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DECIZIA NR. 658/08.09.2009 
  privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

S.C. “X” S.R.L. IAŞI 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 

sub nr. .................. 
 
 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie 
Fiscală din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 
prin adresa nr. .........., înregistrată la instituţia noastră sub nr. ......, cu privire 
la contestaţia formulată de S.C. “X” S.R.L. cu sediul social în Iaşi, str. 
.........., jud. Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub nr. 
.......... şi având cod de înregistrare fiscală ......... 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală 
nr. ......... întocmită în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. 
..............., emise de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi. 
  Constatând că sumele contestate nu corespund cu cele înscrise 
în Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală nr. ........ întocmită în baza Raportului de 
inspecţie fiscală parţială nr. ........, organul de soluţionare competent, cu 
adresa nr. ............ solicită petentei să revină cu completări la contestaţie 
prin care să precizeze clar sumele contestate. 
  Petenta răspunde solicitării cu adresa nr. ........., înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. .............. din 
29.07.2009, precizând că obiectul contestaţiei îl reprezintă suma totală de S 
lei, compusă din: 
   - S lei - impozit pe profit; 
  - S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
  - S lei - taxă pe valoarea adăugată; 
  - S lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea   
      adăugată. 
  Contestaţia este semnată de administratorul societăţii, în 
persoana d-nei Irimia Jana şi poartă amprenta ştampilei, în original. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
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  Contestaţia a fost depusă în data de 06.07.2009 la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, unde a fost înregistrată sub 
nr. ........, în termenul legal de 30 de zile prevăzut de art. 207 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul 
că actul atacat a fost comunicat petentei în data de 11.06.2009 prin adresa 
nr. ................ pe care administratorul societăţii a semnat şi a aplicat 
ştampila, adresă anexată în copie la dosarul cauzei. 
  Contestaţia este însoţită de Referatul privind propunerea de 
soluţionare a contestaţiei nr. ........., semnat de conducătorul organului care 
a încheiat actul atacat, respectiv Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin care propune 
respingerea contestaţiei formulate de S.C. “X” S.R.L. IAŞI. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Biroul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art. 
205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestatiei. 
 
  I. S.C. “X” S.R.L. IAŞI contestă parţial Decizia de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală 
nr. .......... întocmită în baza Raportului de inspecţie fiscală parţială nr. 
................, emise de Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, motivând în susţinerea 
contestaţiei următoarele: 
  1. Referitor la diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei şi la 
majorările de întârziere aferente în sumă de S lei: 
  Organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile la 
calculul impozitului pe profit cheltuielile înregistrate în contul 628 "Alte 
cheltuieli prestări servicii" reprezentând sume înregistrate în baza facturilor 
emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. Iaşi conform Contractului de 
prestări servicii nr. 220/2005 şi care reprezintă cheltuieli pentru proiectul de 
execuţie al obiectivului de investiţii "Complex turistic Ana Maria" - proiect 
nefinalizat. 
  În susţinerea constatărilor lor inspectorii fiscali invocă 
prevederile trunchiate ale art. 21 alin. (1) şi alin. (4) lit. m) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, unde legiuitorul 
defineşte cheltuielile nedeductibile ca fiind: "cheltuielile cu serviciile de 
management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări servicii pentru care 
contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul 
desfăşurării activităţii proprii şi pentru care nu sunt încheiate contracte." 
  Societatea consideră că aceste cheltuieli au fost realizate 
pentru obţinerea unor venituri impozabile, pentru dezvoltarea firmei şi că 
unitatea trebuie să efectueze cheltuieli în vederea realizării veniturilor. 
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  Aceasta, deoarece, accesarea fondurilor europene presupune 
un efort financiar din partea firmei, iar nefinalizarea proiectelor din diferite 
motive nu reprezintă un criteriu ca o cheltuială să fie considerată 
nedeductibilă fiscal, potrivit Codului fiscal. 
  Pentru a accesa fonduri europene societatea trebuia să 
întocmească o documentaţie pe care a realizat-o cu S.C. Avensa 
Consulting S.R.L. Iaşi, conform Contractului de prestări servicii nr. .......... a 
cărui obiect este: 
  1. consultanţă financiară pentru pregătirea proiectului: relizarea 
planului de afaceri şi a studiului de piaţă; 
  2. consultanţă, asistenţa tehnică şi managerială pe toată durata 
implementării proiectului; 
  3. consultanţă tehnică pentru pregătirea proiectului - studiu de 
fezabilitate; 
  4. consultanţă tehnică pentru pregătirea proiectului - proiect 
tehnic, detalii de execuţie. 
  Menţionează că nu a efectuat aceste cheltuieli în scop personal 
şi doreşte să finalizeze acest proiect, dar din cauza unor taxe şi comisioane 
ridicate ale băncii, nu a reuşit să îl finalizeze. 
  Conform art. 21 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 în care 
legiuitorul precizează că sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de 
venituri şi "cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 
existente sau noi, participarea la târguri şi expoziţii, la misiuni de afaceri, 
editarea de materiale informative proprii.", cheltuielile de consultanţă 
financiare făcute de societate sunt deductibile fiscal. 
  Obiectul de activitate al societăţii este producţia, conservarea şi 
prelucrarea cărnii, iar studiul realizat se referă la "îmbunătăţirea prelucrării 
şi marketingului produselor agricole şi piscicole (submăsura carne, produse 
din carne şi ouă). După cum se poate observa, acest studiu este realizat pe 
specificul unităţii pentru că activitatea unei firme nu se poate desfăşura fără 
asigurarea unor studii de specialitate, a unor proiecte pentru dezvoltarea 
firmei şi pentru asigurarea unei baze informative. 
  Societatea contestatoare susţine că, în mod eronat, organele de 
inspecţie fiscală consideră nedeductibile aceste cheltuieli de consultanţă 
financiară şi că nu au explicat considerentele, deoarece aceste cheltuieli 
erau necesare şi oportune pentru a demara un proiect european, pentru 
dezvoltarea unităţii şi pentru a genera venituri. 
  În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 "autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care 
nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a 
reflecta conţinutul economic al tranzacţiei", dar societatea a achiziţionat 
aceste servicii pentru un scop economic, respectiv dezvoltarea firmei pentru 
a genera noi venituri. 
  2. Referitor la diferenţa de taxă pe valoarea adăugată în sumă 
de S lei şi la majorările de întârziere aferente în sumă de S lei, petenta 
consideră că, în mod eronat organele de inspecţie fiscală consideră că 
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operaţiunile derulate cu S.C. Avensa Consulting S.R.L. nu sunt operaţiuni 
taxabile. 
  Aceasta, deoarece, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. 
(8) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dreptul de deducere a 
taxei pe valoarea adăugată se justifică cu factura fiscală emisă de o 
persoană înregistrată ca plătitor de TVA. De asemenea, în conformitate cu 
prevederile art. 21 alin. (4) lit. f) din acelaşi act normativ cheltuielile au la 
bază un document justificativ, ca urmare facturile emise de societatea S.C. 
Avensa Consulting S.R.L. Iaşi reprezintă documente justificative, plata 
acestora s-a efectuat prin bancă, iar aceste servicii s-au materializat în 
lucrări şi proiecte pe care le deţine. Mai mult, facturile cuprind informaţiile 
obligatorii privind numele firmei, adresa, codul fiscal, în conformitate cu art. 
155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, sunt tipizate cu regim special.   
  Faţă de cele sus-susţinute, solicită admiterea contestaţiei, 
anularea parţială a Deciziei de impunere nr. .............. emisă în baza 
Raportului de inspecţie fiscală nr. ............. 
 
  II. Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judetului Iaşi - Activitatea de Inspecţie 
Fiscală au efectuat au efectuat inspecţia fiscală generală la S.C. “X” 
S.R.L. IAŞI în urma căreia au încheiat Raportul de inspecţie fiscală nr. ....... 
iar în baza acestuia au emis Decizia de impunere nr. ........ privind obligaţiile 
fiscale suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală. 
  Perioada verificată a fost: 
  - 01.01.2006 - 31.12.2008 pentru impozitul pe profit; 
  - 01.01.2006 – 30.04.2009 pentru taxa pe valoarea adăugată. 
  În baza Raportului de inspecţie fiscală generală ......... din 
05.06.2009 organele de inspecţie fiscală au emis Decizia de impunere nr. 
......... prin care au stabilit, pentru perioada 01.01.2006 - 31.12.2008, o 
diferenţă suplimentară de impozit pe profit în sumă de S lei şi majorări de 
întârziere în sumă de S lei, iar pentru perioada 01.01.2006 - 30.04.2009, o 
diferenţă suplimentară de taxă pe valoarea adăugată în sumă de S lei şi 
majorări de întârziere aferente în sumă de S lei. 
  În Raportul de inspecţie fiscală generală C/4848/05.06.2009 
organele de inspecţie fiscală au menţionat următoarele: 
  1. Referitor la impozitul pe profit   
  În anul fiscal 2006 societatea a calculat, înregistrat şi declarat 
un impozit pe profit în sumă de S lei. 
  Organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile la 
calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli: 
  - S lei - reprezentând diferenţa de cheltuieli înregistrate în cont 
628 "Alte cheltuieli prestări servicii" în baza chitanţei nr. ....... din 
03.04.2006 emisă de Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, în sumă de S lei, 
suma înregistrată fiind de S lei, conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f) 
din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
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  - S lei - cheltuieli înregistrate în cont 628 "Alte cheltuieli prestări 
servicii" în baza facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. în baza 
contractului de prestări servicii nr. 220/2005 reprezentând cheltuieli cu 
proiectul de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Complex turistic Ana 
Maria", nefinalizat, conform prevederilor art. 21 alin. (1) şi art. 21 alin. (4) lit. 
m) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
  Ca urmare a recalculării efectuate, organele de inspecţie fiscală 
au stabilit o diferenţă de impozit pe profit de plată în sumă de S lei pentru 
neplata căruia au calculat majorări de întârziere în sumă de S lei.  
  În anul fiscal 2007 societatea a calculat şi înregistrat un impozit 
pe profit în suma de 6.665 lei, dar a declarat doar S lei. 
  Organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile la 
calculul profitului impozabil şi următoarele cheltuieli: 
  - S lei - cheltuieli înregistrate în cont 628 "Alte cheltuieli prestări 
servicii" în baza facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. în baza 
contractului de prestări servicii nr. 220/2005 reprezentând cheltuieli pentru 
proiectul de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Complex turistic Ana 
Maria", conform prevederilor art. 21 alin. (1) şi art. 21 alin. (4) lit. m) din 
Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
  - S lei - cheltuieli de protocol care depăşesc limita legală 
admisă de 1.158 lei, conform prevederilor art. 21 alin. (3) lit. a). 
  De asemenea, au constatat că, datorită unei erori de calcul, 
societatea a înregistrat un impozit pe profit în sumă de S lei, mai puţin cu S 
lei faţă de impozitul de S lei rezultat pe baza datelor din balanţa de 
verificare întocmită la data de 31.12.2007.  
  Ca urmare a recalculării efectuate, organele de inspecţie fiscală 
au stabilit o diferenţă de impozit pe profit de plată în sumă de S lei pentru 
neplata căruia au calculat majorări de întârziere în sumă de S lei.  
  În anul fiscal 2008 societatea a calculat, a înregistrat şi a 
declarat un impozit pe profit în suma de S lei. 
  Organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile la 
calculul profitului impozabil şi următoarele cheltuieli: 
  - S lei - cheltuieli înregistrate în cont 628 "Alte cheltuieli prestări 
servicii" în baza facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. Iaşi în 
baza contractului de prestări servicii nr. 220/2005 reprezentând cheltuieli 
pentru proiectul de execuţie pentru obiectivul de investiţii "Complex turistic 
Ana Maria", conform art. 21 alin. (1) şi art. 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.  
  - S lei - cheltuieli de protocol care depăşesc limita legală 
admisă, conform art. 21 alin. (3) lit. a). 
  De asemenea, au constatat că societatea a înregistrat şi 
declarat un impozit pe profit de S lei, mai puţin cu S lei faţă de impozitul 
datorat de S lei aferent profitului impozabil declarat de S lei. 
  Ca urmare a recalculării efectuate, organele de inspecţie fiscală 
au stabilit o diferenţă de impozit pe profit de plată în sumă de S lei pentru 
neplata căruia au calculat majorări de întârziere în sumă de S lei.  
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  2. Referitor la taxa pe valoarea adăugată     
  Pentru anul 2006 organele de inspecţie fiscală au stabilit că 
societatea datorează suplimentar la bugetul de stat o taxă pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei, aferentă cheltuielilor nedeductibile în sumă de S 
lei înregistrate în baza facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. 
Iaşi, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
  Pentru anul 2007 organele de inspecţie fiscală au stabilit că 
societatea datorează suplimentar la bugetul de stat o taxă pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei, aferentă: 
  - cheltuielilor nedeductibile în sumă de S lei înregistrate în baza 
facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. Iaşi, pentru care 
societatea a dedus taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei, în 
conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
  - înregistrată prin nota contabilă 4426 = 401 - S lei, fără a avea 
documente justificative, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1) lit. a) 
din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - depăşirii cheltuielilor de protocol, în sumă de S lei, în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) lit. f) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
  Pentru anul 2008 organele de inspecţie fiscală au stabilit că 
societatea datorează suplimentar la bugetul de stat o taxă pe valoarea 
adăugată în sumă de S lei, aferentă: 
  - cheltuielilor nedeductibile în sumă de S lei înregistrate în baza 
facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. Iaşi, pentru care 
societatea a dedus taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei, în 
conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
    - depăşirii cheltuielilor de protocol, în sumă de S lei, în 
conformitate cu prevederile art. 128 alin. (8) lit. f) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
  III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie 
fiscală, motivaţiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare în perioada 
verificată, se reţin următoarele: 
 
  1. Referitor la impozitul pe profit în sumă de S lei aferent 
cheltuielilor înregistrate în baza facturilor emise de S.C. Avensa 
Consulting S.R.L. Iaşi, cauza supusă soluţionării constă în a ne 
pronunţa dacă acesta este datorat în condiţiile în care petenta nu a 
demonstrat prestarea efectivă a serviciilor prin documente 
justificative care să ateste că serviciile în cauză au fost necesare 
pentru activitatea desfăşurată. 
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  Perioada verificată în ceea ce priveşte impozitul pe profit a fost 
01.01.2006 - 31.12.2008. 
 
  În fapt, aşa cum rezultă din Raportul de inspecţie fiscală nr. 
..............., în perioada verificată societatea contestatoare a înregistrat în 
contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi" sumele aferente 
unui număr de 23 de facturi emise de S.C. "Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi, 
astfel:  
  -   S lei în anul 2006; 
  -   S lei în anul 2007; 
  -   S lei în anul 2008.  
  Organele de inspecţie fiscală au considerat nedeductibile la 
calculul profitului impozabil aceste cheltuieli în sumă totală de 226.792 lei în 
conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) şi art. 21 alin. (4) lit. m) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, stabilind următoarele diferenţe de impozit pe profit: 
  -  S lei pentru anul 2006;  
  -  S lei pentru anul 2007; 
  -  S lei pentru anul 2008. 
  Societatea contestatoare consideră că organele de inspecţie 
fiscală, în mod eronat, au stabilit aceste diferenţe, deoarece, aceste 
cheltuieli au fost efectuate în baza Contractului servicii de consultanţă nr. 
.............. pentru obţinerea unor venituri impozabile, respectiv pentru 
realizarea unor servicii de consultanţă  pentru un proiect SAPARD intitulat 
"Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole 
(submăsura Carne, produse din carne şi ouă). 
 
  În drept, potrivit prevederilor art.19 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ”Profitul 
impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă 
şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, 
din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile 
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte 
elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare".
 Art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: 
  “(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de 
venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în 
vigoare”. 
  Încadrarea cheltuielilor cu prestări de servicii este reglementată 
la art. 21 alin. (4) lit. m) din acelaşi act normativ, unde se precizează 
următoarele: 
  "Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
   [...] 
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  m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, 
asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot 
justifica necesitatea prestării acestora în scopul desfăşurării activităţii proprii 
şi pentru care nu sunt încheiate contracte". 
  Cu privire la acest articol, primul alineat al punctului 48 din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
în forma valabilă până la data de 31 decembrie 2007, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, face următoarele precizări: 
  "48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  
  - serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în 
baza unui contract care să cuprindă date referitoare la prestatori, termene 
de execuţie, precizarea serviciilor prestate, precum şi tarifele percepute, 
respectiv valoarea totală a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de 
această natură să se facă pe întreaga durată de desfăşurare a contractului 
sau pe durata realizării obiectului contractului; prestarea efectivă a 
serviciilor se justifică prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, 
rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale 
corespunzătoare; 
  - contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării 
cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate.", iar începând cu 
data de 01.01.2008: 
  "48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
      - serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în 
baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme 
contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se 
efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale 
corespunzătoare; 
      - contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării 
cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate." 
  Conform textelor de lege sus invocate, se reţine că legiuitorul a 
condiţionat caracterul deductibil al acestor cheltuieli de prestarea efectivă a 
serviciilor probată prin documente justificative care să ateste că serviciile în 
cauză sunt necesare pentru activitatea desfăşurată de contribuabil. 
  Analizând în sensul celor de mai sus documentele existente la 
dosarul cauzei, se reţine că S.C. “X” S.R.L. IAŞI a înregistrat în anii 2006 - 
2008 cheltuieli în baza unor facturi emise de S.C. "Avensa Consulting" 
S.R.L. Iaşi care, la rubrica "Denumirea produselor sau a serviciilor" sunt 
completate cu sintagma “Prestări servicii conform contract nr. 220 din 
14.07.2005 şi convenţia nr. ...............” sau "Servicii de consultanţă conform 
contract nr. ............................. 
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  Contractul servicii de consultanţă nr. ............ încheiat cu S.C. 
"Avensa Consulting " S.R.L. Iaşi anexat de contestatoare la dosarul cauzei, 
are ca obiect “Realizarea următoarelor servicii de consultanţă pentru un 
proiect SAPARD în cadrul Măsurii 1.1. Îmbunătăţirea prelucrării şi 
marketingului produselor agricole şi piscicole(submasura Carne, produse 
din carne şi ouă): 
  1. consultanţă financiară pentru pregătirea proiectului: 
realizarea planului de afaceri şi a studiului de piaţă; 
  2. consultanţă, asistenţă tehnică şi managerială pe toată durata 
implementării proiectului; 
  3. consultanţă tehnică pentru pregătirea proiectului - studiu de 
fezabilitate; 
  4. consultanţă tehnică pentru pregătirea proiectului - proiect 
tehnic, detalii de execuţie”. 
  Cu adresa nr.........., organul de soluţionare competent a solicitat 
societăţii contestatoare să prezinte lucrările şi proiectele realizate de S.C. 
"Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi în cadrul Contractului nr. 220 din 
14.07.2005. Aceasta răspunde solicitării cu adresa nr..........., înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ...............  
  Din documentele prezentate, organul de soluţionare competent 
a reţinut următoarele: 
  Singurele documente care se referă la S.C. "Avensa 
Consulting" S.R.L. Iaşi din cele depuse de petentă sunt: 
  a) Procesul verbal de adjudecare a ofertelor nr. 1/ 12.07.2005 
pentru licitaţia organizată de S.C. “X” S.R.L. IAŞI pentru "Cerere de oferte 
servicii de proiectare" pentru "Extindere şi modernizare secţie prelucrare 
carne, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi" prin care comisia de evaluare 
recomandă adjudecarea contractului privind servicii de proiectare către S.C. 
"Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi pentru suma de 13.900,5 euro - proces 
verbal nesemnat de membrii comisiei; 
  b) Plan de afaceri pentru investiţia "Extindere şi modernizare 
secţie de prelucrare carne, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi". 
  Ca urmare, din totalitatea serviciilor prevăzute în Contractul 
servicii de consultanţă nr. ............ încheiat cu S.C. "Avensa Consulting" 
S.R.L. Iaşi, societatea a demonstrat cu documente doar realizarea Planului 
de afaceri pentru investiţia "Extindere şi modernizare secţie de prelucrare 
carne, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi". Pentru realizarea Planului de afaceri şi 
a Studiului de piaţă petenta ar fi trebuit să plătească suma de S euro fără 
TVA, conform Art. 6 din contract.  
  Din Anexa nr. 5 la Raportul de inspecţie fiscală nr. .......... din 
05.06.2009 rezultă însă că totalul facturilor emise de S.C. "Avensa 
Consulting" S.R.L. Iaşi în baza Contractului servicii de consultanţă nr. 220 
din 14.07.2005 şi înregistrate pe cheltuieli este mult mai mare, respectiv de 
S lei. 
  Ca urmare, petenta nu depune documente justificative din care 
să rezulte prestarea efectivă a acestor servicii de consultanţă.  
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  Mai mult, la dosarul contestaţiei se află Convenţia încheiată în 
26.04.2007 între S.C. “X” S.R.L. IAŞI şi S.C. "Avensa Consulting" S.R.L. 
Iaşi prin care prima se obligă să plătească "suma de 50.000 euro fără TVA, 
(S ron la curs valutar 3,33 ron/euro, plus S valoare TVA, deci un total de S 
RON), reprezentând valoare contractului de servicii de consultanţă nr. 
220/14-07-2005, încheiat între părţi, debit pe care SC AJC ANA MARIA 
SRL îl recunoaşte ca fiind o creanţă certă, lichidă şi exigibilă."  Organul de 
soluţionare a reţinut însă faptul că valoarea Contractului servicii de 
consultanţă nr. ........... este mult mai mare, de S euro fără TVA. Suma de S 
euro fără TVA este prevăzută a fi plătită de S.C. “X” S.R.L. IAŞI potrivit Art. 
18 din contract, doar în cazul în care "proiectul Sapard realizat este aprobat 
şi propus spre contractare iar Clientul renunţă la semnarea contractului de 
finanţare".  
  Ca urmare, rezultă că investiţia "Extindere şi modernizare secţie 
de prelucrare carne, Municipiul Iaşi, Judeţul Iaşi" nu a fost realizată, fapt 
recunoscut şi de petentă în contestaţia formulată, astfel că nu se poate 
concluziona că aceste servicii de consultanţă au fost necesare pentru 
activitatea desfăşurată. 
  Nu a putut fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei 
motivaţia contestatoarei potrivit căreia aceste cheltuieli înregistrate în baza 
facturilor emise de S.C. "Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi ar putea fi 
considerate cheltuieli de marketing şi studiul pieţei deductibile fiscal potrivit 
art. 21 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus 
petenta nu a demonstrat cu documente prestarea acestor servicii, pentru a 
putea analiza natura lor. 
  Având în vedere faptul că, aşa cum s-a arătat mai sus, S.C. “X” 
S.R.L. IAŞI  nu a demonstrat prestarea efectivă a serviciilor prin documente 
justificative care să ateste că serviciile în cauză au fost necesare pentru 
activitatea desfăşurată, urmează a se respinge contestaţia formulată pentru 
impozitul pe profit în sumă de S lei aferent cheltuielilor înregistrate în baza 
facturilor emise de S.C. Avensa Consulting S.R.L. Iaşi, ca neîntemeiată şi 
nesusţinută cu documente.  
   
  2. Referitor la diferenţa de impozit pe profit în sumă de S 
lei, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi prin Biroul Soluţionare Contestaţii se poate 
pronunţa asupra acestui capat de cerere, în condiţiile în care 
contestatoarea nu aduce nici un argument în susţinerea cauzei. 
 
  În fapt, S.C. “X” S.R.L. IAŞI contestă diferenţa de impozit pe 
profit în sumă totală de S lei, însă prezintă motive de fapt şi de drept doar în 
ceea ce priveşte diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei aferentă 
cheltuielilor înregistrate în baza facturilor emise de S.C. Avensa Consulting 
S.R.L. Iaşi. 
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  Cu adresa nr. ................., organul de soluţionare competent a 
solicitat contestatoarei să prezinte motivele de fapt şi de drept şi pentru 
diferenţa de impozit pe profit în sumă de S lei sau să modifice suma 
contestată, însă aceasta nu a dat curs solicitării până la data emiterii 
prezentei decizii. 
 
  În drept, sunt incidente prevederile art. 206 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare, care precizează: 
  “(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
  a) datele de identificare a contestatorului; 
  b) obiectul contestaţiei; 
  c) motivele de fapt şi de drept; 
  d) dovezile pe care se întemeiază;” coroborate cu prevederile 
pct. 2.4. şi ale pct.12.1. lit. b) din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.A.F nr. 519/2005, care 
prevăd: 
  "2.4. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv. 
  [...] 
  12.1. Contestatia poate fi respinsă ca: 
  [...] 
  b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă 
argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele 
aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării;”  
  Având în vedere prevederile legale citate precum şi faptul că 
societatea nu aduce în susţinerea cauzei nici un argument de fond care să 
înlăture constatările organelor de inspecţie fiscală, se va respinge 
contestaţia societăţii ca nemotivată pentru suma de S lei, reprezentând 
impozit pe profit stabilit suplimentar. 
 
  3. Referitor la majorările de întârziere aferente impozitului 
pe profit în sumă de S lei. 
  Petenta contestă şi majorările de întârziere aferente diferenţei 
de impozit pe profit contestate în suma de S lei. 
  Având în  vedere faptul că petenta nu a contestat modul de 
calcul al majorărilor de întârziere, precum şi faptul că la punctul III.1. şi la 
punctul III.2. din prezenta decizie s-a respins contestaţia referitor la 
impozitul pe profit  pentru neplata cărora s-au calculat aceste accesorii, 
urmează a se respinge contestaţia şi pentru acest capăt de cerere, ca 
neîntemeiată, potrivit principiului de drept "accesoriul urmează 
principalul". 
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  4. Referitor la taxa pe valoarea adăugată în sumă de S lei şi 
majorările de întârziere aferente în suma de S lei, cauza supusă 
soluţionării este dacă societatea poate beneficia de exercitarea 
dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă unor 
servicii de consultanţă în condiţiile în care din documentele anexate la 
dosarul cauzei nu rezultă că aceste servicii au fost efectiv prestate şi 
sunt destinate realizării operaţiunilor taxabile ale societăţii 
contestatoare. 
 
  În fapt, societatea a înregistrat în evidenţa contabilă taxa pe 
valoarea adăugată deductibilă în sumă de S lei în baza unui număr de 23 
de facturi emise de S.C. "Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi care, la rubrica 
"Denumirea produselor sau a serviciilor" sunt completate cu sintagma 
“Prestări servicii conform contract nr. ...................... şi convenţia nr. 
............” sau "Servicii de consultanţă conform contract nr. ..................... 
  În urma verificărilor efectuate, organele de inspecţie fiscală nu 
au acordat drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată în sumă totală 
de S lei aferentă acestor facturi fiscale pe motiv că societatea nu 
îndeplineşte condiţiile de deductibilitate prevăzute la art.145 alin.(2) lit. a) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  În drept, potrivit art. 145 şi art. 146 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în forma 
aplicabilă în anul 2009: 
  "Art. 145. - Dreptul de deducere ia naştere la momentul 
exigibilităţii taxei. 
  (2) Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa 
aferenta achiziţiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul 
următoarelor operaţiuni: 
  a) operaţiuni taxabile; [...]." 
  "Art. 146. - (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, 
persoana impozabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
  a) pentru taxa datorată sau achitată, aferentă bunurilor care i-au 
fost ori urmează să îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmează să 
îi fie prestate în beneficiul său, să deţină o factură care să cuprindă 
informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) [...]". 
  Prin urmare, conform dispoziţiilor legale precizate, persoanele 
impozabile îşi pot justifica exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea adăugată aferentă achiziţiilor numai dacă sunt îndeplinite două 
condiţii cumulative, şi anume: achiziţiile sunt destinate utilizării în 
folosul operaţiunilor care dau drept la deducere şi au la bază facturi 
care conţin obligatoriu toate informaţiile prevăzute de legea fiscală. 
  Contestatoarea motivează că beneficiază de dreptul de 
deducere al taxei pe valoarea adăugată înscrisă în facturile emise de S.C. 
"Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi deoarece acestea reprezintă documente 
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justificative în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
însă, aceasta reprezintă doar una din cele două condiţii cumulative şi, aşa 
cum s-a precizat şi la pct. III.1. privind impozitul pe profit din prezenta 
decizie, petenta nu îndeplineşte şi cea de-a doua condiţie pentru 
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, respectiv 
nu demonstrează cu documente că aceste servicii au fost efectiv prestate şi 
sunt destinate realizării operaţiunilor sale taxabile.  
  În consecinţă, contestaţia formulată de S.C. “X” S.R.L. IAŞI 
urmează a fi respinsă, ca neîntemeiată şi nesusţinută cu documente, pentru 
capătul de cerere privind taxa pe valoarea adăugată aferentă serviciilor de 
consultanţă şi asistenţă facturate de S.C. "Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi, 
în sumă de S lei. 
  Având în  vedere faptul că petenta nu a contestat modul de 
calcul al majorărilor de întârziere, precum şi faptul că potrivit celor 
menţionate mai sus, s-a respins contestaţia privind taxa pe valoarea 
adăugată aferentă serviciilor de consultanţă şi asistenţă facturate de S.C. 
"Avensa Consulting" S.R.L. Iaşi, în sumă de S lei, pentru neplata cărora s-
au calculat aceste accesorii, urmează a se respinge contestaţia şi pentru 
majorările de întârziere aferente în suma de S lei, ca neîntemeiată, potrivit 
principiului de drept "accesoriul urmează principalul".  
  Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 210 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului 
ministrului finantelor publice 1230/2009, Directorul coordonator al Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
 
                    DECIDE: 
 
  Art. 1 Respingerea ca neîntemeiată şi nesusţinută cu 
documente a contestaţiei formulate de S.C. “X” S.R.L. IAŞI pentru suma 
totală de S lei reprezentând: 
  - S lei - impozit pe profit; 
  - S lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe profit; 
  - S lei - taxă pe valoarea adăugată; 
  -S lei - majorări  de  întârziere aferente  taxei pe valoarea 
adăugată.  
  Art. 2  Respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulate de 
S.C. “X” S.R.L. IAŞI pentru suma S lei reprezentând impozit pe profit. 
  Art. 3 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
  În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
  Împotriva prezentei decizii contestatoarea poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 
 


