
 
 
                   
 

DECIZIA NR. _____  / ___________ 2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

SC X SRL ,  
înregistrat� la Direc�ia General� Finan�elor Publice a 

jude�ului  Hunedoara  sub nr. ... / 2007. 
 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost investit� de Tribunalul ..., prin adresa nr. DOSAR NR. ... / ... / 2006, în 
solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate de SC X  SRL .  
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
prin Decizia nr. ... / 2006 a respins ca inadmisibil� contesta�ia formulat� 
de petent� împotriva raportului de inspec�ie fiscal�, încheiat de organele 
de inspec�ie din cadrul Activit��ii de control financiar fiscal, privind stabilirea 
ca obliga�ii de plat�, c�tre bugetul consolidat al statului, reprezentând : 
       -  ... lei impozit pe profit stabilit suplimentar; 
       -    ... lei major�ri de întârziere aferente;   
       -      ... lei penalit��i de întârziere.            
 
                        SC X SRL  împotriva deciziei nr. ... / 2006 a DGFP HD, a 
formulat ac�iune în instan��, înregistrat� la Tribunalul ... sub. nr. CO ... / ... / 
...2006, solicitând anularea raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... / ...2006 �i 
a deciziei de impunere nr. ... / ...2006. 
                       Tribunalul ..., prin încheierea dat� în sedin�a public� din data 
de 23 ianuarie 2007, în dosarul nr. ... / ... / 2006, dispune:  
                        „ Scoaterea cauzei de pe rol �i trimiterea dosarului Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara - ... pentru solu�ionarea 
pe fond a contesta�iei formulate de reclamanta SC X SRL. ”  
                        
                         SC X SRL solicit� anularea Deciziei de impunere nr. ... / 
...2006 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia 
fiscal� emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... / ...2006 
încheiat de organele de inspectie fiscal� ale Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
                      Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând : 
                 ... lei – impozit pe profit suplimentar, 
                         ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                 ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE����
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                      Decizia de impunere nr. ... / ...2006 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� emis� în baza raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ... / ...2006 a fost comunicat� SC X SRL în data de  ...2006, iar 
contesta�ia a fost înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului HUNEDOARA, sub nr. ... / ...2006. 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei.  
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL   invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                          I. 1   Ini�ial prin contesta�ie petenta arat� c� suma de ... lei, 
considerat� de organele de inspec�ie fiscal� ca fiind nedeductibil� fiscal, 
reprezint� comision facturat de c�tre J...S...  , conform art. 2, alin. (2-2) din 
Conven�ia de prest�ri servicii încheiat� în data de ...2003 �i Actului adi�ional 
nr. ... /...2004.  
                        Petenta men�ioneaz� c� prin Conven�ia de prest�ri servicii din 
data de ...2003, încheiat� între SC X SRL �i J...S...  , prevede c�: ,,SC X SRL 
va v�rsa un procent din cifra sa de afaceri, cu titlu de redeven�� pentru  
posibilitatea de a profita de clien�ii SC J...S....’’  
                        Petenta sus�ine c� termenul redeven�� este folosit potrivit 
uzan�elor franceze, dar în fapt, reprezint� un comision.    
                        Societatea contestatoare arat� c� inspectorii DGFP au 
men�ionat în raportul de inspec�ie fiscal� c� suma nu reprezint� redeven��, 
dar petenta consider� c� opera�iunea, în sine, trebuie recunoscut� deoarece 
legea nu interzice încheierea unor astfel de contracte de comision, între 
pesoane afiliate.     
                        Petenta invoc� faptul c� principalul client pentru care s-a 
facturat comisionul de mai sus este M... SA, persoana juridic� francez�, care 
ulterior a fuzionat cu S... SA, persoana juridic� francez�. În baza contractului 
de vânzare–cump�rare încheiat de SC X SRL cu M... SA, societatea 
realizeaz� în perioada septembrie 2004 – martie 2006 o cifr� de afaceri de ... 
EURO. 
                      Organele de inspec�ie fiscal�, în mod eronat, au considerat 
aceste sume ca nedeductibile la calculul impozitului pe profit, ca fiind 
cheltuieli facute in favoarea asociatului.   
                      Fata de cele prezentate mai sus, contestatoarea considera ca 
suma de ...lei, reprezentand comisionul de 6%, respectiv 12% aplicat asupra 
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cifrei de afaceri realizata in perioada septembrie 2004 - martie 2006 este 
cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.  
                       
                     I. 2   Ulterior, prin Notificarea nr. ... / ...2006, înregistrat� la 
DGFP Hunedoara sub nr. ... / ...2006, în completare la contesta�ia depus� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. 
... / ...2006 împotriva raportului de inspec�ie fiscal� nr. ... / ...2006, petenta 
sesizeaz� faptul c� în decursul activit��ii societ��ii, pentru facturile externe s-a 
contabilizat eronat impozitul pe nereziden�i, fapt nesesizat �i neluat în calcul 
de controlul efectuat, ceea ce a dus la calculul �i plata în plus a impozitului pe 
profit, fapt prezentat în situa�ia din notificare.  
 
                     I. 3   În ac�iunea în instan��, petenta arat� c� prin raportul de 
inspec�ie fiscal�, inspectorii fiscali au constatat c� societ��ile C...S... �i J...S... 
sunt afiliate societ��ii, �i în consecin�� au f�cut aplicarea punctului 49 din 
Normele de aplicare ale Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 44 / 2004, 
stabilind c� toate sumele refacturate petentei în anii 2004, 2005 �i 2006 sunt 
nedeductibile. 
                         Pentru a stabili c� societatea SC X SRL �i societ��ile C... S... 
�i J...S... sunt afiliate, inspectorii fiscali au f�cut aplicarea art. 7 alin. 1 pct. 21, 
lit. c) din Codul Fiscal, care prevede c� : 
„o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� cel pu�in: 
    (i) prima persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la cealalt� persoan� juridic� ori dac� 
controleaz� persoana juridic�; 
    (ii) a doua persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la prima persoan� juridic�; 
    (iii) o persoan� juridic� ter�� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoan� juridic�, cât �i la 
cea de-a doua.” 
 
                        În baza acestui text de lege, inspectorii fiscali au considerat ca 
nedeductibile toate sumele refacturate societ��ii în perioada 2004 - 2006. 
                        În realitatea, inspectorii trebuiau s� fac� aplicarea punctului 49 
din Normele de aplicare ale codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44 / 2004 în 
mod diferen�iat, întrucât societatea SC X SRL este considerat� persoan� 
afiliat� în accep�iunea Codului Fiscal doar începând cu data de 01.01.2005, 
data intr�rii în vigoare a Ordonan�ei nr. 83 / 2004, care a modificat  art. 7 
alin.(1) pct. 21, lit. c) din Codul Fiscal. 
                      Pân� la data de 01.01.2005, potrivit art. 7 alin. 1 pct. 21   lit. c) 
din Codul Fiscal,  o persoan� juridic� este considerat� ca fiind afiliat� cu alt� 
persoan� juridic�, „dac� orice alt� persoan� de�ine direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau num�rul 
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titlurilor de participare sau al drepturilor de vot de�inute la fiecare 
persoan� juridic� ori dac� controleaz� în mod efectiv fiecare persoan� 
juridic�; în în�elesul acestei defini�ii, o asociere f�r� personalitate juridic� se 
consider� persoan� juridic�”. 
                      Întrucât societatea J...S... de�ine 30% din capitalul social al 
petentei, ea nu poate fi considerat� ca fiind afiliat� societ��ii decât începând 
cu data de 01.01.2005, �i în consecin�� sumele refacturate de societatea 
J...S... societ��ii în anul 2004 trebuie considerate deductibile. 
                       În ceea ce prive�te suma de ... RON pl�tit� societ��ii J...S..., 
inspectorii fiscali au constatat aceasta nu reprezint� o redeven��, ci o 
cheltuial� f�cut� în favoarea asocia�ilor, respectiv în favoarea asociatului 
J...S.... 
                     Din documentele prezentate organului fiscal rezult� c� pl��ile 
f�cute în favoarea asociatului J...S...  nu reprezint� cheltuieli f�cute în 
favoarea asocia�ilor, astfel cum acestea sunt definite de lege, ci reprezint� 
pre�ul (comisionul) pentru serviciile prestate de J...S... în favoarea societ��ii, 
�i anume servicii de intermediere pentru aport de clientel�. 
                  Serviciile prestate de societatea J...S... s-au concretizat în aportul 
efectiv al unui client important al societ��ii petente, M... SA Fran�a (ulterior 
S... SA Fran�a, prin fuziune cu A... SA), societatea petent� realizând în urma 
rela�iilor contractuale desf��urate cu acesta de o cifr� de afaceri de ... EURO 
realizat� în perioada septembrie 2004 - martie 2006. 
                       În consecin��, petenta consider� c�  suma de ... RON a fost 
acordat� societ��ii J...S... pentru un serviciu efectiv prestat petentei  (aport 
clientela), în urma c�ruia, astfel cum a ar�tat, societatea a realizat venituri 
impozabile importante �i reprezint� nicidecum o cheltuial� în folosul 
asocia�ilor. 
 
                     I. 4  SC X SRL în data de ...2006 a depus la Tribunalul ... o 
completare la Dosarul nr. ... / ... / ...2006, completare care vizeaz� suma de 
... RON reprezentând contravaloarea unor presta�ii efectuate de c�tre 
societ��ile C... S... �i J...S..., astfel : 
 
                 Petenta sus�ine c�, inspectorii fiscali au considerat, în mod gre�it, 
suma de ... RON ca nedeductibil� fiscal,  pe considerentul c� nu existau 
documente justificative �i pe cale de consecin�� au stabilit în sarcina societ��ii 
un impozit pe profit suplimentar de ... RON, la care s-au ad�ugat major�ri de 
întârziere �i dobânzi de ... RON �i penalit��i de întârziere de ... RON. 
                A�a cum  rezult� chiar din raportul de inspec�ie fiscal�, suma de ... 
RON este compus� din : 
-    suma de ... RON achitat� societ��ii C... S... pentru : 
o   preg�tirea comenzilor ; 
o   aprovizionarea cu materii prime �i componente ;  
o   preg�tirea facturilor �i  a  documentelor administrative  pentru     
     exporturile f�cute c�tre X  SRL  
o   convorbiri telefonice �i activit��i comerciale efectuate în favoarea   



 

 

5 

 

     X  SRL ; 
 

                Pentru aceast� sum� societatea sus�ine c� nu de�inea la momentul 
controlului documentele justificative, �i pe cale de consecin�� inspectorii 
fiscali au considerat suma de ... RON ca fiind nedeductibil� fiscal. 
                Ulterior controlului fiscal, societatea C... a trimis documentele 
justificative aferente acestei sume, respectiv detaliul presta�iilor pe fiecare 
luna în parte, documente pe care petenta le anexeaz� cererii completatoare, 
solicitând s� se dispun� anularea raportului fiscal în ceea ce prive�te 
impozitul suplimentar, major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile de 
întârziere aferente sumei de ... RON. 
 
- suma de ... RON achitata societ��ii J...S..., pentru : 
o   crearea gamelor de autocontrol;  
o   redactarea ordinelor de fabrica�ie;  
o   preg�tirea �i certificarea comenzilor de fabrica�ie; 
o   controlul de calitate la recep�ia tuturor materiilor prime �i  
     componentelor trimise la X  SRL. 
                 De�i s-au prezentat inspectorilor fiscali documentele create de 
societatea J...S... �i transmise societ��ii contestatoare, ace�tia au considerat 
c� aceste documente nu reprezint� documente justificative care s� ateste 
prestarea serviciilor, �i pe cale de consecin�� au considerat suma de ... RON 
ca fiind nedeductibil�. 
                  Documentele emise de societatea J...S... sunt documente 
specifice produselor sale, fiind transmise societ��ii contestatoare pentru 
fiecare produs în parte, �i faptul c� ele se afl� în posesia societ��ii reprezint� 
o justificare pentru plata acestora. 
                    Astfel, petenta solicit� s� se constate c� documentele emise de 
societatea J...S..., prezentate inspectorilor fiscali, �i anexate prezentei, 
reprezint� documente justificative pentru suma de ... RON. 
 
                   II.  În baza prevederilor  Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal 
�i a H.G.nr.44 / 2004 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a 
Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat în zilele de ..., ... �i 
...2006, la o inspec�ie fiscal� - par�ial� la SC X SRL în vederea solu�ionarii 
cererii depuse de c�tre societate  �i înregistrate la D.G.F.P. Hunedoara sub 
nr. ... / ...2006 �i la Direc�ia de Control Fiscal sub nr.... / ...2006, prin care se 
solicit� restituirea impozitului pe profit achitat în plus de c�tre societate 
aferent trim. IV 2005.  
                      Perioada supus� verific�rii a fost ...2003 –...2006.    
 
                      În cadrul raportului de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie 
fiscal� au analizat structura cheltuielilor efectuate de c�tre societate care au 
concurat la realizarea profitului, constatând c� sunt preponderente cheltuielile 
cu materii prime, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu prest�ri servicii, 
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cheltuielile cu redeven�a �i cheltuieli cu deplas�rile, facturate de c�tre 
societ��ile C... �i J...S... din Fran�a. Cele trei societ��i comerciale, respectiv 
societ��ile C... �i J...S... din Fran�a �i societatea  comercial� X  SRL, în 
conformitate cu prevederile art.7, alin1, pct.21, lit c din Legea nr. 571/2003 
privind codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sunt considerate 
persoane afiliate întrucât asocia�i ai SC X SRL sunt J...S... Fran�a (30%) �i  
C... Fran�a (70%) . 
 
        II. 1.  Cu privire la cheltuielile cu deplas�ri în sum� de  ... ron 
 
                   În perioada verificata au fost inregistrate in evidenta contabila 
cheltuieli legate de refacturarea costurilor de deplasare cu titlul de lucrari 
efectuate de personalul salariat al societatii C...  in suma totala de  ... ron , si 
cheltuieli legate de refacturarea costurilor de deplasare cu titlul de lucrari 
efectuate de personalul salariat al societatii J...S... din Fran�a in suma de  ... 
ron . 
                   Ca urmare a controlului efectuat s-a constatat ca parte din 
facturile emise de catre C... si   J...S... din Fran�a referitoare la aceste 
cheltuieli nu sunt insotite de documente justificative care sa care sa justifice 
in  totalitate cheltuielile efectuate. 

         Faptul ca societatea nu a putut justifica in timpul controlului 
efectuat  in totalitate nivelul acestor cheltuieli prin documente care sa atesate 
efectuarea lor, in conformitate cu prevederile punctului 49 din HG 44/2004 
privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul 
Fiscal legale  au fost determinate in sarcina agentului economic verificat , 
cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de   ... ron din care : 
   - aferent facturilor emise de catre C...  si nejustificate suma de ... ron  
   - aferent facturilor emise de catre  J...S...  si nejustificate suma de   ... ron . 
 
II. 2. Cu privire la cheltuielile cu prest�ri servicii în suma totala de ... ron 
 
             De asemenea în perioada verificata societatea a inregistrat cheltuieli 
cu prestari servicii asupra contului 628“Alte cheltuieli cu serviciile executate 
de terti“ facturate de catre societatile C... si J...S... din Fran�a, astfel: 
-refacturarea urmatoarelor prestatii facute de catre societatea C...  Fran�a 
pentru X  SRL ..., in suma de ... ron; 
-refacturarea urmatoarelor prestatii facute de catre societatea  J...S...  Fran�a 
pentru X  SRL ..., in suma de  ... RON  

 
              Cele trei societati comerciale, respectiv societatile C... si J...S... din 
Fran�a si societatea  comerciala X  S.R.L. ... , in conformitate cu prevederile 
art.7, alin1, pct.21, lit c din Legea nr. 571/2003 privind codul Fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare , sunt considerate persoane afiliate . 
              In conformitate cu prevederile art. 19,alin.5, din Legea nr 571/2003 
privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare „ Tranzactiile 
intre persoanele afiliate se realizeaza in conditiile stabilite sau impuse care 
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nu trebuie sa difere de relatiile comerciale sau financiare stabilite 
intre intreprinderi independente.“ 

In conformitate cu prevederile  punctului 49 din HG 44/2004 privind 
Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal 
pentru servicii de management, consultanta si asistenta tehnica prestate de 
nerezidenti  afiliati contribuabilului, la analiza tranzactiilor pentru determinarea 
cheltuielilor trebuie sa se aiba in vedere : 
             -  partile implicate ; 
             -  natura serviciilor prestate ; 

   - elementele de recunoastere a cheltuielilor si veniturilor pe baza 
documentelor justificative care sa ateste prestarea acestor servicii. 
           Fata de cele prezentate mai sus, in timpul controlului au fost solicitate 
persoanelor imputernicite sa prezinte documente justificative care sa ateste 
efectuarea acestor operatiuni refacturate de catre C...  Fran�a si J...S...  
Fran�a. Pina la data incheierii controlului, singura justificare referitoare la 
refacturarea acestor cheltuieli il reprezinta un referat intocmit de catre 
administratorul societatilor sus mentionate, domnul Ch... J...S... - „Detaliu 
contract de prestari servicii“ anexat la raportul de inspectie fiscala care face 
referire doar la serviciile refacturate de catre C...  Fran�a. Documentul 
prezentat mai sus nu atesta prestarea acestor servicii si in consecinta 
cheltuielile astfel inregistrate in evidenta contabila a societatii in suma de ... 
ron sunt considerate nedeductibile fiscal  conform actelor normative sus 
mentionate.  

 Pentru serviciile refacturate de catre J...S...  Fran�a in suma de ... RON 
pina la terminarea prezntului control societatea nu a prezentat nici o 
justificare. 
          In concluzie fata de cele prezentate mai sus au fost determinate in 
sarcina agentului economic verificat cheltuieli nedeductibile fiscal aferente 
serviciilor refacturate de catre societatile C...  Fran�a si J...S...  Fran�a in 
suma totala de ... ron . 
 
 
       II. 3. Cu privire la cheltuielile cu redeven�a în sum� de ... RON 
 
 
            In perioada verificata societatea a inregistrat in contabilitate asupra 
contului 612 „ cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile“, 
cheltuieli cu redeven�a facturate de catre societatea J...S... din Fran�a in cota 
de 6%, respectiv 12% din cifra de afaceri realizata de SC X SRL ... in 
contrapartida, pentru posibilitatea acordata filialei romane.  
             Organele de inspec�ie fiscal� au mentionat ca  in conformitate cu 
statutul societatii, SC X SRL este persoana juridica romana (societate cu 
raspundere limitata) avand ca asociati societatea J...S... Fran�a si societatea 
C...  Fran�a, si nu filiala a societatii J...S... Fran�a. Mai mult decit atat, cele trei 
societati comerciale, respectiv societatile C... si J...S... din Fran�a si 
societatea  comerciala X  SRL, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, 
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pct. 21, lit. c din Legea nr. 571 / 2003 privind codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, reprezinta persoane  afiliate. 
               In fapt in conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), pct.28 din Legea 
571/2003, cu modificarile ulterioare, decontarea unei cote de 6%, respectiv 
12% din cifra de afaceri realizata de SC X SRL ... in contrapartida pentru 
posibilitatea acordata „ filialei romane“ de a-si exercita activitatea profitand de 
clientii societatii J...S... Fran�a nu reprezinta o redeven�a. Principalii clienti ai 
societatii sunt Societatea C...- Fran�a si Societatea J...S...- Fran�a. 
                 Fata de cele prezentate mai sus, tinand seama de faptul ca SC X 
SRL ..., persoana juridica romana, are ca asociati societatea J... Fran�a si 
societatea C...  Fran�a , in conformitate cu prevederile art.21, alin.4, lit.e din 
Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare , „nu sunt deductibile: cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau 
asociatilor , altele decit cele generate de plati pentru bunurile livrate sau 
serviciile prestate contribuabilului , la pretul de piata pentru aceste bunuri sau 
servicii“, in timpul si ca urmare a controlului efectuat au fost determinate in 
sarcina agentului economic cheltuieli nedeductibile fiscal reprezentand 
redeven�a acordata societatii J...S... Fran�a  in suma de ... RON 
structurate pe fiecare an fiscal astfel : 
                    2004 in suma de   ...  ron 
                    2005 in suma de   ...  ron 
                    2006  la nivelul trim I in suma de  ...  ron 
              Fata de cele prezentate mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, in 
conformitate cu prevederile art. 19, alin.1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Impozitul pe profit cu completarile si modificarile ulterioare, prin determinarea 
cheltuielilor nedeductibile fiscal au determinat in sarcina societatii un impozit 
pe profit suplimentar in suma totala de  ...  ron structurat astfel : 

a) pentru cheltuieli nedeductibile fiscal legate de refacturarea 
costurilor de deplasare cu titlul de lucrari efectuate de personalul salariat 
al societatilor C...  si J...S...  din Fran�a a fost determinat un impozit pe 
profit suplimentar in suma de ...  ron 

In timpul controlului s-a procedat la calculul majorarilor de intarziere si a 
dobanzilor pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar, in conformitate cu prevederile art.115 din O.G 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, in suma totala de ...  RON. 

De asemenea in conformitate cu prevederile   art.120 din O.G.92/2003 
privind  Codul de procedura fiscala republicata, pentru nevirarea la termen a 
impozitului pe profit determinat suplimentar  s-au calculat penalitati de 
intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune de luna in suma de ...  RON 

b) pentru cheltuieli nedeductibile fiscal legate de refacturarea 
prestatiilor efectuate de catre societatile C...  si J...S...  din Fran�a, a fost 
determinat un impozit pe profit suplimentar in suma de ... RON. 

In timpul controlului s-a procedat la calculul majorarilor de intarziere si a 
dobanzilor pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar, in conformitate cu prevederile art.115 din O.G 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, in suma totala de  ... RON . 



 

 

9 

 

De asemenea in conformitate cu prevederile   art.120 din O.G.92/2003 
privind  Codul de procedura fiscala republicata, pentru nevirarea la termen a 
impozitului pe profit determinat suplimentar  s-au calculat penalitati de 
intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune de luna in suma de  ... RON. 

c) pentru cheltuieli nedeductibile fiscal legate de redeven�a acordata 
societatii Jacqumet  a fost determinat un impozit pe profit suplimentar in 
suma de ...  RON. 
             In timpul controlului s-a procedat la calculul majorarilor de intarziere 
si a dobanzilor pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar, in conformitate cu prevederile art.115 din O.G 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, in suma totala de ...  RON. 

De asemenea in conformitate cu prevederile   art.120 din O.G.92/2003 
privind  Codul de procedura fiscala republicata, pentru nevirarea la termen a 
impozitului pe profit determinat suplimentar s-au calculat penalitati de 
intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune de luna in suma de ...  RON. 

Tinind cont de faptul ca societatea la data de 31.12.2005 inregistra in 
evidenta contabila impozit pe profit achitat in plus in suma de ...  RON, suma 
solicitata spre restituire, impozitul pe profit stabilit suplimentar in sarcina 
societatii in timpul controlului s-a diminuat cu acesta suma ramanad de 
achitat suma de ...  RON. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., este înmatriculat� la 
Registrul comer�ului sub nr. ..., având C.U.I. ..., atribut fiscal ..., este 
reprezentat� de dna. ing. ..., în calitate de administrator �i de cabinetul de 
avocat ..., pentru ac�iunea din instan�� (Tribunalul ...). 
 
    III. 1 Referitor la  suma de ... lei reprezentând: 
       ... lei – impozit pe profit suplimentar; 
       ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar; 
       ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
stabilite pentru nedeductibilitatea cheltuielilor legate de refacturarea 
costurilor de deplasare cu titlul de lucrari efectuate de personalul 
salariat al societatilor C...  si J...S...  din Fran�a, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� aceste cheltuieli sunt sau nu deductibile, în 
condi�iile în care societatea nu invoc� motivele de fapt �i de drept 
precum �i dovezile pe care s� se întemeiaz� deductibiliatea acestei 
sume. 
 
              În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea 
a înregistrat cheltuieli cu prest�ri servicii prin contul 628“ Alte cheltuieli cu 
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serviciile executate de ter�i“ �i contul 625 „ Cheltuieli cu deplas�rile“ 
facturate de c�tre societ��ile C... �i J...S... din Fran�a care sunt asocia�ii 
societ��ii SC X SRL.  
                     Conform  art.1.-1 si art. 2-1  din  Conven�ia de prest�ri servicii 
încheiat� în data de ...2003 �i a Actului Adi�ional nr. ... /...2004, între 
Societatea C... - de prim� parte, Societatea J...S... - de secund� parte �i SC 
X SRL ... - de tert� parte,  aceste servicii fac referire la refacturarea costurilor 
de deplasare cu titlul de lucr�ri efectuate de personalul salariat al societ��ilor 
C...  �i J...S...  din Fran�a pentru nevoile societatii X  SRL ... în baza unui 
cost real lunar al cheltuielilor angajate de aceste. 
                      Ca urmare a controlului efectuat s-a constatat c� parte din 
facturile emise de c�tre C...  �i J...S...  din Fran�a referitoare la aceste 
cheltuieli nu sunt înso�ite de documente justificative care s�  justifice în  
totalitate cheltuielile efectuate, în conformitate cu prevederile  punctului 49 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare 
a Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal, care precizeaz�:  
„49. Pentru servicii de management, consultan�� �i asisten�� tehnic� 
prestate de nereziden�ii afilia�i contribuabilului, la analiza tranzac�iilor 
pentru determinarea deductibilit��ii cheltuielilor trebuie s� se aib� în 
vedere �i principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea 
întreprinderilor asociate din Conven�ia-model cu privire la impozitele pe 
venit �i impozitele pe capital. Analiza trebuie s� aib� în vedere: 
    (i) p�r�ile implicate; 
    (ii) natura serviciilor prestate; 
    (iii) elementele de recunoa�tere a cheltuielilor �i veniturilor pe baza 
documentelor justificative care s� ateste prestarea acestor servicii.” 

                
            Faptul c� societatea nu a putut justifica, în timpul controlului 

efectuat, în totalitate, nivelul acestor cheltuieli prin documente care s� atesate 
efectuarea lor, a�a cum s-a ar�tat mai sus, organele de inspec�ie fiscal�,  în 
conformitate cu prevederile legale,  au determinate în sarcina agentului 
economic verificat, cheltuieli nedeductibile fiscal în sum� de ... ron din 
care : 

- aferent facturilor emise de c�tre C...  �i nejustificate, suma de ... 
lei; 

- aferent facturilor emise de c�tre J...S...  �i nejustificate, suma de ... 
lei ;  

                     Referitor la aceast� sum� de ... lei, men�ion�m c� atât prin 
contesta�ia formulat�, cât �i prin complet�rile la aceasta, respectiv din 
documentele puse la dispozi�ie de contestatar�, nu sunt prezentate motivele 
de fapt �i de drept precum �i dovezile pe care s� se întemeieze 
deductibilitatea acestei sume . 
               În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
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    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

            În consecin��, pentru aceste cheltuieli nedeductibile fiscal în 
sum� de ... lei, care au generat un impozit pe profit suplimentar în sum� 
de ... lei, contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�. 

   
            De asemenea, în mod legal, s-a procedat la calculul major�rilor 

de întârziere �i a dobânzilor pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit 
determinat suplimentar, în sum� total� de ... RON, în conformitate cu 
prevederile art. 115 din O.G 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscal�, 
care prevede : 
 „ART.115  Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 

�i în conformitate cu prevederile art. 120 din O.G.92/2003 privind  
Codul de procedura fiscala republicat�, care arat�: 
  „ART.120 Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar  s-au calculat penalitati de intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune 
de luna in suma de ...  RON. 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
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                       Având în vedere cele ar�tate, pe cale de consecin��, 
conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de 
... lei reprezentând : 
                   ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                              ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar;  
 
  III. 2 Referitor la  suma de ... lei reprezentând: 
         ... lei – impozit pe profit suplimentar; 

... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar; 
          ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
stabilite pentru nedeductibilitatea cheltuielilor legate de refacturarea 
presta�iilor efectuate de c�tre societ��ile C...  �i J...S...  din Fran�a, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este 
investit� s� se pronun�e dac� sunt deductibile la calculul profitului 
impozabil cheltuielile aferente unor servicii prestate de persoane 
nerezidente afiliate contestatoarei, în condi�iile în care aceasta nu 
justific� prestarea efectiv� a serviciilor cu situa�ii de lucr�ri, procese 
verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, sau alte materiale 
corespunz�toare, respectiv elementele de recunoa�tere a cheltuielilor �i 
veniturilor pe baza documentelor justificative care s� ateste prestarea 
acestor servicii. 
 
                   În fapt, societatea contestatoare a înregistrat cheltuieli cu prest�ri 
servicii asupra contului 628 “ Alte cheltuieli cu serviciile executate de ter�i“ 
facturate de c�tre societ��ile C... �i J...S... din Fran�a care sunt asocia�ii SC X 
SRL (persoane afiliate), conform a art.1-3 si art.2-3 din  Conven�ia de prest�ri 
servicii încheiat� în data de ...2003 �i a Actelor Adi�ionale la acest contract  
încheiat  între Societatea C... - de prim� parte, Societatea J...S... -de secund� 
parte �i SC X SRL - de ter�� parte, aceste servicii f�când referire la : 

• refacturarea urm�toarelor presta�ii f�cute de c�tre societatea C...  
Fran�a pentru SC X SRL, constând în : 
- preg�tirea comenzilor  
- aprovizionarea cu materii prime �i componente 
- pregatirea facturilor �i a documentelor administrative pentru 

exporturile facute c�tre X  SRL ..., 
- convorbiri telefonice �i activit��i comerciale efectuate în favoarea X  

SRL ... 
mijlocind suma de ... EUR / luna incepind cu data de 01.01.2004.“ 

• refacturarea urmatoarelor prestatii facute de catre societatea  J...S...  
Fran�a pentru X  SRL ..., constind in : 
- crearea gamelor de autocontrol, 
- redactarea ordinelor de fabricatie, 
- pregatirea si certificarea comenzilor de fabricatie, 
- controlul de calitate la receptionarea tuturor materiilor prie si 

componentelor trimise la X  SRL ... 
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remunerarea acestor prestatii fiind stabilita la suma de ... EUR 
pentru anul 2004 si la suma de ... EUR pentru anul 2005 

                     
                      Organele de control au men�ionat c� societ��ile C... �i J...S... 
din Fran�a �i societatea comercial� X  SRL ..., sunt considerate persoane 
afiliate, în conformitate cu prevederile art.7, alin1, pct.21, lit c din Legea nr. 
571 / 2003 privind codul Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
invocând prevederile art. 19, alin.5 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
„Tranzac�iile între persoanele afiliate se realizeaz� în condi�iile stabilite sau 
impuse care nu trebuie s� difere de rela�iile comerciale sau financiare 
stabilite între întreprinderi independente“ �i în conformitate cu prevederile 
punctului 49 din HG 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare a 
Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal pentru servicii de management, 
consultan�a �i asisten�� tehnic� prestate de nereziden�i afilia�i contribuabilului, 
la analiza tranzac�iilor pentru determinarea cheltuielilor trebuie s� se aib� în 
vedere : 
             -  p�r�ile implicate; 
             -  natura serviciilor prestate; 

   - elementele de recunoastere a cheltuielilor �i veniturilor pe baza 
documentelor justificative care s� ateste prestarea acestor servicii. 
                       Fa�� de cele prezentate mai sus, în timpul controlului, organele 
de inspec�ie fiscal� au solicitat, persoanelor împuternicite, s� prezinte 
documente justificative care s� ateste efectuarea acestor opera�iuni 
refacturate de c�tre C...  Fran�a �i J...S...  Fran�a. Pân� la data încheierii 
controlului, singura justificare referitoare la refacturarea acestor cheltuieli îl 
reprezenta un referat întocmit de c�tre administratorul societ��ilor sus 
men�ionate, domnul Ch... J...S... - „Detaliu contract de prest�ri servicii“ anexat 
la raportul de inspectie fiscala, referat care face referire doar la serviciile 
refacturate de c�tre C...  Fran�a.               
                      Astfel, organele de control au men�ionat faptul c� documentul 
prezentat mai sus nu atest� prestarea acestor servicii �i în consecin�� 
cheltuielile astfel înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii în sum� de ... 
lei sunt considerate nedeductibile fiscal conform actelor normative sus 
men�ionate, iar pentru serviciile refacturate de c�tre J...S...  Fran�a în suma 
de ... lei societatea nu a prezentat nici o justificare, determinând în sarcina 
agentului economic cheltuieli nedeductibile fiscal aferente serviciilor 
refacturate de c�tre societ��ile C...  Fran�a �i J...S...  Fran�a în sum� 
total� de ... lei. 
                       În drept, art.7, alin1, pct.21, lit c din Legea nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, publicat� MONITORUL OFICIAL  NR. 927 din 23 
decembrie 2003, care arat� : 
„21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan�, dac� 
rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele 
cazuri: 
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    a) o persoan� fizic� este afiliat� cu alt� persoan� fizic�, dac� 
acestea sunt rude pân� la gradul al III-lea inclusiv; 
    b) o persoan� este afiliat� cu o persoan� juridic� dac� persoana 
de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, 
minimum 33% din valoarea sau num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot de�inute la persoana juridic� ori dac� controleaz� în 
mod efectiv persoana juridic�; 
    c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic�, dac� 
orice alt� persoan� de�ine direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot de�inute la fiecare persoan� juridic� 
ori dac� controleaz� în mod efectiv fiecare persoan� juridic�; în 
în�elesul acestei defini�ii, o asociere f�r� personalitate juridic� se 
consider� persoan� juridic�;” 
                         Uterior prin ORDONAN�A GUVERNUL ROMÂNIEI Nr. 83 din 
19 august 2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat�  MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 27 august 2004, 
la art. 1 �i 4 se prevede: 
„ART. 1 
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat� în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se modific� �i se completeaz� dup� cum 
urmeaz�: 
… 
2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 �i 27 vor avea urm�torul 
cuprins: 
    "21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac� 
rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele 
cazuri: 
    c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� cel 
pu�in: 
    (i) prima persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul 
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalt� persoan� 
juridic� ori dac� controleaz� persoana juridic�; 
    (ii) a doua persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, 
inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la 
prima persoan� juridic�; 
    (iii) o persoan� juridic� ter�� de�ine, în mod direct sau indirect, 
inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la 
prima persoan� juridic�, cât �i la cea de-a doua. 
ART. 4 
    Prezenta ordonan�� intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.” 
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        Referitor la sus�inerea petentei c� în cuprinsul Raportului de 
Inspec�ie Fiscal� încheiat, organele de control au stabilit c� cele trei societ��i 
respectiv C... S... Fran�a , J...S...   �i J...S... SRL ... sunt societ��i afiliate prin 
aplicarea art. 7 ,alin. 1 , pct 21, lit.c din Legea nr.571/2003, considerând c� 
aceast� referire nu poate fi aplicat� pentru anul fiscal 2004, întrucât  în acest 
an aplicarea acestui act normativ face referire la o cot� de participa�ie de 
minimum 33% în capitalul societ��ii afiliate, aceast� afirma�ie nu poate fi luat� 
în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei  întrucât pentru anul 
2004 prevederile art. 7, alin. 1, pct 21, lit.c din Legea nr.571/2003 conform 
c�ruia „ daca orice alta persoana detine direct sau indirect , inclusiv detinerile 
persoanelor afiliate , minimum 33% din valoarea sau numarul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot detinute la fiecare persoana juridica ori 
daca controleaza in mod efectiv fiecare persoana juridica” sunt aplicabile 
societ��ilor X  S.R.L. ... �i  J...S...   întrucât sunt controlate de aceia�i 
persoana respectiv domnul J...S... CH... în calitate de pre�edinte în cadrul 
J...S...   �i în calitate de administrator în cadrul  SC X SRL . 

         Astfel, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se 
re�ine c�, întrucât facturile s-au emis în perioada 2004-2006, prevederile 
incidente în spe�a cu privire la încadrarea din punct de vedere fiscal al 
acestor cheltuieli sunt ale art. 19 alin.(5) �i art. 21 alin.(4) lit. m) din Legea nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal, care arat� :  
„ART. 19 Reguli generale 
     (5) Tranzac�iile între persoane afiliate se realizeaz� conform 
principiului pre�ului pie�ei libere, potrivit c�ruia tranzac�iile între 
persoanele afiliate se efectueaz� în condi�iile stabilite sau impuse care 
nu trebuie s� difere de rela�iile comerciale sau financiare stabilite între 
întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate 
se au în vedere principiile privind pre�urile de transfer. 
ART. 21 Cheltuieli 
      (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
    m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� 
sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica 
necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii �i 
pentru care nu sunt încheiate contracte;” 
                            Cu privire la acest articol, punctul 48 �i 49 din HOT�RÂREA 
GUVERNULUI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, face 
urm�toarele preciz�ri :  
„Codul fiscal: 
    m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� 
sau alte prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica 
necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii �i 
pentru care nu sunt încheiate contracte ; 
    Norme metodologice: 
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    48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii : 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza unui 
contract care s� cuprind� date referitoare la prestatori, termene de 
execu�ie, precizarea serviciilor prestate, precum �i tarifele percepute, 
respectiv valoarea total� a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de 
aceast� natur� s� se fac� pe întreaga durat� de desf��urare a 
contractului sau pe durata realiz�rii obiectului contractului; prestarea 
efectiv� a serviciilor se justific� prin: situa�ii de lucr�ri, procese-verbale 
de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice 
alte materiale corespunz�toare; 
    - contribuabilul trebuie s� dovedeasc� necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ilor desf��urate. 
49. Pentru servicii de management, consultan�� �i asisten�� tehnic� 
prestate de nereziden�ii afilia�i contribuabilului, la analiza tranzac�iilor 
pentru determinarea deductibilit��ii cheltuielilor trebuie s� se aib� în 
vedere �i principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea 
întreprinderilor asociate din Conven�ia-model cu privire la impozitele pe 
venit �i impozitele pe capital. Analiza trebuie s� aib� în vedere: 
    (i) p�r�ile implicate; 
    (ii) natura serviciilor prestate; 
    (iii) elementele de recunoa�tere a cheltuielilor �i veniturilor pe baza 
documentelor justificative care s� ateste prestarea acestor servicii.” 

   Conform textelor de lege sus invocate, în vedere justei încadr�ri 
a acestor cheltuieli din punct de vedere fiscal, contestatoarea avea obliga�ia 
de a prezenta documente justificative, respectiv rapoarte de lucru, devizele 
lunare sau orice alte documente justificative care s� ateste punerea în 
execu�ie a contractului în cauz�.  
           Se re�ine c� documentele anexate, depuse de societate, nu 
sunt de natur� a demonstra executarea de c�tre prestator a obiectului 
contractului prin personal de specialitate, majoritatea documentelor sunt 
redactate în limba francez�, iar din acestea nu rezult� natura serviciilor 
prestate �i nici persoanele care au efectuat aceste servicii, nefiind  
echivalent� cu executarea serviciilor. 
                       Petenta nu a prezentat o defalcarea clar� a acestor cheltuieli 
pe întreaga durat� de desf��urare a contractului sau pe durata realiz�rii 
obiectului contractului, prestarea efectiv� a serviciilor nejustificându-se prin 
situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, sau orice 
alte materiale corespunz�toare, etc.  
                      În vederea acord�rii deductibilit��ii cheltuielilor cu prest�rile de 
servicii, condi�iile impuse de legiuitor cumulativ sunt imperative, prin folosirea 
de c�tre acesta a sintagmei “trebuie îndeplinite cumulativ”, ceea ce 
înseamn� c� în lipsa documentelor doveditoare �i a încheierii unor contracte 
de prest�ri servicii detaliate astfel cum se precizeaz� expres în actul 
normativ, legiuitorul nu a în�eles s� acorde deductibilitate fiscal� a acestor 
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cheltuieli. Norma legal� nu incrimineaz� astfel numai realitatea 
efectu�rii lor, dar �i lipsa documentelor justificative privind termene de 
execu�ie, tarife percepute, date referitoare la prestatori, etc. necesare 
verific�rii ulterioare a presta�iilor efectuate de c�tre agen�ii fiscali.  
            În ceea ce prive�te contractul, se re�ine c� HOT�RÂRE 
GUVERNULUI  Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este act 
normativ cu caracter special care reglementeaz� regimul deductibilit��ii 
fiscale a cheltuielilor cu serviciile.  
           Prin prisma celor ar�tate mai sus, a textelor de lege invocate, 
documentele prezentate de petent� în cauz� nu con�ine elemente care s� 
defineasc� concret natura presta�iilor contractate �i efectuate, cuantificarea 
acestora, termenele la care se realizeaz� serviciilor prestate, tarifele 
negociate �i acceptate de p�r�i, elemente absolut necesare pentru o just� 
comensurare a serviciilor prestate în vederea factur�rii �i achit�rii acestora de 
c�tre beneficiar. 
                       Men�ion�m c� atât prin contesta�ia formulat�, cât �i prin 
complet�rile la aceasta, petenta nu contest� modul de calcul al impozitului pe 
profit, respectiv însumarea produselor dintre baza de calcul �i cota de impozit 
aplicat�.  
 
                  În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
                          În consecin��, fa�� de cele prezentate mai sus, pentru  
cheltuieli nedeductibile fiscal aferente serviciilor refacturate de c�tre 
societ��ile C...  Fran�a �i J...S...  Fran�a, care au generat un impozit pe 
profit suplimentar în sum� de ... lei, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat�. 
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                  De asemenea, în mod legal, s-a procedat la calculul 
major�rilor de întârziere �i a dobânzilor pentru nevirarea la termen a 
impozitului pe profit determinat suplimentar, în sum� total� de ... lei, în 
conformitate cu prevederile art. 115 din O.G 92 / 2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, care prevede : 

 
 „ART.115  Dobânzi 

(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 

 
�i în conformitate cu prevederile art. 120 din O.G.92/2003 privind  

Codul de procedura fiscala republicat�, care arat� : 
 

  „ART.120 Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 

pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar  s-au calculat penalitati de intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune 
de luna in suma de ... lei. 

 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
 
                       Având în vedere cele ar�tate, pe cale de consecin��, �inând 
cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept 
« accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând : 

... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar; 
            ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
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  III. 3 Referitor la  suma de ... lei reprezentând 
        ... lei – impozit pe profit suplimentar; 

 ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar; 
            ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
stabilite pentru nedeductibilitatea cheltuielilor cu redeven�a, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e dac� sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în 
condi�iile în care aceste cheltuielile sunt f�cute în favoarea ac�ionarilor 
sau asocia�ilor, persoane nerezidente afiliate contestatoarei. 
 
                        Organele de control au constatat c� în perioada verificat� 
societatea a înregistrat în contabilitate asupra contului 612 „ cheltuieli cu 
redeven�ele, loca�iile de gestiune �i chiriile“  cheltuieli cu redeven�� facturate 
de c�tre societatea J...S... din Fran�a în cota de 6%, respectiv 12% din cifra 
de afaceri realizat� de SC X SRL ... în contrapartida pentru posibilitatea 
acordata filialei romane (denumit� astfel în cuprinsul conven�iei încheiate) 
de a-�i exercita activitatea profitând de clien�ii societ��ii J...S... Fran�a, în 
baza art. 2-2 din Conven�ia de prest�ri servicii încheiat� în data de ...2003 �i 
a Actului Adi�ional ... /...2004. 
 
                       În drept, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(1), pct.28 
din Legea 571/2003, cu modificarile ulterioare, care prevede:  
„28. redeven�� - orice sum� ce trebuie pl�tit� în bani sau în natur� 
pentru folosirea ori dreptul de folosin�� al oric�ruia dintre urm�toarele: 
    a) drept de autor asupra unei lucr�ri literare, artistice sau �tiin�ifice, 
inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de 
televiziune, precum �i efectuarea de înregistr�ri audio, video; 
    b) orice brevet, inven�ie, inova�ie, licen��, marc� de comer� sau de 
fabric�, franciz�, proiect, desen, model, plan, schi��, formul� secret� 
sau procedeu de fabrica�ie ori software. 
    Nu se consider� redeven��, în sensul prezentei legi, remunera�ia în 
bani sau în natur� pl�tit� pentru achizi�iile de software destinate 
exclusiv oper�rii respectivului software, f�r� alte modific�ri decât cele 
determinate de instalarea, implementarea, stocarea sau utilizarea 
acestuia. De asemenea, nu va fi considerat� redeven��, în sensul 
prezentei legi, remunera�ia în bani sau în natur� pl�tit� pentru achizi�ia 
în întregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru 
calculator; 
    c) orice transmisiuni, inclusiv c�tre public, directe sau indirecte, prin 
cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; 
    d) orice echipament industrial, comercial sau �tiin�ific, orice bun 
mobil, mijloc de transport ori container; 
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    e) orice know-how; 
    f) numele sau imaginea oric�rei persoane fizice sau alte drepturi 
similare referitoare la o persoan� fizic�. 
    În plus, redeven�a cuprinde orice sum� ce trebuie pl�tit� în bani sau 
în natur� pentru dreptul de a înregistra sau transmite sub orice form� 
spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activit��i similare;” 
 
                 Decontarea unei cote de 6%, respectiv 12% din cifra de afaceri 
realizata de SC X SRL ... în contrapartida pentru posibilitatea acordata „ 
filialei romane “ de a-�i exercita activitatea profitând de clien�ii societ��ii 
J...S... Fran�a nu reprezint� o redeven��, principalii clien�i ai societ��ii fiind 
Societatea C... -  Fran�a �i Societatea J...S...- Fran�a. 
 
                   Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c�  în conformitate cu 
statutul societ��ii, SC X SRL este persoan� juridic� român� (societate cu 
r�spundere limitat�) având ca asocia�i societatea J... Fran�a �i societatea C...  
Fran�a �i  nu este filial� a societ��ii J...S... Fran�a a�a cum se prevede în 
Contractul mai sus men�ionat. 
                     Mai mult decât atât, cele trei societ��i comerciale, respectiv 
societ��ile C... �i J...S... din Fran�a �i societatea  comercial� X  SRL, 
reprezint� persoane  afiliate, în conformitate cu prevederile art.7, alin1, 
pct.21, lit c din Legea nr. 571 / 2003 privind codul Fiscal, care arat� : 
 
„21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan�, dac� 
rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele 
cazuri: 
    a) o persoan� fizic� este afiliat� cu alt� persoan� fizic�, dac� acestea 
sunt rude pân� la gradul al III-lea inclusiv; 
    b) o persoan� este afiliat� cu o persoan� juridic� dac� persoana 
de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, 
minimum 33% din valoarea sau num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot de�inute la persoana juridic� ori dac� controleaz� în 
mod efectiv persoana juridic�; 
    c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic�, dac� 
orice alt� persoan� de�ine direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea sau num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot de�inute la fiecare persoan� juridic� 
ori dac� controleaz� în mod efectiv fiecare persoan� juridic�; în 
în�elesul acestei defini�ii, o asociere f�r� personalitate juridic� se 
consider� persoan� juridic�;” 
 
                         Uterior prin ORDONAN�A GUVERNUL ROMÂNIEI Nr. 83 din 
19 august 2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, publicat�  MONITORUL OFICIAL  NR. 793 din 27 august 2004, 
la art. 1 �i 4 se prevede : 
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„ART. 1 
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat� în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se modific� �i se completeaz� dup� cum 
urmeaz�: 
… 
2. La articolul 7 alineatul (1), punctele 21 �i 27 vor avea urm�torul 
cuprins: 
    "21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac� 
rela�ia dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele 
cazuri: 
    c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� cel 
pu�in: 
    (i) prima persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul 
titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalt� persoan� 
juridic� ori dac� controleaz� persoana juridic�; 
    (ii) a doua persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, 
inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la 
prima persoan� juridic�; 
    (iii) o persoan� juridic� ter�� de�ine, în mod direct sau indirect, 
inclusiv de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din 
valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la 
prima persoan� juridic�, cât �i la cea de-a doua. 
… 
ART. 4 
    Prezenta ordonan�� intr� în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.” 
 
                 Fa�� de cele prezentate mai sus, �inând seama de faptul c� SC X 
SRL ..., persoan� juridic� român�, are ca asocia�i societatea J... Fran�a �i 
societatea C...  Fran�a , în conformitate cu prevederile art.21, alin.4, lit.e din 
Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, privind cheltuielile nedeductibile, care arat� : 
 
„e) cheltuielile f�cute în favoarea ac�ionarilor sau asocia�ilor, altele 
decât cele generate de pl��i pentru bunurile livrate sau serviciile 
prestate contribuabilului, la pre�ul de pia�� pentru aceste bunuri sau 
servicii;” 
 
ca urmare a controlului efectuat au fost determinate în sarcina agentului 
economic cheltuieli nedeductibile fiscal reprezentând redeven�a 
acordat� societ��ii J...S... Fran�a  în sum� de ... lei structurate pe fiecare 
an fiscal astfel : 
                    2004 in suma de   ... lei 
                    2005 in suma de   ... lei 
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                    2006 la nivelul trim I in suma de  ... lei 
cheltuieli pentru care a fost determinat un impozit pe profit 

suplimentar in suma de ... lei. 
 
                       Men�ion�m c�, atât prin contesta�ia formulat�, cât �i prin 
complet�rile la aceasta, petenta nu contest� modul de calcul al impozitului pe 
profit, respectiv însumarea produselor dintre baza de calcul �i cota de impozit 
aplicat�.  
                  În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                       
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
                          În consecin��, fa�� de cele prezentate mai sus,pentru 
cheltuielile nedeductibile fiscal reprezentând redeven�a acordat� 
societ��ii J...S... Fran�a  în sum� de ... lei, care au generat un impozit pe 
profit suplimentar în sum� de ... lei, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat�. 

 
                   De asemenea, în mod legal, s-a procedat la calculul 

major�rilor de întârziere �i a dobânzilor pentru nevirarea la termen a 
impozitului pe profit determinat suplimentar, în sum� total� de ... lei, în 
conformitate cu prevederile art. 115 din O.G 92 / 2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, care prevede : 
 „ART.115  Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 

�i în conformitate cu prevederile art. 120 din O.G.92/2003 privind  
Codul de procedura fiscala republicat�, care arat� : 
  „ART.120 Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii 
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urm�toare scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. 
Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 

pentru nevirarea la termen a impozitului pe profit determinat 
suplimentar  s-au calculat penalitati de intarziere de 0,5 % / luna sau fractiune 
de luna in suma de ... lei. 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i 
aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile 
de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul 
c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatoarei cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
 
                       Având în vedere cele ar�tate, pe cale de consecin��, �inând 
cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept 
« accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând : 

 ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar; 
            ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
 
                    În ceea ce prive�te Notificare nr. ... / ...2006, înregistrat� la 
D.G.F.P.  a jud Hunedoara ... sub nr. ... / ...2006, în completarea la 
contesta�ie, prin care petenta sesizeaz� faptul c� în decursul activit��ii 
societ��ii, pentru facturile externe s-a contabilizat eronat impozitul pe 
nereziden�i, fapt nesesizat �i neluat în calcul de controlul efectuat, ceea ce a 
dus la calculul �i plata în plus a impozitului pe profit, men�ion�m faptul c� prin 
Notificare, petenta prezint� înregistr�rile contabile, care se anuleaz� reciproc 
din punct de vedere al cheltuielii înregistrate, astfel: 
                628 = 401 – 10% valoare factura, 
              6351 = 448   + 10% valoare factura  
                      Mai mult, în prezentarea calculului impozitului pe profit, 
societatea nu �ine cont de ad�ugarea cheltuielilor nedeductibile fiscal la baza 
de impozitare în conformitate cu prevederile art.19, alin.1, din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal , iar impozitul pe nereziden�i este un impozit cu 
re�inere la surs�, având ca baza de impunere veniturile brute realizate în 
Romania în conformitate cu prevederile Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
Fiscal . 

            De asemenea organele de control au �inut cont de faptul c� 
societatea la data de 31.12.2005 înregistra în eviden�a contabil� impozit pe 
profit achitat în plus în sum� de ...  RON, impozitul pe profit stabilit 
suplimentar în sarcina societ��ii în timpul controlului de ... lei, dimându-se cu 
acest� sum� r�mânând de achitat suma de ... lei (... lei – ... lei). 
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     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate 
cu preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE 
FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� , se  
 

D E C I D E : 
 
                      Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat� �i  
nemotivat�  referitor la suma ... lei reprezentând : 
                 ... lei – impozit pe profit suplimentar, 
                         ... lei – dobânzi impozit pe profit suplimentar, 
                 ... lei – penalit��i impozit pe profit suplimentar, 
 
 

     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


