aprobarea Ministerului și alle taxe, cum este acea: 
„asupra valorei locative de 159% penru localurils de. cine-- 
matograf. | : aa d 

b) Enumeraţia din tablourile- a, »b, e din labloul Nr, 2, a-- 
- „nexat la legea maximului, este . enunciativă, iar nu: limi- 

lativă, astfel că deşi nu se găsesc trecute şi locăturile ds 
"spectacole de cinematograf, însă le . cuprinde şi „pe ie, 
(Curtea de: Apel București, Secţia IV-a, deciz. Ne. _101 din. 
13 Noembrie 1925. — Bulet.. Curţilor de Apel, pag. 440, 7 
Decsmb. 1925). - Si 

Taxe comunale. — Taxa de gunoi. Dreptul contribua-. 
_bililor de a-şi ridica gunoiul pe spezele lor. Condiţiunile- 
-în care poale fi exercilat. (lurisprudenţă). , 

Recurentul sc plânge că Comisiunea de Apel a Primăriei: 
- nu Va scăzul de iaxa pentru gunoi, „deşi a făcut o cerere la 

limp spre a fi scăzul și a declarat prin acea cerere că 
„ îşi cară? gunoiul pe spezels sale. ” , - ” 

inaintea Comisiunii de Apel, recurentul a invocai în fa: ă voarea_sa dispoziţiunea din decretul-lege Nr. 5498 din 19
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“Noembrie 1923, prin care s'a “modificat regulamealul peuiru | 
| “curățirea şi Tidicarsa gunoaelor, în sensul că . proprietarii 

-cari vor face declaraţiune cel mai târziu la 15 Decembrie şi | 
1. lunie ai fiecărui an, că îşi ridică 'gunoaele cu „caii !or, 
“Sunt dispensaţi de plata taxei 'de gunoi. . , 

“Comisiunea de apel în loc să: discute acest mijloc de 

apărare al 'recurentului, se mărginește a afirma, « că impune- 

rea făcută de de Comisiunea de prsfaceri esie definitivă, 

fără 'să moliveze” pe ce consideraţiuni: de drept şi de fapt 

:se întemeiază pentiu a face acsastă afirmațiune şi de ce 

nu ține scama de dispozițiunile regulamentului mai sus a- 

-rătat. -(Cas. III, dec. No. 43 din 9 Ianuarie 1925). 

“Taxe de consumaţiune. — v. Taxe fiscale. 

“Taxe fiscale de constimaţiune.-—Taxele de consumațiune. 

“Jurnalul “Consiliului de Miniştri -No. 955 din 20 Aprilie 
1920 ratificat prin legea din. 10 Martie 1923. Sporirea 
:taxelor vamale la de 5 ori taxele: prevăzute în tarif. 

„Dacă această sporire se. aplică şi taxelor de consu- 

-mafiune. Legea 'din 21 Marlie 1920 privitoare la laxele 
„-de consumaţiune. - — (lurisprudenţă). Ne Ş 

1. Prin jurnalul cu No. 955 din. 20 Apriiie 1920 al Consi-. - 

" “Bului 'de miniştri, în urma. referatului Ministerului de finanțe 

- Ministerul de finanțe -a: fost autorizat să „perceapă: taxele 
___vemale și de consumațţie „prevăzute în iarifele vamale”. | 

lei, pe baza valorii de schimb în aur, admițându- se ca dco- 

- camdată. taxele d= „parceput să fie reduse la. mai puţin de 

jumătate din. valoarea lor în aur! adică la de 5 ori „axele , 

i prevăzute în tarife. . 

| Deși în acest jurnal 'se. face mențiune şi de taxele de 

consuinațiaine, totuşi întrucât autorizarea de a percepe de 5 
ori taxele este numai pentu iaxele prevăzute în iariele va- 

“ male şi cum în “tarifele vamale nu se prevăd şi tax de 

-consumaţiune, rezultă că dispoziţiile acestui jurnal nu-și pot 

-găsi aplicabilitatea lor decât în .ce priveşte taxele . vamale, 

“iar nu și în ce privește taxele de „consumaţiune - pe care 

:Consiliul. de Miniştri nici nu sar fi putul ocupa să le regie-
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mențeze la dala de 20 Aprilie 1920 pe 'cele de jurnal când. 

cu.0 lună mai înainte lcgsa din 21 Marlie 1920 lixase în mod: 

special aceste taxe. _- .- ' Ia A 

Din însuși referatul. Ministerului de Finanţe către Consi- 

liui de, minișiri se constată că ceeace la determinat să. sc." 

adreseze "Consiliului de “miniştri spre a cere sporirea de Sr 

„ori a taxelor, a fost că, cu scăderea valulei naţionaie şi cu 

scumpelea. de astăzi a lucrurilor, taxele actuale din !ariful 

vamal nu mai reprezintă. la valoarea mărfurilor decât 1—2: 

la sulă, faţă cu 10—15 la sulă câl reprezinta înainte  de- 

răsboi”, „iar aceaslă. măsură de sporire da "de 5 ori- iariful 

laxelor, spune În acelaș referat Ministerul de Finanțe „este | 

cu totul provizorie, până ce se va pulea alcăhii un: nou tarii 

vamal: şi: se va încheia noi convenții comerciale”. -. 

„ Deşi referatul în încheere cere sporirea și a: iaxelor de 

consumaţiune, totuş” întrucât! se: referă! la-taxele de consu- 
maţiune prevăzute în''farifele- vamale, el era menit, cu: 
„oală: încuviințarea : dâtă: d= către: Consiliul de: Mini şta, să. 

rămână” fără nici un efect .dinacest punct de vedere. (Trib. 

Mfov, s.lc.c. senj. civ.. No.' 85 din 20: Ianuarie 1925. — lu 

risprudenţa generală din 5 . Noembrie. 1925; p..2094). 

Taxele de spectacole: — (lastr. Min. de Finanţe din 19. 
Martie 1926). . | | E 

“Ministerul de: finanțe a: întocmit un nou proiect meferitar: 
la fixarea taxelor: pe. spectcole şi la repartizarea fondului: 

provenit din perceperea Ioi..: | - i: 

Clasificarea: speclacolelos | 

Prin noua lege . se imparte spectacolele în 2 călegorii + în . 
spectacole artistice şi în spectacole de amuzament, „td; s- 
3raclive). : DD 

Pentru spectacolele arlistice se plăteşte o lasă de 25 la- 
sulă din încasări în loc ds 32 la sută ca acuni. In- câtegoriă 
acestor spectacole a fost cuprins" şi cinematogratuil, cum și: 
audițiile radio- telefonice. Ma .
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Spectacalele Operei române Și ale leatrelor naționale ră- . 

inân impuse ca şi până acum la taxa de 10 la sută. 

Societăţite: culturale şi de binefacere vor. fi impusc la o 

taxă redusă de 3 la sută atunci când. organizează reprs- N 

- zentații artistice, iar nu seraie distractive. - 

„Spectacolele din categoria a 2- -a (distractive) - sunt impuse 

la o jaxă + de:32 la sută. : 

Ea „Repartiția fondului ae 

Repariiţia se.va-face în răporție. Cu. încasările şi cum. m 

“pozitul. pe. spectacole are- un caracter local, - prin -noua lege, 

“-s'a' mărit cota comunelor dela:5. la: 25 1a. sută. - 

Cotă. asistenţei. sociale. s'a fixat la 20 la sulă.: | 

__- Cota statului.a rămas tot. la 20 la sută, iar restul de.35 . 

-- la “sută. revine: ministerului. artelor; i 

"Din. această cotă se va constitui un fond, care-se va îm- * Ă 

“părți: jumătate teatrelor naţionale regionale şi : comunale. 

"şi jumătate scopurilor culiurale şi peniru propășirea ale- 

lor naționale. . . , ae a Să 

Inlăturarea fraudelor _ 

În acelaş iimp, Ministerul a luat-şi unzle măsuri pentru 

înlăturarea . fraudelor ce se. practică azi cu biletele pre- 

zentale” la verificare, ministerul, hând asupra sa ipărirea 

biletelor, - : - Ri 

“Taxe succesorale. — Nescăderea lor din inapozitul global. 

v. Impozit global. . E ai 

Taăă” succesorale. — v. Veriit: global. 

“Temporar comerț. —v. Comerţ." 

Terenuri inundabile. — Terenuri . inundabile. Indiguire. 

„Scutire de impozile. Aplicațiune. Ark. 8. alin. Il, legea - 

„coniribuţiunilor directe.. — (Jurisprudenţă). 

Comisiunea de apel, d=și constată că. s'a făcut . “indiguiri 

în scopul 'de a se reda culturii terenul supus inundajiunilor, 

1oluși respinge cererea recureniului ds a îi scutit conform



312 

ari. 8 alin. u din legta. coniribuțiunilor, direcie, pe. motiv. că 

"țerenul s'ar fi cultivat și înâinte de îndiguire. | | _. 

| . judecând astfel, Comisiunea da Apel a săvârşit un. “vădit 

„exces de pulere, deoarece din moment ce constatase - că 

Sau făcui lucrări în vederea. apărării terenului de inundații 

şi deci scopul unei mai sigure și spornics culturi, faptul că - 
şi mai. înainte -când. terenul era: expus inundațiilor ar îi fost 

cultivat, nu: înlătură aplicajiunea citătului: text de lege,: care 

vizează ierenurile inundabile redate „culturei în mod. -cai. ŞI 

permanent, independent dacă cu starea lor.precară. de . mai, | 
înainte s'ar fi putut face pe ele culturi rudimentare şi. exDu- 

„se inundațiilor. în tot momentul. . , 

Prin urmare, în speță, Comisiunea de Apel n'a ținut sea- 

mă de actele prezentate de recurent prin care caută. să do- 

vedească situaţiuni de fapt conform principiilor mai sus - 

expuse, motivul d casare este. îniemeat. (Cas. UI, dec. Joi 

„din 1 Octambrie 1924)... ia o. a 

Terenuri virane, — Venit global. — v. Scutiri. i 

Terenuri petrolifere. — .Amortizarea lor. — v..Amorti= 

zare, E E NR 7 

. Terenuri - peirolifere. —. Fond de umoriismenl.. V. 
- Amortizare. E a „a 

Termen de apel. — Apel" contră picesloricrte de 

impunere. Termen. Curge de la comunicare, Respingerea ” 
ca fardiv a unui apel, avându-se în vedere data. încheerei 
procesului verbal, iar nu data comunicărei. Casare.. —: 
(Jurisprudență). - ! 

Termenul de. apel în contra proceseloi-verbale de impu- 
nere, este de 20 zile și curge dela comunicare. : : 

In speţă, "dar, Comisiuneă de apel! Iuând în “considerăţia 
pentru respingerea "ca “ardiv a apelului, data încheerii pro- 
cesului-verbal de! impunere, a violat l2gea, şi: deci, recursul 
este: fondat. (Cas, HI, dec. 175 din 16 Pevruarie 1925). |
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Timbru proporțional pentru încărcările din gări. — 

v, Execuțarea impozitului pe cifra de afaceri. p. încărcări - 

în gări: - 

“Titluri eşite la “sorţi. — Plata cupoanelor evacuate. la: 
„Moscova. . - 

" Creditul: judeţean şi “comunal aduce la cunoşiința - celar _ 

interesaţi. că, plata cupoanelor dela obkgaţiunile de Credit 

judzţean şi. “comunal, 'evacuale la Moscova, cum şi plata.a- 

cestor cbligaţiuni eşite la sorţi, se mai face pe baza de in-' 

„dervenții din partea - instituțiunilor, ce le-au avut în păs- 

“bare, cel mai târziu până la 1. lanuarie 1926. . ia 

„Prin -urmare,. până. la această «dată toți deţinătorii - de o- 

| - bligaiuri de Credit Judeţean și Comunal, evacuate la Mos- 

cova suni rugaţi în interesul lor propriu să-şi întocmească 

un tablou de numerile obligațiunilor: evaeuaie şi să . „ceară 

„emiterea de duplicate. o 

Titluri eşite la sorţ. - — Piata titlurilor! eșite la sorf și 

a cupoanelor. Ce acle sunt necesare. * | 

„ Administrația. financiară a Capitalei a luat dispozițiunea 

că plala urilor eşite- la “sorţi şi a cupoanelor ajuuse "la 

stadență se va face numai dacă perşoanele - - care sunt în 

drep! a ls încasa vor. prezenta :. 

1) Borderoul de. proprielate a titlurilor. iar. în caz vând a 

fost iransmise: prin vânzare sau ceziune se. va prezenta 'bor- 

__deroul cu mențiunea -vânzătorului sau . cesioinarului de fitlu- îi 

rile "vândute şi cezionâte. .2) Dovada identităţei. 5) justifi- 

-carea plăţei impozitelor la curent. 4) Persoanele. delegate 

_-de Bănci sau alte Instiluţiuni. vor prezenta împuternicire 

scrisă - pentru încasarea banilor: justificând. şi acestea iden- 

iițalea lor. 5) Pentru; îillurile emise - “între anii. 1889—1913 in- 

" <lusiv ce se prezintă la achitare ca: eşile la sorţi sau cu- 

poanele lor se va prezenta bordsroul Comisiunei de ștam- 

pilare. E az 

„ Plata titlurilor, eşite la: sorţi şi a , cupoanelâr se face pen- 

ru particulari în. toate zilele: afară de Vineri . şi .Sâmbătă, 

iar pentru Bănci şi Instituţiuni numai Vinerea. -
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Titlul: legal: de urmărire. — Dreptul: acordat: comunelor. : 

- prin art. 4'legea maximului. Taxeie se datoresc de cetățeni: 

__ numai contra serviciului prestat. Lipsă de titlu legal. în- 

- urmărire în caz contrar, Aplicafiune. Art. d legea maxi-- 

mului. — (Jurisprudenţă). o 
In. fapt: Tribunalul a anulat urmărirea îndreptată de co- 

muna Constanţa contra Soc. „Astra-Română"” pentru plata. 

unor. taxe comunale, care aveau, între altele, şi scopul dea 

“ întreține și îmbunătăți serviciul pompierilor; taxe înființate. . 

- de comună pe temeiul-art. 4 lsgea maximului. Motivul ho-- 

jărirei Tribunalului este constatarea în fapl-că aceste taxe- 

nu: reprezintă echivalentul: vre-unui serviciu presiat de 20— 

mună în folosul. Societăţii inlimăte, “condiție esențială pen- 

iru-ca ele. să poală intra în cadrul art. 4 sus arătat. Sour 

țiunea insianței de fond a fost menţinută. de inalta Curie... 

In drept: Legza maximului contribuțiunilor : comunale '-— 

prin art..4 — autoriză comunele să înființeze laxe pentru 

serviciile. ce ele prestează tuturor acelor parliculari, Cars: 

voesc să beneficieze de lucrări edilitare, făcute Şi între- 

ținute de comune în. acest: scop. Taxele prevăzute de citatul. 

articol: sunt considerale —. în intențiunea legiuitorului — ca 

adevărate preţuri sau contravalori de serviciu, farifate, - po- 

_1rivit normelor fixate” de lege și menite să preîntâmpine: 

cheliuelile 'reclamate de. costul lucrărilor, de reparați unea: . 

lor, din cauza uzajului şi ds perfecționarea lor, potrivit ce-: 

--.rințelor vremii, =—'-de unde: urmează -că aceste; lexis, | spre 

deosebire .de.: impozitele - directe. sau. indirecie, cari. au un- 

"caracler general şi permaneni, nu se aplică contribuabililor" 

decât în. măsura în care ci recurg. la serviciile speciale or- 

ganizate de coniune. : : 

„in speță, Tribunalul constată -în  fapi că comuna Constan». 
ţa, nu. prestează, în schimbul taxelor pretinse de socicta- 
ica intimată, nici un serviciu..cu caracter de „Serviciu! pen- 
iru uzul particular”, în sensul. arlicolului sus ciiat. In. ce: 
priveşte 'serviciile de poliţie “şi pompieri;: instanța. de. fond... 
observă — cu diept cuvânt — că -ela:nu au acest: caras 
ter, ci sunt servicii: instiluile pcnalru siguranța. publică şi.
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întreținute „din impozitele generale şi”. obligatorii, înfunțale 

după alte norme şi cari. nu intră în' cadrul: de aplicațiune al. 

art. 4 din legea . maximului. contribuțiunilor: comunate. | 

judecând asitel. şi constatând: că recurenta nu are: nici “un. 

itlu legal .de urmărire, instanța de fond- a făcut o: justă a- 

plicaţiune a. art. “4. dn: legea maximului şi 19 din legea de- 

urmărire. şi n'a săvârşit. nici un exces de. putere. „(Cas; Iu, 

dec. 1014 din:25 Mai 1925). Ra a 

"Titluri evacuate la. Moscova-' — Plata. cupoanelor. —- 

v, Titluri eşite-la sorţi.. . 

:“ Titlurile: împrumutului! naţional. — “Scutirea: lor de- 

- impozit — ve Scutiri:- Ia Se 

Unelte: — Amortizarea lor. — (Dec. comis: centr. fisc. din“ 

8: Oct. 1925)... Aa | 

Piesele” auxiliare de maşini şi uneltele întrebuințate în ex=: 

ploatare. care: se uzează de: rsgulă foarte repede, şi care: 

se înlocuesc din - această cauză, an cu an sâu de... mai 

multe ori pe an, potinira în cheltuelile generale privind strict 

- întreprinderea, întrucât: servesc pentru. întrețincrea mașine-- 

“or în.bună “stare de. funcționare. * DD 

Unelte: — Ainortizarea: lor. — vi Fond de 'amortizare. 

E Urmăriri. — Dreptul acordat comunelor:prin ari. 4 lagea- 

-maximului. Taxele: se datoresc de cetățeni numai contra” 

serviciului 'prestai. Lipsă: de: fitlu-legal în urmărire în:. 

caz. contrar. .Aplicaţiune. Art. 4 legea maximului. —. 

_Curisprudenţă). 

In fapt: Tribunaiul a- anulat urmărirea. îndreptată: de. co--! 
zv 

 muna Constanţa: contra Soc, „Astra-Română” pentru piata 

unor laxe comunale, care. ayeau,. între altele, şi scopul cea: 

a . - a xi . a. _. a .. i 

înțreține și îmbunătăţi serviciul pompiefilor, taxe înființate- 

___de comună. pe temeiul art. 4 legea maximului. Motivul: ho- - 

țărîrei Tribunalului este constatarea în fapt că aceste iaxe-
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nu reprezintă echivalentul vre-unui serviciu prestat de co- 

mună în folosul Societăţii intimate, condiție: esenţială pen- 
tru ca ele să poată intra în cadrul art. 4 sus. arătat, Solu- 
iunea inslanței de fond a fost menținută” de Inalta Curte. 

În drept: Legea maximului contribuțiunilor comunale — 

prin ari. 4 — autoriză comunele să înființeze taxe peniru 
serviciile ce ele prestează tuturor. acelor parliculari, - care” | 

voesc să beneficieze de lucrări edilitare, făcute şi întreți- 

nule de comune în acest.scop. Taxele prevăzute de citatul 

-. articol sunt considerate — în intenţiunea legiuitorului — ca 

“adevărate prețuri sau contravălori de serviciu, tarifale, po- | 

trivit normelor fixate de. lege și menile să preîntâmpine . 

cheltuelile reclamaie de costul lucrărilor, de reparajiunea -- 

lor, potrivit. cerinţelor vremii, — de unde urniează că aces- 

e texte, spre deosebire de impozitele directe sau indirecte, 

“cari au un caracter general şi: permanent, nu se aplică con- 

tribuabililor” decât în măsura În care ei recurg la serviciile, 
speciale . organizate - d= comune. i 

„In: speţă, Tribunalul constată. în fapt că comuna “Consțanţa. 
mu presiează, în schimbul taxelor pretinse de societalea in-.: 

timată, nici un serviciu cu: caracter. de „Serviciu pentru uzul 
particular”, în sensul articolului sus citat. In ce. „priveşte 
serviciile de poliție“ şi pompieri, instanța de fond observi — 
cu drept cuvâni — că ele nu au acest caracter, ci sunt ser-. 
„vicii instituite petru” siguranța publică şi. întreținute diu:im- 
pozilel= generale şi obligatorii, înființate după alie- ncrme 
Şi cari nu intră în. cadrul. de aplicaţiune al art. 4. din: “legea 
maximului contribuţiunilor comunale. - - e 

: judecând asifel şi constatând că recurenia nu are niciun 
tillu legal de urmărire, instanţa de fond a făcul o.justă: apli- 
<ajiune a:ari. 4 din „legea. maximului şi 19 din legea de ur-- 

„.. mărire şi n'a săvârșit nici un exces de putsre. (Cas... [li 
dec. 1014. din 25 Mai 1925). -
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- Urmărire. — Taxa de gunoi. Dreptul contribuabililor de- 

a-și ridica gunoiul pe spezele lor. Condijiunile în care. 
poate fi exercitat. — (urispriidenţă). 

Recurentul se plânge că Comisiunea” de Apel a Primă- 

ici nu l-a scăzut de taxa pentru gunoi, deşi a făcut o ce- 

rere la timp spre a fi scăzut șia declarat prin acea cerere .. 

că îşi cară gunoiul pe spezele: săle. : Sa 
Inăintea Comisiunii de Apel, recurentul a invocat în fa- 

ioarea sa dispozițiunsa din 'decretul-lege No. 5498 din 19: 

Noemvrie 1925, prin care s'a modificat regulamentul pen- 

tru curățirea şi ridicarea gunoaielor, în sensul că: proprie- 

Tarii. cari vor fâce declarațiune cel. mai, târziu la: 15 DE 

cemvrie şi. 15 lunie al fiecărui an, 'că îşi ridică gunoaiele - 

cu caii lor; sunt dispensați de plata; taxei de gunoi. 

Comisiunea de apel: în loc să discute acest -mijloc: de 

apărare al recurentului, se mărginește a afirma-că impu- 

“nerea făculă de Comisiunea - de prefaceri este definiiivă, 

"fără să moliveze.pe ce consideraţiuni : de drept şi de fapt 

se. întemeiază “pentru a. face: această afirmațiune şi de ce: 

nu. ține seamă .de dispozițiunile : regulamentului mai sus a- 

rătat. "“(Cas. Il, dec. No. 15 din 9 lanuarie 1925). iai | 

| Urmărire. — Dreptul coinunelor de a. înființa şi percepe: 

asemenea impozite şi sub acluala lege a contribufiunilor: 

directe. Raţiune.. Art. 174 legea contribuțiunilor directe: 

“şi 147 alin. 6 legea organizărilor comurielor rurale; —: 

urisprudenţă). - 

In fapt : Prin încheerea din 2 Martie 1925, comisnza in- 

. terimară a' comunei Ciovârnășani, “întemeindu-se pe dis- 

poziţiile art. 147 alin. 6 din legea pentru organizarea comu- 

_nelor rurale şi' consiatând în fapt că recurenții prin excrci- 

- larea comerțului lor de, exploatersa | pădurii, deteriorează 

drumurile și podețele comunale, i-a impus la: o laxă sau 

dare anuală, pe care a îixal-o 1[10 dia “darea amuelă da- 

torită către Stat, adică maximum permis de citatul texi de 
lege : , , , . 

In primul râna recurenţii prelind astăzi că art. 174 dini 
—
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noua lege a. coniribuţiunilor „directe. n'ar mai permile comu- 

“nelor să înființeze dări, nici. chiar cu caraoierul unor taxe 

| "comunale, iar în al doilea rând, că trebuia să se ia ca 

“bază venilul impozabil la Stat pe 1923, căci - impunerea se 

„îace pe acest 'an,-iar nu impozilul stabilit pe 1923... 
| In drept: -Aceaslă aserțiune este. neîntemeiată, deoare:e 

art. 174 din noua lege de. contribuţie, unificând bazele . de 
-aşezare sale diferitelor impozite călre Sial, judeţ și comună, 

nu .a interzis comunelor. Şi judeţelor, ca penlru - serviciile 

“prestate de ele 'particularilor să infiinjeze faxe, cari să re- 

prezinte contravaloarea acestor servicii. | 

Intrucât taxele. ce se înființează pe baza art. 174. alin. 6: 

-din legea organizăriie comunelor rurale, au acest caracter, E 

. dispozițiunea acestui text de“ lege nu a putut fi abrogată 

“de legea coniribuțiunilor directe şi ca atare taxele înfiin- 

“țate de comună şi wmărite în persoana „zecurenților suni 

legale. . Aa 4 j 

Primăria "adoptând ca bază impozabilă a taxelor. comu- 

-nale pe 1923, impozitul către Sia! pe 1922, care era „defini- 

tiv lichidat prin roluri, iar nu venitul impozabil pe "1923, care 

“nu era lichidal, a procedat în mod .lega!, înirucât acest - 

"din urmă venit. nu constituia legalmente baza impozabilă a 

“iaxelor - în discuţiune, cari se slabilesc- prin cole aplicate 

asupra - impozitului în “sine, iar nu asupra venitului impozabil. 

» Deasemenea cota de 10% este maximum” permis de art. 

174 alin. 6, astfel: că din toate puncicle de vedere a pro- 

cedat legal. (Cas. III, dec, 84 din 14 Ianuarie 1925). 

-Urmăriri. — Urmărirea pretenfiunilor Statului. Nu poate 

avea loc dacă suma “prelinsă de Stat nu este certă. 

- Art 1 din legea de urmărire. — . (lurisprudenţă). 

Potrivit art. 1 din legea de urmăriri, nici o urmărire nu se 

-poale face pe baza acestei legi decât dacă este vorba. de 

„o sumă certă datorată Siatului, judeţului sau . comunei re- 
zultată -din . roluri, contracte sau din alle -acie legale :de 
«datorii. : De i 

In speţă, “Tribunalul constatând că - urmărirea -ieste făculă 

- Ă 
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"de fisc, nu peniru o sumă certă, care să rezulie: din. roiuri, 

«contracte sau alte acie de urmărire, aşa cum prevede art. 

1 din legea de urmărire =, £i reprezintă costul unor maleriale 

_meverificate încă de Ministerul de  săzboiu, deci, că ra 

“este făcută. pentru o sumă incertă, bine a anulat urmărivea 

- pe motivul că nu sunt îndeplinite condiţiunile cerute de ari. 

4 mai sus citat. (Cas. III, dec. 1682 din 6 Octomvriz 1924). 

y 

| Valoarea locativă a imobilelor. — Impozite. dalorile ' 

-de imobile. Valoarea localivă. Sarcini impuse chiriaşilor 

prin contract. Trebuesc. adăogate la valoarea localivă. 

Art. 15 alin. 4 legea. contribuțiunilor directe. — (luris- - 

prudenţă), N e 

-In fapt = Recurenta pretinde că, “ Comisiunea * a. violat dis- 

poziţiunile art. 15 şi 120 legea contribuţiunilor direcle, deoa- 

zece nu i-a scăzut cheltuelile de reparațiuni ale acelui ima- 

- il, puse prin contract în sarcina chiriașilor. Respingers. 

In drept: Potrivit dispozijiunilor * “art. 15.alin. 4 din . legea 

. coniribuţiuinilor . directe, la: valoarea localivă a unui “imobil 

-“rebue. să se adaoge. și valoarea sarcinelor impuse chiria- 

. -şilor, care legalments privesc pe proprielari. 

În speţă, Comisiunea de apel făcând. evaluarea conform 

„art. 15 alin. 2 din lege prin. comparaţiune. cu alie imobile 

“similare, la care a adăoga! şi sarcinile impuse chiriaşilor 

pentru repararea apartamentelor ocupate, nu a comis ovio- 

Jare de lege şi a făcut o justă aplicaţiune a dispoziţiunilor. 

art, 15 din legea “coniribuţiunilor direcie, _(Cas. NU, dec.. 

424 din 27 Februarie 1925). 

Valoare: locativă. — Imobile clădite. Calcularea venifului 

impozabil după valoarea localivă prevăzulă în contrac- 

lele de locaţiune. Dacă aceste contracte .trebuesc. a: fi 

.revizale. pentru prelungire. — (Iurisprudenţă). 

Venilul p=niru proprietățile clădiie se determină, după 

“art. 15 din-lege — pe baza valoarei localive-a imobilului, iar
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valoarea ilocalivă se- stabileşte: după contraciele de închi- 

riere şi: în lipsa lor, prin evaluarea direolă în comparaţie 

cu imobilzle “similare. 

De aici rezultă că legea nu cere ca contraciele de închi- 

riere în virtutea cărora se stabileşte valoarea locativă a 

umuii imobil, să fie revizate penizt: prelungire, astiel că în 

speţă, Comisiunsa de apel nu puiea să înlăture fără 'să 

violeze legea, contractele prezentate de contribuabil, pe a- 

_cest motiv al' nerevizării lor pentru prelungire. 

Procedând astfel, a proeunţal. o decizie casabile iCas. 

III, dec. 1138 „din 16 Tevruarie 1925). îi 

Vămiire. — Operajiuni. de expediţie și vămuire. Carac- 
“ferizarea lor. Impunerea “la taxa de 120% (Art: 5 al.: 

» 31 cod. com. 30 şi 45 legea: conlrib. directe). — - (luris- ” 
-denţă). : A a 

Operațiunile de expediţis şi vămuire nu sunț corisiderate 
„de codul de comerț ca acte comerciale, deoarece serviciile 
prestate de expeditorii vamali” nu' sunt întreprinderi de Irans- 

porturi de persoane. sau: hacruri pe apă sau pe uscal, | 

simple lucrări de birou de înregistrare. aulorizate de Minis 

terul de finanţe; prin “urmare, nu sunt impuse: la impozitul 
ds 16% prevăzut de art. 30 legea contribuţiilor, ci la acel. 

de 12% conform art. 48 legea contribuţiilor directe. (Cur 

tea de Apel București, Secţia IV-a, deciziuinea fiscală Nr. 
76, din 29 Octombrie 1925. — Bulet, C. de Apel din 15:Nov. * 

„1925, p. 419). | - | | - 

Vase plutitoare. — (Dec. comis. centr, fisc.). 

Proprielarii vaselor plulitoare: se impun, când ei înşişi le! 
„exploatează, la impozilul comercial ; când însă-le înciiiria- 

- ză altora, se impun la impozitul profesional, iar nu la impa= 
zitul pe clădiri, vasele nepulâna fi considerate ca. imobile, 
(Comunicat cu ord. Min. Fin. Nr. 62921 1923). 

Veniturile supuse impozitului complimentar. —v 
Impozit complimentar. ” 

me ec a 
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Venituri din concedarea subsolului. — Impunerea tal. 

v. Mine, - ! 

Venit brut. — Compunerea lui. Dy Rentabiritate 

Venituri brute. — v. Scăderi. i Aa i 

- Venitul mobiliar impozabil. (sisvicțiuni), 
“Parag. 54. — Venitul impozabil este venitul - brut. afară de 

„veniturile dela punctul 6, a.căror impunere se face” con- 

" form art. 27 asupra venitului net, cum vom -vedea. 

Veniturile impozabile sunt cele efectiv - ouveniis: pe timpul 

dela 1 Aprilie 1923 înainte, pe când cae realizate ' până a- 

-tunci sunt impozabile cu cota legală. din timpul pe-care se 

cuvenea venitul, chiar dacă taxarea' lor are loc mai “ârziu. -.* 

Aşa dar, tantiemele, dividendele și orice alte venituri mMo- 

biliare provenite din distribuirea beneficiilor: pe anul ! 1922,. 

sau pe anii anteriori vor fi impuse cu impozitul existent pe - 

„acei ani, chiar dacă distribuirea are loc-după 1 Aprilie 1923. 

-. Venit. general. - — Nescăderea globalului. —v, Scăderi. 

Venit global: — Calcularea veniturilor impuse. -la: impo- 

zilele obiective. — 'v. Scutiri. 

Venit.global. — Calcularea veniturilor produse de efec: 

tele. de Stat, —.v. Scutiri. _ | 

„Venit global. — v Casele hgricultorilăr.-. 

Venit global.. -— Irapunerea taxelor succesorale. — (Dec. i 

“comis. centr. fisc.). o 

| Taxele succesorale plătite în anul precedent. mu'se pol 

scădea din, venitul global, : întrucât. aceste ' taxe reprezintă. 

un impozit de transmisiune a averei deci sunt suportate din 

capilal iar nu, din venit.. (Dec. din -9. Febr.; „comunicată cu 

„ord. M. Fin; Nr. 33093/1925). 

N 

Venit global. — Saroinele de familie. | , 

Scăderile peniru sarcini de familie se fac numai din -im- 

__pozitul cuvenit la un singur fel de venit şi se- operează -asu- 

“pra. tolalităţii impozitului, dacă ac esi venii. se. „ irage din - co- 

! 04
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muri. deosebite, “Asifel, dacă un "contribuabil ' are - pămăiit. În 
diferite comune și veriturile sale totale nu depăşesc :de 
10.000 lei, scăderea pentru Sarcini : de familie se face. din 
impozitul agricol așezat în fiecare. comună. (Comunicat cu 
ord. Min. “Fin. „Nr:  62921[1923I, N 

Venit global. — - Impozitul Complimentar. 

Conform art. si, punciul |, „pentru, sfabilirea - venitului alo. 
bal, se scad pe lângă impozitele. elementare prevăzute la. 
cap. IV al! legci, ȘI impozitul complimeniar. : 

| Venit. global. : — Venitul clădirilor noi, 2. v. “ Scutiri. 
. Venit” global. - —v Supracotă. 
Venit global.:- — - Scăderea - cheliuelilor profesioniştilor 

liberi. .— v. Scăderi. 

„Nenit. global. — Stabilirea impocitalat —v, „Stabilire, 
" impozitului pe venitul global. 

Venit. impozabil. — “ Imobile cumpărate după 1 Ianuarie. 
1925, Stabilirea venitului. impozabil când aceste imobile | 
sunt afectate „ore-unei întreprinderi 'de "comerț, : bănci, 

„ete. — “Curisprudență); | pag Sa 
Din cuprinsul. ari. 120 legea coniibuțiuinilor directe -re- 

zultă. că legiuitorul a-înțeles -să impună - “fixarea ::venilului” - 
impozabil: peniru- imobilele: cumpărate după :1 Ianuarie. 1919, 

în sensul a se lua de bază preţul; de. cumpărare şi -socotin- - '- 
„du-se -o .rentabilitale. până 1a.+5. la -sută, numai. în . „ceeace. . . 
priveşte. imobilele; servind drept locuință: proprietarilor, “iar... 
nu şi peniru imobii ele! atectals. vre-unei întreprinderi: de. CO- i 

- Merţ, bănci, -elc., cari urmează a îi impuse prin apreciere Ie 
în comparaţie cu alte imobile de aceeași categorie şi im- 
Perlanjă, “(Cas. III, dec. 116 din 16 Fevruaris 1925), 

Venit net impozabil. — -. Qurisprudenţă). i 
Când: este vorba 'de a se cbține venitul net" impozabil, nu 

se scade din venii, impozitul care. priveşte obiectul” înire- | 
prinderii, (Curtea de Apel București, Secţia IVza, deciz. fis- |
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„venitul. net a fost- diminuat prin “plata: efectivă a sumei. de _ 

lei. 300.000, la: care contribuabilul fusese obligat prin. hotă- - 

riîre judecătorească, totuşi, „sub cuvânt: că contribuabilul ar 
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cală Nr. 134, din: 3 Decemuwrie 1925. — Buletinul Curier de 
Apel, pag. 19. din. 1: Ianuarie 1926)... . 

Venit net. — "Scăderea din venit a “datoriilor. prevăzute 

"în holărâr: judecătorești definitive, achitate. Condițiunea | 

în care se face.- Aplicaţiune. : Ar, 10 şi 51 legea con- : 

Iribuțiunilor direcic. _ 

În speţă, Comisiunea de apel. deși constată . în fapt - 

îi fost condamnat : la această sumă: din. culpa. sa, argumen- 

tează că nu e locul s'o considere ca pagubă sau ! cheliuială. | 

ci ca venit net; | : a aaa 

“Inalta Curie a decis, că: îi 

. Comisiunea de- Apel fiscală nu. eră chemată să: constate 

ŞI să slabilească; cauza juridică a'datoriei constatate prin ho- 

tărire judecătorească, cauză care nu. putea avea. . nici” o: 

înrîurire asupra „determinării cuantumul ui venitului net - 4Am- 

„pozabil, ci trebuia să constate numai, dacă - plata A ru 

datorii. s'a făcut în' cursul acelui ian, ca cheltuială privind 

„strict întreprinderea, conform ari. 51 al. 10 din legea - con- 

 Mribuţiunilor directe. 
bă 

Neprocedând. asitel, “Comisiunea „de apel a: violaţ - cocs! 

ii text de lege și a săvârşit un vădit exces de pulere. Cas... 

TI, „dec. 297 din 10 Februarie 1925). 

Venit net impozăbil. _. Intreprinderi comerciale. Re- 

gistre. Mărfuri. trecute în inventar." Nepronunjarea in: 

. stanfei asupra pielurilor « din inventar. Omisiune esen-. 

“tială. — ' (urisprudenţă). | . 

“In fapt: Recurenţii s'au referit “la registrele comerciale 

“ca mijloc probatoriu pentru stabilirea venitului net! imnoza- . 

-bil; Comisiunea de apel .nefăcând însă nici o “menţiune a- 

supra regularităţii, sau neregularităţii registrelor, se mărgi- 

neşte- a înlălura evaluarea mărfurilor trecule în inventar, 

şub cuvânt că această evaluare nu ar îi.aceea din « momen- 

-
.
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1ul facerii inventarului. și omite a se pronunța asupra cere-. 
rii recurenţilor prin cere dânșii tindeau: să dovedească prin 
facturi. şi expentiză că ' evaluarea din inventar „corespunde 
cu prețul de Cumpărare a! mărfii din momeniul facerii ace- 
lui inventăr.: Recurs între altele penim omisiune . esenţială 
prin înlăturaiea fără -discuţi a probelor propuse. Admitere. 
“In drept: Această -omisiune -este esențială deoarece, in- 

 dicaţiunea 'exactă a prețului mărfurilor rămas= în depozit ia. 
„finele anului şi trecute în inventar, este un element predo- 

minânt în stabilirea contului de profil şi pierderi şi deci a '- 
“bilanţului general, care oglindește prin excelență venitul im- 

1: “pozabil rsal' al contribuabilului, - insirucjiunile Ministerului. 
(pari 101 şi urmi,), fiind aplicabile în această privință, 

Prin urmare, întrucât Comisiunea nu motivează pentru ce 
înlătură registrele şi omite a se pronunța asupra probelor 
concludente propuse de recurent în scopul mai sus arătat, 
motivul de casare este întemeiat. (Cas. III, dec. 723 din 
31" Martie 1925). | 

Venit net impozabil. — Sfabilire. Scăderea cheltuelilor. .- 
anul: precedent. celui . de impunere-și a allor ani tre.- 
cuți. Art.. 31 alin. 1 legea contribufiunilor directe. — 
“Qurisprudenţă), , a 

„ Potrivit dispozițiuni!or ari. 31 din legea " contribuţiunilor 
direcie, venitul net impozabil se obține, scăzându-se din. „“venilurile bruie, toate chetluefile. proprii ale întreprinderii _ din: cursul aniloi precedenţi, -. î | LD e 

In speţă, Comisiunea de apel scăzând din venitul impo-! zabil şi suma care reprezintă cheltuelile recurente; pe -un - an precedent celui supus impunerii, sa săvârşit un exces de -- „Putere. (Cas. III, dec. 200 'din 27 Ianuarie. 1925). - 

Venit net taxabil.— Tantieme acordate membrilor Consi- liului de administraţie. Fac parte din venitul net, taxabil, deşi beneficiarii lor plătesc pentru ele impozitul mobi- liar. Art. 23 alin. 5 şi 33 legea: conlrib. directe. —.. (lurisprudenţă). 

„ Panțiemele euvenite membrilor Consiliului” de Administra»
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fie al 1 unei socielăţi, “nefiind: prin natura lor, cheltusii  im- 
puse socielății, ci părți din beneficiu, “ale fac parie din 

” venitul met impozabil, care servă la bază atât pentru aşeza- 
„rea impozitului elementar, cât: şi pentru impunerea la com-- 
plimentar, legea nefăcând nici o distincțiune şi nescoțându- 
le prin nici o dispoziţiune din compunerea bazei impozabile 
a impozilului elementar. i 

Prin urmare, bine a “judecat Cornisiunea de apel în speță, 
_ -inglobând” aceste 'tantieme în venitul net taxabil. „(Cas. „IL, 

! dec. No. 1835 din 21, Oclomvrie 1924). 

Venit net impozabil. — - Impozitul pe venitul întreprin-! 
derilor comerciale. Venit. net impozabil. Calcul. Moda. 

"“lități. Art.:51 și 39 din legea. conirib. directe. — (luris- * 
pudenţă). - 

In : fapt: Pentru a impune pe recurent la impozitul pe ve- 

nitul rezultat din. întreprinderea fabricei sale de spirt, -Co-. 

"misiunea de Apel «a calculat “venitul -net impozabil în modul 

următor : a totalizat vânzările făcute cu preţuri; diferite. în 

raport cu gradu! de tărie al spirtului . și a făcut o medie a 

i prețurilor de vânzare pe. grad, „medie pe care a: luat-o ca 

czileriu sau bază a venitului pe întregul an, 
In drept: In conformitate cu ari. 31 -şi 39 din legea eon- . 

“tribuţiunilor directe, venitul. impozabil se calculează după. 

venitul brut, pe “măsură ce el se realizează, deducându-se . 

- “-cheltuelile şi. eventualele pierderi efective, anume arătale - 
de lege. Inirucât nici un alt mod -de -calcul, legea nu  aulo- 

riză,, urmează, că în speţă, Comisiunea de Apel numai prin 

"exces de putere şi violarea art. a putut să adopte: o altă 

“ bază sau' normă de calcul și deci, pentru acest. motiv, de- 

.. cizia sa urmează a fi oasajă. (Cas. III, dec. 1108 “din 30 

Mei 1924), i - 

= a .
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“Venit net impozabil. — Impozitul pe. venilurile între- 
! prinderilor comerciale. Verit net impozabil. Calcul. De- 

"- ducfiuni, Crcanţe dubioase. Dacă și în.ce măsură şi... 

condifiuni, ele pot .fi deduse din activ. (Art. 31 şi. 32 

din legea contribuțiunilor direcie). — (Jurisprudență). 

„După art. 31 din legea. contribuţiunilor directe, venitul net 

impozabil al întreprinderilor industriale şi comerciale, : se 

determină scăzându- -se din venitul. Brut, cheltuelile şi even- 

tualele pierderi efeclive ale întreprinderii, iar legea rin. 

textul: citat, erumără anume şi în mod limitativ,. care „sunt 

_ acele cheltueli pierderi fără ca în această enumerare să 

- prevadă şi sumele trecute „ca creanţe dubioase. - 

Este evident, că prin art. 32 “următor, l=gea referindu-se 

“la “creanţele” dubioase, sculeşte penhu eventualele pier- 

- dri ce ar rezulta din ele, o cotă-parte; maximiim '3: ia. sută 

"din valoarea îniregului plasament în creanţe ale” întreprin- 
„derii, dar din jextul şi economia legii rezultă. că: acnastă 
scutire privește numzi operaţiunile societăților ' pe: - actiuni, 
“constituind un avantagiu. special pentru aceste societăți, nu 

- însă: şi: pentru celelalte categorii dă întreprinderi, cum este - - 
în' speţă. Cu drept cuvânt, prin urmare, Comisiunea de -apel 
a calculat. ca. venit net impozabi) al întreprinderii de bancă . 
a. recurentului și venitul rezultând din -suma trecută în re- | 

- gisire' ca reprezentând creznțe, dubioase. (Cas. NI, dec, M17 
din 30 Mai 1924). i Ea 

Venit net: impozabil, — - Stabilirea venitului -ne! iimpo- Ea 
- zabil, Prezentarea bilanţului „dimpreună cu registrele 
regulat ținute. Comisiunea fără a conlesta că ele sunt 
regulat ţinute, le înlătură. Exces de putere. Arf.. 39 .. 
legea .contribuţiunilor directe. (lurisprudenţă). - 

Conform art. 39, alin. 1..:din legea contribuțiunilor: direc!e, 
stabilirea venitului ne împozâbil se. face după elementele 
bilanţului încheiat în regulă, - - corespunzând cu registrele 
regulat” ținute. - 

In speţă, deși înaintea Comisiunei. de apel „apelantul, în
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stabili lirea “venitului: net la. câre urma să fie impuş, a 'prezen 
- tat registrele sal€ comerciale, însă Comisiunea neconsta_ 
fând că nu au fosi regulaţ țineute, ci le înlătură pur și Sim- 

i plu.pe molivul că apelantul na prezentat și carnetele: din 
- borderouri încheiate la. tranzacțiunile făcute . „de recurent, 

spre a-și baza aprecierile p&-alte demeiuri extra- -legale, co- 
mile un exces de.putere - și violează dispozițiunile ari. 30, 

legea” contnibuțiun ilor directe,- încât deciziunea pronunțată 
este casabilă. „tTrib. Covurlui. S. II, sent. civ. 329 din: 

. Tuniic 1925). 

Venit net. — 7antieme. plătite de societate. Fac parte 
„din venitul “net. Nu: 'pot fi: scăzute „din el şi nici scutite, 
“ca atare: de impozit. Art.'23 p. 5 şi 33 legea contribu- 
iunilor directe. — (lurisprudenţă). Sa 

Potrivit art, 23, “punctul 5 legea coniribuțiunilor direcie, 
Ă tantiemele, cu: excepțiunea celor. cani plătesc impozitul Dre- 
văzut! asupra .salariilor, “sunț. supuse impozitului mobiliar, dar. 
incidenţa acestui” impozit o suportă beneficiarii  tantieme- . 

lor. Cu privire însă lă. societatea care le disiribue, Şi taniis- 
mele fac parte din venitul ei net, din care nu.pot fi 'scăzu- 

te, nefiind „cuprinse în. enumerarea limitativă a art. 35 din 

legea contribuțiunilor, directe, (Cas, N, dec: NO. 1831 iin 21 
Octomvrie 1924). 

“Venit net impozabil.— Intreprinderi comerciale, Salarii 
-şi impozite plătite pentru cifra de. afaceri Se scad din 

- venitul impozabil... Art, 51 p.:5 şi 10 legea. contribui: 
unilor. directe. . 

In fapt: Din- venilul braţ al recurentei, fiscul şi. Comisiu- 

"nea ds apel nu a. scăzut. salariile funcţionarilor. şi impozitul. *- 

"- plătit peniru cifra de. afaceri. Recursul . contribuabilului a. - 

fost admis. | o. a 

In drept: Comisiunea de apel procedând astfel, lasi hi 

lirea. beneficiului net impozabil, a violat dispozițiunile art. 

31 pc. 3, i 10. din legea centribujiunilor direcie, “iniru= 
.
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„cât conform acesior dispoziţiuni, ea.era datoare să: scadă 

din venitul brut, salariile funcționarior întreprinderii, „pre. 

cum și impozitul cifrei de-afaceri. . (Cas. III, dec. 598 bis din 

17 Martie 1925. II, 

" Venituri mobiliare trase din. străinătate deu un român. ' 

Impunerea lor. — (Instrucţiuni). 

Parag. 46. — Spre deosebire însă de veniturile imobiliare, - 

veniturile capitalurilor. mobiliare sunt impozabile, “dacă sunt 

încasate: de orice locuitor al țării, chiar dacă provin. dn 

altă țară, . a iu a: 
Astfel, în această privinţă, impoz bul împrumută caracle- 

rul personal, întrucât în acest caz motivul care dictează a- 

'şezarsa lui, este faptul c că „coniribuabilul are „reşedinta în: 

țară, , . : SC IRI 

Se precizează că nu este vorba aci de acele. venituri ale 

societăților străine, cari provin din țară şi care S'ar repar- 

iza în străinătate, acestea fiind în tot cazul impozabile pe . - 

Baza provenienţei lor, ci de acele venituri cari au isvoa- 

rele lor într'o altă „Țară şi care se încasează de locuitori ai! 

„Țănii, fie: direct din străinătale, fie prin intermediarii din _- 

țară. - . . 
Se consideră locuitori ai țării “toți cetăţenii români: cari au. 

aci o reşedinţă, cum și toți străinii cari locuiesc de fapt în : 

țară mai: mult de 6 luni în anul de încasarea venitului. 
Veniturile valorilor mobiliare din altă țară se impun cu. 

cota de 15 la sută, plus cota adițională prevăzută de art, 72, 
fără distincțiune, întrucât diferențierea prevăzută la art, 22, 
după origina veniturilor, se referă numai la valorile şi .capi- 
talurile depuse în țară. 

i 

Veniturit “produse de fondul de rulment. — vw. Scăderi-— 
Venit net. — Rezervă p. „cumpărare de | maşini. —v. 

Scăderi. | 

| Venit net impozabil. — v. Tantieme. ) 

Venitul net al arendărilor. — v. Arendări. i 
... 
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Venituri realizate. de Societăţi din. vânzarea unui 

imobil. — v.: Scăderi 

Venit din păduri. — Păduri dale in exploatare. “Preful 

încasat de -proprielar este. considerat de legiuitor. ca 

venit impozabil. Impunerea lui ca: alare. Art. 6 şi 

95 din lege. — (lurisprudenţă). . 

1 Recurentul pretinde că prețul pădurii pe, care a dat-o , 

în 4ăere unui al treilea, nu constitue un venit, ci un capital 

care. — ca atare. — nu poate îi impus în conformitate cu 

legea contribuţiunilor. directs, deoarece în sistemul . acestei 

legi nu există impozite pe capilal, ci numai pe venituri. 

Chestiunea de a se ști dacă prețul obținut de proprietar 

prin darea unei păduri în tăere constitue pentru dânsul un 

venit sau un capital, chestiune care în pură teorie poate fi 

„- 

discutabilă, a fost rezolvată .de legiuitorul fiscal din 1923, în ; 

sensul că acest preț constitue un venit impozabil în modul 

şi după procedura arătată de lege peniru asemenea cazuri. 

In adevăr, prin ari. 6 şi 95 din legea pentru unificarea 

coniribuțiunilor directe, se prevede în mod formal că .pă- 

durile puse în exploatare, fie de proprietar, fie de o. altă 

persoană, căreia îi s'ar. concesiona drepiul de exploatare 

sunt supuse unui impozit special pe venit — corespunzător 

vechiului impozit funciar asupra pădurilor exploatate — iar . 

baza de impunere, pentru cazul când pădurea se dă în ex-," 

ploatarea. altuia, cum e în speță, este. însuşi venitul cuvenit 

proprietarului, adică prețul stipulat prin contract. | 

Prin urmare, acest prej fiind - considerat de' însuși 1e- 

giuitorul fiscal şi impus de el ca venil, orice discuțiune re- 

feriloare la caracterizarea de ordin economic a acestui 

preţ este inutilă. (Cas. “TI, dec. 367 din 18 Fevruarie 1925). 

Venituri trase din ţară. — v. Absenteişti şi.Supracotă. 

Veniturile Statului din redevenţe petrolifere. — v. 

" Redevenţe petrolifere, 

Verificare de scripte. — v. Inscriere în fals. 

Virane' terenuri. — Venit global. —v. Scutiri. 
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