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Tratamentul contabil
O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci
când niciun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa
ulterioară. Dacă o entitate recunoaște în valoarea contabilă a unei imobilizări
corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate
din evidență valoarea contabilă a părții înlocuite, cu amortizarea aferentă, dacă
dispune de informațiile necesare.
Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se face cu aprobarea consiliului de
administrație al agentului economic. Prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația
de scoatere din funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și
valorificarea parților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în
activitatea curentă a contribuabilului. Pentru casarea unui mijloc fix trebuie efectuate
următoarele formalități:
• încheierea unui proces verbal de constatare a deprecierii activului și
formularea propunerii de casare cu motivarea acesteia. De regulă, o astfel
de constatare se efectuează în cadrul inventarierii anuale a patrimoniului
prin procesul-verbal privind rezultatele inventarierii;
• aprobarea propunerii de casare de către conducătorul entității;
• desemnarea unei comisii de casare pe baza deciziei emise de către
conducătorul firmei;
• casarea efectivă și încheierea unui Proces-verbal de scoatere din
funcțiune a mijloacelor fixe.
Potrivit Legii contabilității nr 82/1991 inventarierea patrimoniului trebuie să se
efectueze cel puțin o data în cursul exercițiului financiar. Casarea mijloacelor fixe,
care nu mai pot fi utilizate, trebuie stabilită de comisia de inventariere, conform
prevederilor OMFP nr. 2861/2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. În procesul-verbal
privind rezultatele inventarierii se vor include și propunerile de scoatere din
funcțiuni a imobilizărilor corporale. Propunerile cuprinse în procesul-verbal al
comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii
operațiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului de credite sau
persoanei responsabile cu gestiunea entității. Acesta, cu avizul conducătorului
compartimentului financiar-contabil și al conducătorului compartimentului juridic,
decide asupra soluționării propunerilor făcute, cu respectarea dispozițiilor legale.
Un model de proces-verbal se regăsește în OMFP nr. 2.634/2015 privind
documentele financiar-contabile la Nomenclatorul documentelor financiar-contabile
intitulat "Proces-verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe/de declasare a unor
bunuri si materiale, cod 14-2-3/aA”. Acest proces verbal servește ca:
• document de constatare a îndeplinirii condițiilor necesare scoaterii din
funcțiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura
obiectelor de inventar în folosință și de declasare a unor bunuri materiale,
altele decât mijloacele fixe, potrivit dispozițiilor legale;
• document de consemnare a scoaterii efective din funcțiune a mijloacelor
fixe, de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar în
folosință sau de declasare a altor bunuri materiale;
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• document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor
componente și materialelor rezultate din scoaterea efectivă din funcțiune a
mijloacelor fixe;
• document justificativ de înregistrare în evidența magaziilor (depozitelor) și
în contabilitate.
În acest proces verbal se va trece atât mijloacele fixe/ bunurile care se
dezmembrează (capitolul II din formular), cât și piesele/ componentele/ materialele
care rezultă din dezmembrare (capitolul III din formular). Valorile pieselor rezultate
din valorificarea prin dezmembrare a mijloacelor fixe se vor stabili de către comisia
de casare și se vor stabili la nivelul prețului de piață.
În urma casării mijloacelor fixe rezultă produse reziduale. Cu ajutorul contului
contabil 346 "Produse reziduale" se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de
produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile sau deșeuri). În debitul contului
346 "Produse reziduale" se înregistrează valoarea la preț de înregistrare a produselor
reziduale intrate în gestiune din producție proprie (711).
În cazul scoaterii din evidență a unei imobilizări corporale, sunt evidențiate
distinct veniturile din vânzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizată a
imobilizării și alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
În scopul prezentării în contul de profit și pierdere, câștigurile sau pierderile
obținute în urma casării sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca
diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa
neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate ca
valoare netă, la venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit și pierdere, la
elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după
caz.
În practică, atunci când doriți să casați o imobilizare corporală, trebuie să
întocmiți procesul verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe prin care să se
evidențieze obținerea unor componente a căror destinație se poate fixa ulterior. Nu
este obligatoriu ca valoarea pieselor obținute în urma casării să depășească valoarea
neamortizată a activului pentru a putea deduce cheltuiala cu valoarea rămasă
neamortizată. Este indicat ca operațiunea de casare a mijloacelor fixe complet
amortizate să fie efectuată pe baza unui proces-verbal de scoatere din funcțiune. Dacă
bunurile respective nu sunt valorificate, atunci este indicat de precizat motivele
nevalorificării acestora și de ce nu au fost predate ca deșeuri unităților specializate.

Exemplul 1
În data de 16 aprilie 2017, entitatea Accounting Leader a achiziționat un utilaj la costul
de 30.000 lei, TVA 19%. Conform legislației fiscale și a politicilor contabile adoptate de
entitate, activul trebuie să fie amortizat într-o perioadă de 8 ani, prin metoda liniară. În data
de 3 august 2021, utilajul a suferit o defecțiune majoră, costurile necesare remedierii acesteia
fiind mult mai mari decât valoarea unui echipament similar de pe piață. Astfel, entitatea
decide să caseze activul și să achiziționeze un alt utilaj mai performant decât cel inițial. În
urma acestei operațiuni, sunt recuperate piese de schimb evaluate de membrii comisiei
tehnice la nivelul sumei de 4.000 lei și deșeu de fier în valoare de 500 lei care a fost vândut
către o unitate specializată pentru preluarea de deșeuri. Accounting Leader este plătitoare
de TVA și aplică impozitul pe profit de la începutul activității.
Care sunt înregistrările contabile ce trebuie efectuate de entitatea Accounting
Leader?
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Înregistrările contabile efectuate de entitatea Accounting Leader se prezintă
astfel:
• Achiziția utilajului la costul de 30.000 lei (16 aprilie 2017):
%
=
404
35.700 lei
2131
Furnizori de
30.000 lei
Echipamente
imobilizări
tehnologice
4426
5.700 lei
TVA deductibilă
• Înregistrarea amortizării lunare de 312,5 lei (30.000 lei / 96 luni),
în perioada mai 2017 – iulie 2021:
6811
=
2813
312,5 lei
Cheltuieli de exploatare
Amortizarea
privind amortizarea
instalațiilor si
imobilizărilor
mijloacelor de
transport
• Înregistrarea casării activului (3 august 2021):
*
=

Cost de achiziție
30.000 lei
Amortizare cumulată (312,5 lei x 50 luni) 15.625 lei
Valoare netă contabilă
14.375 lei

%
=
2131
30.000 lei
2813
Echipamente
15.625 lei
Amortizarea
tehnologice
instalațiilor si
mijloacelor de transport
6583
14.375 lei
Cheltuieli privind
activele cedate și alte
operații de capital
În Contul de profit și pierdere cheltuiala privind activul scos de gestiune se va
evidenția la 11.6. Alte cheltuieli (11. Alte cheltuieli de exploatare).
• Înregistrarea pieselor de schimb și a deșeurilor de fier obținute în
urma casării utilajului (3 august 2021):
346.A
=
711
4.000 lei
Produse reziduale Venituri aferente
piese de schimb
costurilor
stocurilor de
produse
346.B
Produse reziduale –
deșeuri feroase

=

711
Venituri aferente
costurilor
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stocurilor de
produse
Înregistrarea în contabilitate se face la valoarea justă stabilită de comisia
tehnică din cadrul unității desemnată de administratorul societății.
• Vânzarea către un centru de fier vechi (cu taxare inversă):
4111
=
703
500 lei
Clienți
Venituri din
vânzarea
produselor
reziduale
Vânzarea deșeurilor se va face prin întocmirea facturii care nu va conține TVA
(se aplică masurile de simplificare de la art. 331, alin (2), lit. a) din Codul fiscal), cu
condiția ca atât vânzătorul cât și cumpărătorul să fie persoane înregistrate în
scopuri de TVA.
• Descărcarea de gestiune a valorii deșeurilor vândute:
711
=
346.B
500 lei
Venituri aferente
Produse reziduale –
costurilor stocurilor de
deșeuri feroase
produse
• Contribuția de 2% reținută de către societatea colectoare (500 lei x
2%= 10 lei):
635
=
4111
10 lei
Cheltuieli cu alte
Clienți
impozite și taxe
Reținerea fondului pentru mediu se efectuează conform prevederilor art. 9
alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și anume o
contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către
deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către
operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a
deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu.
Tratamentul fiscal
Din punct de vedere fiscal, prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de
scoatere din funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și
valorificarea pârților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în
activitatea curentă a contribuabilului. Mijlocul fix reprezintă orice imobilizare
corporală, care este deținută pentru a fi utilizată în producția sau livrarea de bunuri
ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative,
dacă are o durată normală de utilizare mai mare de un an și o valoare egală sau
mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (2.500 lei).
În ceea ce privește deducerea cheltuielii aferente valorii fiscale neamortizate
la calculul impozitului pe profit, potrivit art. 28 din Codul Fiscal câștigurile sau
pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcțiuni a acestor mijloace fixe
se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuata cu amortizarea fiscală. Prin
urmare, în cazul în care amortizarea fiscală este diferită de cea contabilă, atunci
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valoarea fiscală rămasă neamortizată va fi diferită de valoarea netă contabilă, astfel că
la calculul impozitului pe profit se va deduce doar valoarea fiscală rămasă
neamortizată și nu cheltuiala înregistrată în contul contabil 6583.
În normele metodologice date în aplicarea art. 28 alin. (17) din Codul fiscal se
precizează că cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea
fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității
economice. Prin casarea unui mijloc fix se înțelege operația de scoatere din funcțiune
a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și valorificarea părților
componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a
contribuabilului. Prin urmare, cheltuiala aferentă părții neamortizate (fiscal) este o
cheltuială integral deductibilă dacă produsele rezultate în urma casării sunt
valorificate (vânzare sau utilizarea componentelor rezultate în activitatea economică).
Conform art. 25, alin. (4), lit. c) din Codul fiscal, cheltuielile privind bunurile de
natura mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate,
neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este
datorată potrivit prevederilor titlului VII reprezintă cheltuieli nedeductibile. Aceste
cheltuieli sunt deductibile DOAR în următoarele situații/condiții:
• mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamități naturale
sau a altor cauze de forță majoră;
• mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de
asigurare;
• mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada
distrugerii.
În sensul art. 25 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal, condiția referitoare la distrugerea
mijloacelor fixe amortizabile se consideră îndeplinită atât în situația în care
distrugerea se efectuează prin mijloace proprii, cât și în cazul în care mijloacele fixe
amortizabile sunt predate către unități specializate. Prin urmare, societatea poate
să-și deducă cheltuiala cu valoarea fiscală rămasă neamortizată pentru mijloacele fixe
degradate calitativ, dar trebuie să justifice distrugerea prin mijloace proprii sau
predarea către unități specializate. În cazul în care se optează pentru distrugerea prin
mijloace proprii, atunci entitatea trebuie să obțină diverse componente, piese și/sau
deșeuri.
Atenție! Conform art. 11 din Codul fiscal la stabilirea sumei unui impozit sau a
unei taxe, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un
scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții pentru a reflecta conținutul
economic al tranzacției. Astfel, la un eventual control fiscal, se poate aprecia că
bunurile casate din care nu a rezultat piese/componente/materiale, sunt de fapt lipsă
în gestiune, ceea ce ar atrage tratamentul fiscal corespunzător pentru bunurile lipsă
în gestiune.
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Mijloace
fixe

Imputarea

Cazuri

Tratament fiscal

-

Cheltuiala este deductibilă și venitul din
Imputabile
imputare este impozabil
Cheltuielile privind mijloacele fixe
amortizabile distruse ca urmare a unor
Calamități
calamități naturale sau a altor cauze de
naturale sau a forță majoră sunt considerate cheltuieli
altor cauze de deductibile la calculul rezultatului fiscal,
forță majoră în măsura în care acestea se găsesc situate
în zone declarate afectate, potrivit
prevederilor
legale
pentru
fiecare
Lipsă din
domeniu. Cauzele de forță majoră pot fi:
gestiune
epidemii, epizootii, accidente industriale sau
ori
nucleare, incendii, fenomene sociale sau
degradate
economice, conjuncturi externe și în caz de
calitativă
război.
Neimputabi
Pentru
În cazul în care au fost încheiate contracte
le
mijloacele fixe de asigurare pentru bunurile asigurate,
au fost
atunci cheltuiala aferentă lipsei din
încheiate
gestiune a stocurilor va fi integral
contracte de deductibilă la calculul impozitului pe
asigurare
profit. Aceste prevederi sunt aplicabile
numai în cazul în care contractele de
asigurare acoperă riscul lipsei din gestiune,
iar societatea poate beneficia de
despăgubiri (venit impozabil).
Degradate
Cheltuiala
este
deductibilă
dacă
calitativ
distrugerea se efectuează prin mijloace
proprii, cât și în cazul în care stocurile sau
mijloacele fixe amortizabile sunt predate
către unități specializate.
În cazul în care nu exista dovada distrugerii
sau predarea către unități specializate,
atunci cheltuiala este nedeductibilă.
Valorificarea Cheltuiala este deductibilă dacă scoaterea
părților
din funcțiune a activului este urmată de
componente dezmembrarea acestuia și valorificarea
rezultate
părților componente rezultate, prin
Casare
Nu este
vânzare sau prin folosirea în activitatea
cazul
curentă a contribuabilului.
Nu se
Cheltuiala nu este deductibilă dacă nu se
valorifică
valorifică părțile componente rezultate în
părțile
urma dezmembrării prin vânzare sau în
componente activitatea curentă a entității.
rezultate
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În ceea ce privește TVA, taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, se
ajustează pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau
fabricate, altele decât imobilele. Perioada de ajustare începe de la data de 1 ianuarie
a anului în care bunurile au fost achiziționate sau fabricate și nu include anul în care
se modifică destinația. La art. 305, alin. (4), lit. d) din Codul fiscal se precizează că în
cazul casării unui bun de capital NU se realizează nicio ajustare de TVA.
Casarea activelor corporale fixe care sunt bunuri de capital în conformitate cu
prevederile art. 305 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal nu implică efectuarea de ajustări
ale taxei deduse. Prin casare, în sensul TVA, se înțelege operația de scoatere din
funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia, indiferent dacă
părțile componente rezultate sunt sau nu sunt valorificate. Prin urmare, nu va exista
obligația de ajustare a TVA în cazul casării unor mijloace fixe dacă ca urmare a
dezmembrării se obțin componente care sunt utilizate în activitatea economică sau
sunt valorificate către terțe persoane.
Trebuie menționat că nu există obligația de ajustare a taxei deductibile nici în
situația în care sunt aplicabile prevederile art. 270 alin. (4) lit. a) și b) din Codul fiscal
referitoare la livrarea către sine și anume:
• preluarea bunurilor mobile achiziționate sau produse pentru a fi utilizate în
scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfășurată, dacă
taxa aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă
total sau parțial;
• preluarea bunurilor mobile achiziționate sau produse de către aceasta
pentru a fi puse la dispoziția altor persoane în mod gratuit, dacă taxa
aferentă bunurilor respective sau părților lor componente a fost dedusă
total sau parțial;
În cele două cazuri de mai sus persoana impozabilă va avea obligația de a colecta
TVA și nu va efectua nicio ajustare de TVA.
Atenție! În cazul în care bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, nu
intervine obligația ajustării taxei deductibile în condițiile în care aceste situații sunt
demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. Obligația de a demonstra sau
confirma în mod corespunzător că bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în
sensul art. 305 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal, revine persoanei impozabile.

Exemplul 2
Entitatea Accounting Leader este o societate cu răspundere limitată înregistrată în
scopuri de TVA și plătitoare de impozit pe profit. Societatea a realizat următoarele casări
menționate în procesul-verbal privind rezultatele inventarierii:
A. a casat un utilaj achiziționat în anul 2018 (Costul de achiziție = 50.000 lei (TVA
19%) și valoarea amortizării cumulate = 30.000 lei), iar comisia desemnată de
administratorul societății a întocmit un proces-verbal de scoatere din funcțiune
a mijloacelor fix în care se detaliază componente rezultate în urma
dezmembrării în valoare de 500 lei;
B. a casat un utilaj achiziționat în anul 2018 (Costul de achiziție = 60.000 lei (TVA
19%) și valoarea amortizării cumulate = 30.000 lei), iar societatea a întocmit
un proces verbal de scoatere din funcțiune, dar în acesta nu se menționează
nimic despre deșeurile obținute sau componente/materialele rezultate în urma
dezmembrării;
C. a casat un utilaj achiziționat în anul 2019 (Costul de achiziție = 60.000 lei și
valoarea amortizării cumulate = 40.000 lei), iar societatea a întocmit un proces
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verbal de scoatere din funcțiune, iar deșeurile rezultate au fost predate către o
unitate specializată (în baza avizului de însoțire a mărfii, contract și factură);
Care este tratamentul fiscal pentru aceste operațiuni?

Cazul A
Conform prevederilor pct. 29 alin. (1) din normele de aplicare ale art. 28 din
Codul fiscal, cheltuielile înregistrate ca urmare a casării unui mijloc fix cu valoarea
fiscală incomplet amortizată sunt cheltuieli efectuate în scopul desfășurării
activității economice. Casarea este definită drept operația de scoatere din
funcțiune a activului respectiv, urmată de dezmembrarea acestuia și valorificarea
părților componente rezultate, prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă
a contribuabilului. Prin urmare, valoarea netă contabilă de 20.000 lei (50.000 lei –
30.000 lei) va fi o cheltuială integral deductibilă la calculul impozitului pe profit
deoarece în urma casării au rezultat componente care vor fi utilizată în activitatea
curentă a societății.
Din punct de vedere al TVA, în cazul casării societatea nu are nicio obligație
de ajustare a TVA deoarece a obținut componente care pot fi utilizate în activitatea
economică curentă a societății sau pot fi valorificate prin vânzarea către terți.
Cazul B
Pentru deducerea valorii fiscale neamortizate este necesar ca societatea să
caseze mijlocul fix și să obțină componente, piese, materiale sau deșeuri pe care să
le utilizeze în activitatea economică proprie sau să le valorifice către terți sau unități
specializate. În cazul nostru este vorba doar despre un proces verbal de scoatere din
funcțiune fără să se menționeze și componentele/materialele rezultate, astfel că
pentru societate această cheltuială de 30.000 lei (60.000 lei -30.000 lei) va fi
integral nedeductibilă la calculul impozitului pe profit. Această situație este
caracteristică în cazul în care casarea este doar la nivel de documente și nu a fost
efectiv realizată și fizic.
De asemenea, societatea va efectua ajustarea TVA dedusă la achiziție
deoarece în urma casării nu se menționează componente rezultate. Această situație
este caracteristică în cazurile în casările sunt efectuate doar în acte și în realitate
bunurile nu există de fapt în gestiunea societății (predate gratis către alte persoane
și utilizate în alte scopuri decât cele economice, dispărute, furate, degradate etc.). TVA
se ajustează pe o perioadă de 5 ani, astfel că societatea trebuie să efectueze o
ajustare negativă pentru anul 2021 (anul casării) și 2022 deoarece bunurile de
capital se află încă în perioada de ajustare.
TVA de ajustată = 19% x 60.000 lei x 2 ani / 5 ani = 4.560 lei.
Persoana impozabilă trebuie să păstreze o situație a bunurilor de capital care
fac obiectul ajustării taxei deductibile, care să permită controlul taxei deductibile și
al ajustărilor efectuate. Această situație trebuie păstrată pe o perioadă care începe
în momentul la care taxa aferentă achiziției bunului de capital devine exigibilă și se
încheie la 5 ani după expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea
deducerii. Orice alte înregistrări, documente și jurnale privind bunurile de capital
trebuie păstrate pentru aceeași perioadă.
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Cazul C
Documentele justificative în acest caz sunt procesul-verbal cu rezultatele
inventarierii (din care să reiasă degradarea calitativă a mijlocului fix), avizul de
însoțire a mărfii cu care bunurile au fost transportate la firma specializată, cu
mențiunea „bunuri predate spre distrugere, nu se facturează” ori procesul-verbal de
predare-primire, dacă bunurile sunt ridicate direct de firma specializată și
contractul și/sau factura emisă de firma specializată pentru serviciile de distrugere
a bunurilor predate. În cazul în care entitatea vinde deșeurile către unități
specializate, atunci aceasta va emite factura privind livrarea acestor bunuri.
Din punct de vedere al impozitului pe profit, societatea are dreptul să-și
deducă valoarea fiscală incomplet amortizată deoarece bunurile au fost casate
și apoi au fost valorificate părțile componente rezultate către unități specializate,
indiferent dacă se obține un venit sau sunt predate cu titlul gratuit sub formă de
deșeu. Societatea avea dreptul să-și deducă cheltuiala și în cazul în care utiliza
componente rezultate din dezmembrare în activitatea economică curentă. În cazul
în care mijloacele fixe sunt degradate calitativ conform procesului verbal de
inventariere, atunci cheltuiala este deductibilă și în cazul în care distrugerea se
efectuează prin mijloace proprii, dar trebuie ca componentele obținute să fie
utilizate în activitatea curentă sau să fie predate ulterior către unități specializate
dacă sunt deșeuri.
Casarea bunurilor de capital nu implică ajustarea taxei pe valoarea
adăugată dedusă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
• mijloacele fixe sunt scoase din funcțiune în baza unui proces verbal de
scoatere din funcțiune;
• casarea este urmata de dezmembrare, indiferent daca părțile
componente sunt sau nu valorificate;
În cazul nostru componente rezultate în urma dezmembrării sun valorificate
prin predarea către o unitate specializată, astfel că societatea NU are obligația de
a efectua ajustarea taxei deduse la achiziția mijlocului fix.
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