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S-a luat spre examinare pronun�area asupra cauzei în contencios administrativ 
formulat� de c�tre reclamanta SC X SA Sucursala Hunedoara (fost� SC X SA Hunedoara) 
împotriva pârâtului Ministerul Finan�elor Publice, Agen�ia Na�ional� de Administrare 
Fiscal�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Hunedoara-Deva.  

Se constat� c� mersul dezbaterilor �i sus�inerile orale ale p�r�ilor au fost consemnate 
în încheierea de �edin�� din data de 1 februarie 2006, care face parte integrant� din prezenta 
sentin��.  

TRIBUNALUL  

Asupra ac�iunii civile de fa��, constat� urm�toarele: 
Prin cererea în contencios administrativ înregistrat� la Tribunalul Hunedoara sub nr. 

…./2005 �i precizat�, reclamanta SC X SA - Sucursala Hunedoara, fosta SC X SA 
Hunedoara a chemat în judecat� pe pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara �i a solicitat instan�ei ca prin sentin�a ce va pronun�a s� dispun� 
anularea deciziei nr. …/2005 emis� de pârât�  �i a raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la 
data de …...2004.  

În motivarea cererii reclamanta a ar�tat, în esen��, c� prin raportul de inspec�ie 
fiscal� încheiat la ….2004 s-a efectuat un control sub aspectul pl��ii 'impozitului pe profit 
pentru perioada 1.01.2000 - 30.06.2004 pentru bugetul asigur�rilor sociale pentru perioada 
1.09.2003 - 31.08.2004 �i pentru bugetul asigur�rilor de s�n�tate pentru perioada 1.01.2000 
- 31.08.2004.  

S-a re�inut în actul de control c� reclamanta �i-a pl�tit toate pl��ile datorate în 
termenul legal �i c� în acest sens nu exist� deficien�e.  

Cu aceea�i ocazie, au fost analizate mai multe contracte încheiate de c�tre 
reclamant� pl��ile aferente acestora �i s-a constatat c� nu au fost respectate dispozi�iile în 
materie fiscal� fiind stabilite obliga�ii fiscale suplimentare prin decizia de impunere nr. 
…/2004 în sum� de …….. lei, impozit pe profit, dobânzi, penalit��i de întârziere.  

Prin decizia nr. …../2005 a fost respins� contesta�ia formulat� de c�tre reclamant� 
împotriva acestui act fiscal.  
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Organul de solu�ionare a contesta�iei ca �i organul de control au re�inut c�, de fapt, 
contractele încheiate cu ter�e persoane nu respect� dispozi�iile legale în materie �i c� 
dovada pl��ilor f�cute nu poate s� reprezinte o cheltuial� deductibil� în în�elesul legisla�iei 
fiscale.  

Aceasta se refer� la cheltuielile de consultan�� care presupun justificarea necesit��ii 
prest�rii lor, serviciile s� fie efectiv prestate în baza unui contract care s� precizeze termen 
de execu�ie, precizare servicii prestate, tarife percepute, valoarea total� a contractului.  

În ap�rarea sa reclamanta mai sus�ine c� a avut încheiat contractul de consultan�� cu 
X SA Bucure�ti cu o valoare ini�ial� de … USD lunar �i apoi majorat la … USD lunar, 
contractul fiind prelungit semestrial, c� a men�inut un permanent dialog prin e-mail cu 
aceasta privind identificarea unor chiria�i cu un poten�ial financiar deosebit.  

Acestei firme, �inând seama de colaborarea desf��urat� pe o perioad� de 4 ani, 
reclamanta i-a achitat suma de … lei inclusiv TV A.  

Totodat�, au fost încheiate contracte cu SC X SA Gala�i pentru servicii de închiriere 
de spa�ii, cu SC X SA Bucure�ti, filiala Simeria �i Sucursala Bra�ov care a prestat servicii 
de instruire personal, cu SC X SRL Râmnicu Vâlcea, cu SC  X SRL, SC X SRL.  

Reclamanta mai sus�ine c� organul de control fiscal nu a �inut seama de faptul c� 
reclamanta de�ine multe spa�ii comerciale mo�tenite care nu corespund standardelor 
actuale �i c� nu s-a f�cut distinc�ie între diversele categorii de servicii.  

În procesul verbal s-au considerat ca o cheltuial� nedeductibil� cheltuielile de 
amortizare respectiv o instala�ie de aer condi�ionat �i un autoturism Renault Megane, care 
au fost cump�rate de societate �i puse la dispozi�ia pre�edintelui consiliului de 
administra�ie care locuie�te în Bucure�ti.  

Din analiza actelor �i lucr�rilor dosarului instan�a a re�inut urm�toarele:  
   Prin decizia nr…./2005 pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara a respins contesta�ia formulat� de c�tre reclamant pentru suma de … lei.  

În motivarea contesta�iei s-a re�inut c� suma de … lei reprezint� …. lei impozit pe 
profit; … lei major�ri/dobânzi, … lei penalit��i de întârziere, …lei tax� pe valoare 
ad�ugat�, … lei major�ri /dobânzi, … si penalit��i de întârziere �i c� cheltuielile de 
servicii, inclusiv de management sau consultan�� nu sunt deductibile în situa�ia în care nu 
sunt justificate de un contract scris �i pentru care nu pot fi verifica�i prestatorii în leg�tur� 
cu natura acestora, iar cu privire la cheltuielile de amortizare aferente achizi�ion�rii unei 
instala�ii de aer condi�ionat �i a unui autoturism Renault Megane nu sunt deductibile 
pentru c� reclamanta nu le-a utilizat în interes propriu.  

Este adev�rat c� reclamanta a încheiat contractul de consultant� cu SC X SA 
Bucure�ti în data de 1 iunie 2000, pe o durat� de 12 luni, s-a stabilit valoarea serviciilor la 
…. USD/lun�, care a fost ulterior completat cu acte adi�ionale.  
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prin care s-a prelungit durata la 2 ani, s-a majorat contravaloarea 
serviciilor la …. USD/lun�, apoi prelungit� durata contractului cu al�i 
2 ani.  

Ulterior s-au încheiat dou� acte adi�ionale, prin care firma de 
consultan�� se angajeaz� s� acorde suplimentar servicii de evaluare 
imobile pentru care stabile�te o valoare de … USD.  

Acestei societ��i i-a fost achitat� pentru consultan�� suma de 
… lei în baza unor rapoarte întocmite trimestrial care reiau acelea�i 
probleme, de�i facturarea serviciilor prestate se f�cea lunar f�r� ca SC 
United Capital SA s� fac� dovada cu documente legal întocmite în 
sensul fundament�rii timpului consumat, a tarifelor pl�tite �i a valorii 
contractului, ceea ce se impunea chiar dac� era stipulat� în contract 
contravaloarea lunar� a serviciilor prestate.  

Reclamanta a mai încheiat contracte de consultan�� �i cu alte 
societ��i sau a achitat contravaloarea facturilor emise f�r� a fi 
încheiate contracte cum este cazul cu SC X SA Bucure�ti, SC X SA 
Gala�i, SC X SRL Râmnicu Vâlcea f�r� ca acestea s� depun� 
documente justificative pentru timpul consumat �i tarifele pl�tite pe 
fiecare presta�ie în parte.  

Contravaloarea acestor servicii pl�tite de c�tre reclamant� nu 
pot fi considerate cheltuieli deductibile potrivit OG nr. 70/1994, 
republicat� cu modific�rile ulterioare coroborat� cu HG nr. 402/2000 
deoarece nu au fost întocmite documentele justificative.  

Potrivit art. 571/2003, art.21(3) �iHG nr. 44/2004 au 
deductibilitate limitat� cheltuielile de func�ionare, între�inere �i 
repara�ii aferente autoturismelor folosite de angaja�ii cu func�ii de 
conducere �i de administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat 
la cel mult un singur autoturism aferent fiec�rei persoane fizice cu 
astfel de atributii.  ,  

Pentru a fi deductibilefiscal aceste cheltuieli trebuie s� fie 
de�inute �i utilizate în produc�ia, livrarea!de bunuri sau' în prestarea 
de servicii pentru a fi închiriat ter�ilor sau în scopuri administrative. 
  Cheltuielile efectuate cu ocazia achizition�rii instalatiei de aer 
conditionat �i a  autoturismului Renault Meganenu sunt deductibile 
fiscal pentru c� nu sunt utilizate conform art. 24 alin.2 din Codul 
fiscal fiind folosite de c�tre pre�edintele consiliului de administra�ie 
care locuie�te în Bucure�ti.  

A�a fiind, prezenta ac�iune se prive�te nefondat� �i în 
consecin�� urmeaz� s� fie respins�.  

 
 



PENTRU ACESTE MOTIVE      
ÎN NUMELE LEGII HOT�R��TE 

 
Respinge cererea în contencios administrativ introdus de 

reclamanta sc x SA Sucursala Hunedoara fost� SC X SA cu sediul 
în ….. jud.Hunedoara împotriva pârâtei Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jud.Hunedoara cu sediul în Deva, str.Avram 
Iancu, b1.H3, parter, jud.Hunedoara.  

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.  
 


