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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  369 / 109 / 17.03.2015 

 
privind solu�ionarea contesta�iei depus� de SC X SRL din ..., înregistrat� la 
DGRFP Timi�oara sub nr..../...2015.  
 
 
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, cu 
adresa nr..../...2015, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr..../...2015, asupra 
contesta�iei depus� de SC X SRL, cu sediul ..., C.I.F. ..., înregistrat� la ORC ... 
sub nr. ..., reprezentat� prin dna. Y, în calitate de administrator. 
            Contesta�ia a fost înregistrat� la AJFP ... sub nr. .../...2015. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva: 
- Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, �i vizeaz� suma par�ial� de ... lei 
reprezentând: 
         - ... lei – impozit pe profit;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – TVA;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
- Dispozi�iei nr. .../...2014 privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� pentru m�sura de diminuare a pierderii cu suma de ... lei reprezentând: 
         - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
         - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013. 
            Contesta�ia este autentificat�, purtând amprenta �tampilei SC X SRL din 
... �i semn�tura dnei. Y, în calitate de administrator.  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în condi�iile în care: 
            Decizia de impunere nr..../...2014 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în 
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baza raportul de inspec�ie fiscal� nr..../...2014 �i Dispozi�ia nr..../...2014 privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, au fost transmise c�tre petent 
cu adresa nr..../...2014, expediate cu recomandata cu confirmare de primire, fiind 
comunicate, în data de 22.12.2014, potrivit celor men�ionate pe confirmarea de 
primire, anexat� în copie la dosarul contesta�iei.  
            Contesta�ia formulat� de SC X SRL, cu sediul ... a fost expediat� de 
petent� prin po�t�, cu recomandata nr. ... din 21.01.2015 (conform �tampilei 
Oficiului Po�tal 1 ... de pe plicul de coresponden��, plic anexat în original la 
dosarul contesta�iei). 
            În consecin��, constatând c� în spe�� sunt întrunite prevederile titlului IX 
din OG nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, dispozi�iile exprese ale OPANAF 
nr.2906/2014 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, DGRFP Timi�oara, prin 
Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e pe fond 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL din .... 
 
             I.  SC X SRL din ..., solicit� admiterea contesta�iei, având în vedere 
urm�toarele motive: 
            Petenta sus�ine c� în mod netemeinic �i nelegal s-a pus în sarcina sa 
obliga�ia de plat� a unei sume suplimentare de ... lei, cu titlul de impozit pe 
profit, a major�rilor de întârziere �i a penalit��ilor de întârziere aferente acestei 
sume, precum �i TVA suplimentar de plat� de ... lei, cu  major�ri �i penalit��i de 
întârziere aferente, re�inând urm�toarele:   
 
             I.1. Referitor la diferen�ele din reevaluare incluse în contul 1068 “alte 
rezerve” la sfâr�itul exerci�iului financiar al anului 2011; 
             Petenta arat� c�, în mod gre�it, s-a re�inut c� a înc�lcat dispozi�iile art.22 
alin.51 din Codul Fiscal, deoarece mijloacele fixe se afl� în gestiunea societ��ii �i 
reprezint� în fapt 2 terenuri – teren ... �i teren ... – conform declara�iei de 
impozit, iar în baza reglement�rilor fiscale terenurile nu se supun amortiz�rii �i 
nici nu le-a fost schimbat� destina�ia, petenta sus�inând c� în acest context nu a 
existat �i nu exist� factorul generator al impozit�rii sumei de ... lei.  
 
            I.2. Referitor la înl�turarea deductibilit��ii din impozitul pe profit a 
sumei de ... lei reprezentând sponsorizare; 
            Petenta sus�ine c� solu�ia organului fiscal este nefondat�, iar motiva�ia 
unei astfel de solu�ii nu subzist� fiind netemeinic� �i nelegal�: 
            - în primul rând este de men�ionat faptul c� suma de ... lei se încadreaz� 
în plafonul �i condi�iile stabilite de lege în materie de sponsorizare, atât din 
punct de vedere a Legii nr.32/1994, cât �i Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, opera�iunea de sponsorizare fiind realizat� prin contract ce cuprinde toate 



 
     ����

 
 

  3 

elementele necesare �i este �i înregistrat� cu respectarea tuturor cerin�elor 
fiscale; 
            - în al doilea rând din cuprinsul contractului rezult� în mod complet 
beneficiarul sponsoriz�rii, obiectul sponsoriz�rii, fiind stabilit� atât durata, cât �i 
valoarea sponsoriz�rii, fiind respectate astfel dispozi�iile Legii nr.32/1994, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, în special cele ale art.1 alin.(1) �i (2).  
            Petenta sus�ine c� re�inerile organelor de control fiscal referitoare la 
faptul c� obiectul sponsoriz�rii nu poate fi verificat, precum �i la faptul c� în 
contract nu se precizeaz� cert obiectul sponsoriz�rii (raportat la art.1 din Legea 
nr.32/1994), dar �i faptul c� beneficiarul sponsoriz�rii nu precizeaz� clar 
activitatea f�r� scop lucrativ care este efectiv sponsorizat�, sunt total gre�ite, 
întrucât: 

- art.1 din Legea nr.32/1994 arat� faptul c�: „Contractul de sponsorizare se 
închieie în form� scris�, cu specificarea obiectului, valorii �i duratei 
sponsoriz�rii precum �i a drepturilor �i obliga�iilor p�r�ilor”; 

- art.4 din Legea nr.32/1994 arat� la alin.(1) lit.a) faptul c�: “Poate fi 
beneficiar al sponsoriz�rii: 

         a) orice persoan� juridic� f�r� scop lucrativ, care desf��oar� în 
România sau urmeaz� s� desf��oare o activitate în domeniile: cultural, 
artistic, educativ, de înv���mânt, �tiin�ific (…)” . 

            Petenta raportat la cele men�ionate învedereaz� faptul c�: 
- funda�iile sunt persoane juridice f�r� scop lucrativ (potrivit OG26/2000 cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare); 
- funda�ia Q este o persoan� juridic� f�r� scop lucrativ care activeaz� în 
domeniul înv���mântului; 
- contractul stabile�te în mod concret la capitolul II faptul c� sponsorul sus�ine 
activitatea de dezvoltare educa�ional� �i profesional� a elevilor �i tinerilor la 
nivel pre�colar, primar, gimnazial, liceal, postliceal �i universitar – situa�ie ce 
demonstreaz� c� obiectul sponsoriz�rii este precizat în mod cert, petenta 
neobservând de unde incertitudinea afirmat� de controlul fiscal; 
- activitatea f�r� scop lucrativ sponsorizat� este precizat� prin chiar obiectul 
contractului sens în care organele fiscale pot verifica acest aspect inclusiv la 
beneficiar �i nu la sponsor. A sus�ine c� activitatea sponsorizat� nu poate fi 
verificat�, f�r� îns� a se efectua verific�ri în acest sens determin� o v�dit� 
nelegalitate, dar �i netemeinicie a re�inerii din actul de control fiscal; 
- totodat� faptul c� beneficiarul sponsoriz�rii a realizat în exerci�iul financiar al 
anului 2011 un “profit apreciabil” nu are nicio importan�� cu privire la 
legalitatea �i temeninicia sponsoriz�rii. Textul de lege nu condi�ioneaz� 
deductibilitatea sponsoriz�rii de faptul c� beneficiarul s� nu aib� profit, 
sus�inerea aceasta ad�ugând la lege, ceea ce nu este de admis �i impune 
reformarea unei astfel de pozi�ii din partea organului fiscal. 
            Fa�� de cele expuse, petenta sus�ine c� sunt îndeplinite în totalitate 
condi�iile legale privind sponsorizarea, atât cele speciale ale Legii nr.32/1994, 
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cât �i cele stabilite în Codul Fiscal, iar decizia de impunere, cât �i raportul de 
inspec�ie fiscal� sunt netemeinice �i nelegale. 
 
            I.3. Referitor la înl�turarea deductibilit��ii cheltuielilor de exploatare în 
suma de ... lei cu TVA aferent� de ... lei �i la înl�turarea dreptului de deducere a 
TVA în cuantum de ... lei, cu consecin�� stabilirii TVA de plat� suplimentar de 
... lei. 
            Petenta precizeaz� faptul c� aceste sume men�ionate sunt cheltuieli de 
exploatare, a�a încât nu se poate face dovada aducerii de venit pe fiecare produs 
sau serviciu achizi�ionat întrucât ele toate au concurat la desf��urarea activit��ii 
�i la realizarea de venituri �i respectiv la producerea de profit prin raportarea la 
întreaga activitate �i nu pe fiecare cheltuial� în parte. 
 
            În consecin��, raportat la cele mai sus men�ionate, petenta sus�ine c� în 
mod netemeinic �i nelegal, a fost stabilit� obliga�ia de plat� a unei sume 
suplimentare de ... lei cu titlul de impozit pe profit, a major�rilor de întârziere �i 
a penalit��ilor de întârziere aferente acestei sume, precum �i a TVA de plat� 
suplimentar de ... lei, cu major�ri �i penalit��i de întârziere aferente.  
 
            II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, 
Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în baza raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
.../...2014, precum prin Dispozi�ia nr. .../...2014 privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
            II.1. Referitor la Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� în baza raportul 
de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014:  
            �inând cont de faptul c� petenta contest� doar impozitul pe profit                        
în sum� de ... lei, TVA în sum� de ... lei, precum �i major�rile de întârziere �i 
penalit��ile de întârziere aferente lor, re�inem doar constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� referitoare la aceste sume, astfel: 
 
            II.1.1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei stabilit urmare a 
impozit�rii diferen�elor din reevaluare incluse în contul 1068 “Alte rezerve” la 
sfâr�itul exerci�iului financiar al anului 2011; 
            Organele de inspec�ie fiscal�, analizând fi�a contului 1068 “alte rezerve” 
au constatat c� la sfâr�itul exerci�iului financiar al anului 2011 a fost înregistrat� 
în creditul contului 1068 „alte rezerve” suma de ... lei, prin efectuarea 
urm�torului articol contabil: 105 “Rezerve din reevaluare” = 1068 “Alte 
rezerve”, iar pentru suma de ... lei înregistrat� la rezerve legale, societatea 
verificat� nu a putut demonstra c� a fost impozitat�, a�a cum prevede art.22 
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alin.5^1 din Codul Fiscal, respectiv concomitent cu deducerea amortiz�rii fiscale 
sau la momentul sc�derii din gestiune a mijloacelor fixe. 
            În timpul inspec�iei fiscale prin impozitarea “diferen�elor din reevaluare” 
în sum� de ... lei, transferate în contul “alte rezerve”, în conformitate cu 
prevederile art.22 alin.5^1 din Codul Fiscal a fost determinat� obliga�ie fiscal� 
suplimentar� în sum� de ... lei (... lei x 16%). 
 
            II.1.2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei stabilit urmare a 
neacord�rii deductibilit��ii pentru cheltuiala cu sponsorizarea; 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea a încheiat cu 
Funda�ia Q, cu sediul în ..., cod fiscal ..., înregistrat� ca persoan� juridic� f�r� 
scop patrimonial, reprezentat� legal de dl. W, în calitate de pre�edinte – director 
general, contractul de sponsorizare nr..../...2011. 
            În obiectul contractului se precizeaz�:“sponsorul sus�ine activitatea 
educa�ional� �i profesional� a elevilor �i tinerilor de nivel pre�colar, primar, 
gimnazial, liceal, postliceal �i universitar, pe care beneficiarul îl va indica, prin 
mijloacele financiare prev�zute la punctul III din prezentul contract”. 
            Valoarea contractului a fost stabilit� la suma de ... euro. 
            Durata contractului a fost stabilit� pe perioada anului �colar 2011/2012. 
            În baza acestui contract în exerci�iul financiar al anului 2011 societatea 
verificat� a virat în contul Funda�iei Q – ..., suma de ... lei. Pentru sponsorizarea 
efectuat� societatea a dedus din impozitul pe profit suma de ... lei diminuând 
obliga�ia de plat� privind impozitul pe profit cu aceast� sum�. 
            Analizând modul de derulare a acestui contract, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele aspecte: 
- Beneficiarul sponsoriz�rii, respectiv Funda�ia Q –..., este o persoan� juridic� cu 
form� de proprietate: “PROPR. OB�TEASC� - AG. EC. NEORGANIZA�I în 
S.C.” ce activeaz� în domeniul înv���mântului privat. 
- Activitatea din ultimul bilan� este: cod 8559 “Alte forme de înv���mânt n.c.a”. 
- În contractul încheiat între p�r�i nu se precizeaz� cert obiectul sponsoriz�rii, 
a�a cum prevede art.1 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, respectiv 
care este activitatea f�r� scop lucrativ ce face efectiv obiectul acestei 
sponsoriz�rii, indicat� cert de beneficiar, a�a cum este precizat �i la pct.II din 
contractul încheiat între p�r�i obiectul sponsoriz�rii �i respectiv drepturile �i 
obliga�iile p�r�ilor implicare în acest contract. 
- Beneficiarul sponsoriz�rii, având în vedere prevederile art.4 din Legea 
nr.32/1994, nu precizeaz� clar activitatea f�r� scop lucrativ care este efectiv 
sponsorizat�, încât aceasta s� poat� fi verificat� �i c� suma primit� ce a f�cut 
obiectul sponsoriz�rii nu este folosit� în scopul ob�inerii de profit.  
- În exerci�iul financiar al anului 2011, conform situa�iilor financiare depuse, 
beneficiarul sponsoriz�rii înregistreaz� din activitatea desf��urat� un excedent / 
profit apreciabil activit��ii desf��urate. 
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            Având în vedere cele precizate mai sus, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� societatea nu poate demonstra c� activitatea sponsorizat� se 
încadreaz� în prevederiile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, obiectul 
sponsoriz�rii neputând fi verificabil �i ca atare nu acord� deductibilitate pentru 
sponsorizarea efectuat�, petenta înc�lcând prevederile art.21 alin.(4) lit.p) din 
Codul Fiscal, fiind stabilit un impozit pe profit în suma de ... lei. 
 
            II.1.3. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei stabilit urmare a 
neacord�rii deductibilit��ii pentru cheltuieli de exploatare în sum� de ... lei; 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anul 2011 societatea a 
înregistrat în eviden�a contabil� pe cheltuieli de exploatare în sum� de ... lei cu 
TVA aferent� de ... lei din facturi reprezentând set a�ternuturi, scaune copii, 
jaluzele figurine marca, mobilier, consum energie electric� caban� .... 
            Pentru bunurile achizi�ionate societatea nu a putut face dovada ob�inerii 
de venituri aferente acestor cheltuieli de exploatare, a�a cum este prev�zut la 
art.21 alin.(1) �i art.19 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 
            De asemenea, prin Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – 
Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, pentru 
neplata la termen a impozitului pe profit suplimentar, organele de inspec�ie 
fiscal�, în baza prevederilor art.120 �i art.120^1 din OG nr. 92/2003, au calculat 
dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de ... lei. 
 
            II.2. Referitor la stabilirea TVA suplimentar de ... lei; 
            Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada decembrie 
2012-iunie 2014, societatea a dedus TVA în suma de ... lei din facturi 
reprezentând: 
- consum de energie electric� înregistrat la punctul de consum din localitatea ..., 
jud. ..., imobil care nu este în proprietatea societ��ii �i pentru consumul 
înregistrat la cabana din ..., unde societatea nu a putut face dovada ob�inerii de 
venituri taxabile. 
- diverse bunuri care nu au leg�tur� cu activitatea desf��urat� de societate ex: 
flori, gazon, pomi, îngr���mânt, etc. 
            Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor art.145 alin.2 lit.a) din 
Legea nr.571/2003, au stabilit un TVA suplimentar în sum� de ... lei. 
 
            De asemenea, prin Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – 
Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, pentru 
neplata la termen a TVA stabilit� suplimentar în sum� de ... lei, organele de 
inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor art.120 �i art.120^1 din OG nr. 92/2003, 
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au calculat dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ... lei. 
 
            II.3. Referitor la Dispozi�ia nr..../...2014 privind m�surile stabilite de 
organele de inspec�ie fiscal� cu privire la m�sura de diminuare a pierderii cu 
suma de ... lei reprezentând: 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013; 
 
            În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anul 2012 
societatea a înregistrat în eviden�a contabil�, pe cheltuieli de exploatare suma de 
... lei cu TVA aferent� de ... lei, reprezentând: repara�ii auto marca, flori, ceas 
marca, ochelari, lentile, ma�in� de pâine, robot buc�t�rie, TV marca, cheltuieli 
deplasare Austria, consum energie electric� caban� .... Pentru bunurile 
achizi�ionate societatea nu a putut face dovada ob�inerii de venituri aferente 
acestor cheltuieli de exploatare, a�a cum este prev�zut la art.21 alin. (1) �i art.19 
alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
            În exerci�iul financiar al anului 2013, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� în data de 31.01.2013, conform aprob�rii hot�rârii AGA, societatea 
acoper� o pierdere contabil� din exerci�iul financiar al anului 2012, în sum� de 
... lei, din contul 1068 “alte rezerve”. 
            Analizând componen�a analitic� a rulajului creditor al contului 1068 
“alte rezerve” în ordinea cronologic� a constituirii acestor rezerve, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat o acoperire a pierderii contabile în sum� de ... lei, 
care a fost f�cut� din rezerve provenind din repartiz�ri din profitul contabil în 
sum� de ... lei, iar diferen�a în sum� de ... lei din rezerve constituite din 
reevaluare în anul 2005. 
            Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat faptul c� la acoperirea 
pierderii contabile din rezerve din reevalure, modificându-se destina�ia acesteia, 
în conformitate cu dispozi�iile art.22 alin.(5) din Codul Fiscal, societatea avea 
obliga�ia s� includ� la venituri impozabile aceast� reducere de rezerv� în sum� 
de ... lei, care a fost anterior dedus� la calculul profitului impozabil, fapt pentru 
care au redus pierderea fiscal� declarat� de societate cu suma de ... lei. 
            De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anul 2013 
societatea a înregistrat în eviden�a contabil� pe cheltuieli de exploatare, în sum� 
de ... lei cu TVA aferent� de ... lei, reprezentând: repara�ii auto marca, cheltuieli 
deplasare Austria, consum energie electric� la caban� ... �i în loc. ..., jud. ..., etc. 
Pentru bunurile achizi�ionate societatea nu a putut face dovada ob�inerii de 
venituri aferente acestor cheltuieli de exploatare a�a cum este prev�zut la art.21 
alin.(1) �i art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
            În concluzie, în timpul inspec�iei fiscale, s-a diminuat pierderea fiscal� 
aferent� anului 2013 în suma de ... lei, cu suma de ... lei (... lei + ... lei), 
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rezultând la 31.12.2013 o pierdere fiscal� de recuperat în anii urm�tori în sum� 
de ... lei. 
            În consecin��, în baza art.105 alin.(9) din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, �i pct.2 din HG nr.1050/2014 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003, organele de inspec�ie 
fiscal�, prin Dispozi�ia nr..../...2014 privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�, au dispus: 
„M�sura nr. 1 
     Pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2013 pierdere fiscal� se va diminua cu 
suma de ... lei din care:  
- pentru pe anul 2012 cu suma de    ... lei; 
- pentru pe anul 2013  cu suma de ... lei. 
     Societatea va avea în vedere la depunerea Declara�iei 101 privind impozitul 
pe profit pe anul 2014, diminuarea pierderii fiscale cu suma de ... lei.” 

 
  III. Având în vedere sus�inerile petentului, documentele existente la 

dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre petent �i de 
c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
 
             SC X SRL, cu sediul ..., C.I.F. ..., înregistrat� la ORC ... sub nr. ..., este 
reprezentat� prin dna. Y, în calitate de administrator. 
 
            Prin Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, s-au stabilit de plat� 
în sarcina contribuabilului suma total� de ... lei reprezentând: 
         - ... lei – impozit pe profit;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – TVA;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
            Petenta contest� par�ial Decizia de impunere nr. .../...2014 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, 
�i vizeaz� suma par�ial� de ... lei reprezentând: 
         - ... lei – impozit pe profit;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
         - ... lei – TVA;  
         - ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
         - ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
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            De asemenea petenta contest� �i Dispozi�ia nr. .../...2014 privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� pentru m�sura de diminuare a 
pierderii cu suma de ... lei reprezentând: 
         - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
         - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013. 
 
            III.1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei stabilit urmare 
impozit�rii diferen�elor din reevaluare incluse în contul 1068 “Alte rezerve” la 
sfâr�itul exerci�iului financiar al anului 2011, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� în mod legal 
organele de inspec�ie fiscal� au impozitat diferen�ele din reevaluare în sum� de 
... lei, transferate în contul „alte rezerve”, în condi�iile în care societatea nu a 
f�cut dovada c� a impozitat veniturile aferente diferen�ei din reevaluare la 
schimbarea destina�iei rezervei din reevaluarea terenurilor. 
 
            În fapt, la sfâr�itul exerci�iului financiar al anului 2011 a fost înregistrat� 
în creditul contului 1068 „alte rezerve” suma de ... lei prin efectuarea articolului 
contabil: 105 “Rezerve din reevaluare” = 1068 “Alte rezerve”, iar pentru suma 
de ... lei înregistrat� la rezerve legale, societatea verificat� nu a putut demonstra 
c� a fost impozitat�, a�a cum prevede art.22 alin.5^1 din Codul Fiscal. 
            Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la impozitarea “diferen�elor din 
reevaluare” în sum� de ... lei, transferate în contul “alte rezerve”, în conformitate 
cu prevederile art.22 alin. 5^1 din Codul Fiscal, fiind determinat un impozit pe 
profit suplimentar în sum� de ... lei (... x 16%). 
            Societatea în sus�inerea cauzei consider� c�, în mod gre�it, s-a re�inut c� 
a înc�lcat dispozi�iile art.22 alin.51 din Codul Fiscal, deoarece mijloacele fixe se 
afl� în gestiunea societ��ii �i reprezint� în fapt 2 terenuri – teren ... �i teren ... – 
conform declara�iei de impozit, iar în baza reglement�rilor fiscale terenurile nu 
se supun amortiz�rii �i nici nu le-a fost schimbat� destina�ia, petenta sus�inând 
c� în acest context nu a existat �i nu exist� factorul generator al impozit�rii 
sumei de ... lei.  
             În drept, sunt aplicabile prevederile art.22 alin.5 �i 5^1 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 
“Art.22 Provizioane �i rezerve 
(5) Reducerea sau anularea oric�rui provizion ori a rezervei care a fost anterior 
dedus� se include în veniturile impozabile, indiferent dac� reducerea sau 
anularea este datorat� modific�rii destina�iei provizionului sau a rezervei, 
distribuirii provizionului sau rezervei c�tre participan�i sub orice form�, 
lichid�rii, diviz�rii, fuziunii contribuabilului sau oric�rui alt motiv. Prevederile 
prezentului alineat nu se aplic� dac� un alt contribuabil preia un provizion sau 
o rezerv� în leg�tur� cu o divizare sau fuziune, reglement�rile acestui articol 
aplicându-se în continuare acelui provizion sau rezerv�. 
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(5^1) Prin excep�ie de la prevederile alin. (5), rezervele din reevaluarea 
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuat� dup� data de 1 ianuarie 2004, 
care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortiz�rii 
fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate �i/sau casate, se impoziteaz� 
concomitent cu deducerea amortiz�rii fiscale, respectiv la momentul sc�derii 
din gestiune a acestor mijloace fixe, dup� caz”,  
coroborate cu prevederile alin.57^1 �i 57^2 din HG nr.44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
care precizeaz�: 
“57^1. În aplicarea prevederilor art. 22 alin.(5), corelate cu dispozi�iile art. 19 
din Codul fiscal, surplusul din reevaluarea imobiliz�rilor corporale, care a fost 
anterior deductibil, eviden�iat potrivit reglement�rilor contabile în contul 
“Rezultatul reportat” sau în contul “Alte rezerve”, analitice distincte, se 
impoziteaz� la momentul modific�rii destina�iei rezervei, distribuirii rezervei 
c�tre participan�i sub orice form�, lichid�rii, diviz�rii, fuziunii contribuabilului 
sau oric�rui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea 
pierderilor contabile. Pentru calculul profitului impozabil aceste sume sunt 
elemente similare veniturilor. 
           Înregistrarea �i men�inerea în capitaluri proprii, respectiv conturi de 
rezerve sau rezultatul reportat, analitice distincte, a rezervelor constituite în 
baza unor acte normative nu se consider� modificarea destina�iei sau 
distribu�ie.” 
57^2. Nu intr� sub inciden�a prevederilor art.22 alin.(5^1) din Codul fiscal 
rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea 
mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, efectuat� dup� data de 1 ianuarie 2004, 
existente în sold în contul “106.5” la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au 
fost deduse la calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impoziteaz� la 
momentul modific�rii destina�iei acestora potrivit prevederilor art.22 alin.(5) 
din Codul fiscal.” 
            Din textele de lege invocate mai sus reiese faptul c� diferen�a în plus din 
reevaluare se impoziteaz� în momentul modific�rii destina�iei rezervei, sau 
distribuirii rezervei de c�tre participan�i sub orice form�, inclusiv la folosirea 
acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile. Pentru profitul impozabil aceste 
sume se constituie elemente similare veniturilor.  
              Potrivit dispozi�iilor OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea 
reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, plusul sau minusul 
rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile 
legal, sunt reflectate în debitul sau creditul contului “Rezerve din reevaluare”, 
dup� caz. 
           Se re�ine având în vedere func�ia contului 105 “Rezerve din reevaluare”, 
a�a cum prev�d dispozi�iile contabile în vigoare, în debitul contului se reg�sesc 
numai:  
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- capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul 
propriu; 
- descre�terea fa�� de valoarea contabil� net�, rezultat� din reevaluarea 
imobiliz�rilor corporale; 
- ajustarea amortiz�rii în anumite cazuri speciale. 
            Rezerva din reevaluare se înregistreaz�, pe m�sura folosirii 
imobiliz�rilor corporale, ca amortizare, sau se capitalizeaz� în momentul când 
activul este scos din eviden�a. 
            Soldul creditor al contului reprezint� rezerva din reevaluarea 
imobiliz�rilor corporale existente, cre�tere care se recupereaz� pe calea 
amortiz�rii, �i ca aceast� cre�tere nu poate avea o alt� destina�ie. 
            Aceast� prevedere confirm� c�, din punct de vedere contabil, rezerva din 
reevaluare trebuie s� reflecte cre�terea (descre�terea) de valoare a imobiliz�rilor 
existente, cre�tere care se recupereaz� pe calea amortiz�rii, �i c� aceast� cre�tere 
nu poate avea o alt� destina�ie.  
            Se re�ine c� din punct de vedere al reglement�rilor fiscale, surplusul din 
reevaluare care a fost anterior dedus se include în veniturile impozabile, atunci 
când rezerva constituit�: 
- se reduce ca urmare a schimb�rii destina�iei; 
- se reduce ca urmare a distribuirii c�tre participan�i sub orice form�; 
- se reduce ca urmare a opera�iunilor de reorganizare (a lichid�rii, diviz�rii, 
fuziunii) contribuabilului sau oric�rui alt motiv. 
            Referitor la sus�inerile petentei c� mijloacele fixe se afl� în gestiunea 
societ��ii �i reprezint� în fapt 2 terenuri – teren ... �i teren ... – conform 
declara�iei de impozit, iar în baza reglement�rilor fiscale terenurile nu se supun 
amortiz�rii �i nici nu le-a fost schimbat� destina�ia, petenta sus�inând c� în acest 
context nu a existat �i nu exist� factorul generator al impozit�rii sumei de ... lei, 
acestea nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât din 
analiza prevederilor legale putem concluziona c�: 
- la schimbarea destina�iei rezervei din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a 
terenurilor, valoarea dedus� se consider� element similar veniturilor �i se 
recalculeaz� impozitul pe profit de la perioadele în care a fost dedus�; 
- partea care nu a fost dedus� pe calea amortiz�rii �i este utilizat� la acoperirea 
pierderii contabile, respectiv i se schimb� destina�ia, este tratat� tot ca un 
element similar veniturilor �i este impozitat� din momentul schimb�rii 
destina�iei, 
ori în spe�� nu este vorba de schimbarea destina�iei terenurilor �i de aspectul c� 
terenurile nu se amortizeaz�, fiind vorba de schimbarea destina�iei rezervei din 
reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, având în vedere faptul c�  
prin înregistr�rile efectuate, SC X SRL a schimbat destina�ia rezervei din 
reevaluare în sum� de ... lei, odat� cu acoperirea pierderii contabile. 
            De asemenea trebuie men�ionat faptul c� petenta, nici în timpul 
inspec�iei fiscale �i nici la contesta�ie nu a prezentat în sus�inere documente 
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justificative, referitoare la bunurile reevaluate care s� fie în m�sur� s� combat� 
�i s� schimbe constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
            Astfel, în spe�a în cauz� la schimbarea destina�iei rezervei din 
reevaluarea mijlocului fix, inclusiv a terenurilor, valoarea astfel dedus� se 
constituie element similar veniturilor �i deci trebuia impozitat� în momentul 
schimb�rii destina�iei. 
            Prin urmare, se re�ine c�, în mod legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
procedat la impozitarea “diferen�elor din reevaluare” în sum� de ... lei, 
transferate în contul “alte rezerve”, în conformitate cu prevederile art.22 alin. 
5^1 din Codul Fiscal, fiind determinat un impozit pe profit suplimentar în sum� 
de ... lei (... x 16%), motiv pentru care în temeiul prevederilor Titlului IX - 
art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
 “ART. 216  Solu�ii asupra contesta�iei 
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�.”, 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
OPANAF nr.2906/2014, care stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat;”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins�, ca neîntemeiat�, pentru 
impozitul pe profit în sum� de ... lei. 
 
            III.2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei aferent 
cheltuielilor cu sponsorizarea în sum� de ... lei, DGRFP Timi�oara, prin 
Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� 
societatea poate s� scad� contravaloarea sponsoriz�rilor din impozitul pe profit, 
în condi�iile în care din documentele existente nu s-a f�cut dovada cert� c� 
sponsorizare a respectat în totalitate prevederile Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea. 
 
             Organele de inspec�ie fiscal� au men�ionat c� SC X SRL a încheiat 
contractul de sponsorizare nr..../...2011 cu Funda�ia Q, cu sediul în ..., cod fiscal 
..., înregistrat� ca persoan� juridic� f�r� scop patrimonial, reprezentat� legal de 
dl. W, în calitate de pre�edinte – director general, constatând c� societatea nu 
poate demonstra c� activitatea sponsorizat� se încadreaz� în prevederiile Legii 
nr.32/1994 privind sponsorizarea, obiectul sponsoriz�rii neputând fi verificabil 
�i ca atare nu au acordat deductibilitate pentru sponsorizarea efectuat� în sum� 
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de ... lei, petenta înc�lcând prevederile art.21 alin.(4) lit.p) din Codul Fiscal, 
fiind stabilit un impozit pe profit în suma de ... lei. 
            Petenta sus�ine c� solu�ia organului fiscal este nefondat�, iar motiva�ia 
unei astfel de solu�ii nu subzist� fiind netemeinic� �i nelegal�, întrucât: 
- suma de ... lei se încadreaz� în plafonul �i condi�iile stabilite de lege în materie 
de sponsorizare atât din punct de vedere a Legii nr.32/1994, cât �i Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, opera�iunea de sponsorizare fiind realizat� 
prin contract ce cuprinde toate elementele necesare �i este �i înregistrat� cu 
respectarea tuturor cerin�elor fiscale; 
- din cuprinsul contractului rezult� în mod complet beneficiarul sponsoriz�rii, 
obiectul sponsoriz�rii, fiind stabilit� atât durata, cât �i valoarea sponsoriz�rii, 
fiind respectate astfel dispozi�iile Legii nr.32/1994, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în special cele ale art.1 alin.(1) �i (2).  
            În fapt, prin contractul de sponsorizare nr..../...2011, la pct.II - Obiectul 
contractului, se precizeaz�: 
“Sponsorul sus�ine activitatea de dezvoltare educa�ional� �i profesional� a 
elevilor �i tinerilor de nivel pre�colar, primar, gimnazial, liceal, postliceal �i 
universitar, pe care Beneficiarul îl va indica, prin mijloacele financiare 
prev�zute la punctul III din prezentul contract”. 
            La pct.III - Valoarea contractului, se arat�: 
“Valoarea prezentului contract este de ... euro echivalent în lei la cursul BNR 
din ziua pl��ii.”, 
iar la pct.III - Durata contractului, se men�ioneaz�: 
“Durata contractului a fost stabilit� pe perioada anului �colar 2011/2012.” 
            În baza acestui contract, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în 
exerci�iul financiar al anului 2011, SC X SRL a virat în contul Funda�iei Q – ..., 
suma de ... lei.  
            În drept, conform prevederilor art.21 alin.(1) �i alin.(4) lit.p) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
„(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli 
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.” 
[...] 
(4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
p) cheltuielile de sponsorizare �i/sau mecenat �i cheltuielile privind bursele 
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaz� sponsoriz�ri 
�i/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea, cu modific�rile ulterioare, �i ale Legii bibliotecilor nr.334/2002, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i cei care 
acord� burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele 
aferente, dac� totalul acestor cheltuieli îndepline�te cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 
1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri; 
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2. nu dep��e�te mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 
            În limitele respective se încadreaz� �i cheltuielile de sponsorizare a 
bibliotecilor de drept public, în scopul construc�iei de localuri, al dot�rilor, 
achizi�iilor de tehnologie a informa�iei �i de documente specifice, finan��rii 
programelor de formare continu� a bibliotecarilor, schimburilor de speciali�ti, 
a burselor de specializare, a particip�rii la congrese interna�ionale;”. 
            Conform prevederilor art.1, art.2, art.4, art.5 �i art.6 din Legea 
nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
“ART. 1  
(1) Sponsorizarea este actul juridic prin care dou� persoane convin cu privire la 
transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace 
financiare pentru sus�inerea unor activit��i f�r� scop lucrativ desf��urate de 
c�tre una dintre p�r�i, denumit� beneficiarul sponsoriz�rii. 
(2) Contractul de sponsorizare se încheie în form� scris�, cu specificarea 
obiectului, valorii �i duratei sponsoriz�rii, precum �i a drepturilor �i obliga�iilor 
p�r�ilor. 
ART. 2 Este considerat sponsor orice persoan� fizic� sau juridic� din România 
sau din str�in�tate care efectueaz� o sponsorizare în condi�iile legii. 
ART. 4 
(1) Poate fi beneficiar al sponsoriz�rii: 
a) orice persoan� juridic� f�r� scop lucrativ, care desf��oar� în România sau 
urmeaz� s� desf��oare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de 
înv���mânt, �tiin�ific - cercetare fundamental� �i aplicat�, umanitar, religios, 
filantropic, sportiv, al protec�iei drepturilor omului, medicosanitar, de asisten�� 
�i servicii sociale, de protec�ia mediului, social �i comunitar, de reprezentare a 
asocia�iilor profesionale, precum �i de între�inere, restaurare, conservare �i 
punere în valoare a monumentelor istorice; 
b) institu�iile �i autorit��ile publice, inclusiv organele de specialitate ale 
administra�iei publice, pentru activit��ile prev�zute la lit. a); 
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condi�iile prezentei legi, emisiuni ori 
programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum �i c�r�i 
ori publica�ii din domeniile definite la lit.a); 
d) orice persoan� fizic� cu domiciliul în România a c�rei activitate în unul 
dintre domeniile prev�zute la lit.a) este recunoscut� de c�tre o persoan� 
juridic� f�r� scop lucrativ sau de c�tre o institu�ie public� ce activeaz� în 
domeniul pentru care se solicit� sponsorizarea.[…]”. 
ART. 5 
    (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul s� aduc� la cuno�tin�a publicului 
sponsorizarea prin promovarea numelui, a m�rcii sau a imaginii sponsorului. 
    (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat s� aduc� la cuno�tin�a publicului 
sponsorizarea într-un mod care s� nu lezeze, direct sau indirect, activitatea 
sponsorizat�, bunele moravuri sau ordinea �i lini�tea public�. 
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    (3) Denumirile publica�iilor, titlurile c�r�ilor �i ale emisiunilor de radio �i 
televiziune sponsorizate trebuie anun�ate ca atare. 
    (4) Anun�urile vor fi formulate astfel încât s� reias� clar ac�iunea de 
sponsorizare �i vor fi aduse la cuno�tin�a publicului, în mod gratuit, de c�tre 
beneficiarul sponsoriz�rii. 
    (5) În cadrul activit��ilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca 
sponsorul, mecena sau beneficiarul s� efectueze reclama sau publicitate 
comercial�, anterioar�, concomitent� sau ulterioar� în favoarea acestora sau a 
altor persoane. 
ART. 6 
    Facilit��ile prev�zute în prezenta lege nu se acord� în cazul: 
    a) sponsoriz�rii reciproce între persoane fizice sau juridice; 
    b) sponsorizarii efectuate de c�tre rude ori afini pân� la gradul al patrulea 
inclusiv; 
    c) sponsoriz�rii unei persoane juridice f�r� scop lucrativ de c�tre o alt� 
persoan� juridic� care conduce sau controleaz� direct persoana juridic� 
sponsorizat�.” 
            La pct.2 din OMF nr.994/1994 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu privire la beneficiarii 
sponsoriz�rii, se prevede: 
“Beneficiarii sponsoriz�rii 
    1. Pot beneficia de sponsorizare, potrivit dispozi�iilor art. 4 �i 5 din lege, 
orice persoan� juridic� de utilitate public� �i orice persoan� juridic� nonprofit, 
care au sediul în România, �i desf��oar� sau vor fi autorizate s� desf��oare una 
dintre activit��ile men�ionate expres în art. 4. În acest sens, pot beneficia de 
sponsorizare: �coli, spitale, c�mine de batrini, orfelinate, asocia�ii, funda�ii etc., 
dac� au personalitate juridic�. 
    2. De asemenea, poate beneficia de sponsorizare orice persoan� fizica cu 
domiciliul în România sau care apar�ine spiritualit��ii române�ti, care 
desf��oar� o activitate constant� într-unul din domeniile prev�zute la art. 4 din 
lege, a c�rei activitate este recunoscut� de c�tre orice persoan� juridic� 
nonprofit, constituit� legal în �ara sau în str�in�tate, cu activitate sus�inut� în 
domeniul pentru care recomand� persoana fizic� beneficiar� de sponsorizare. 
    Exemplu:  
    ---------  
    Funda�ia "A", persoana juridic� nonprofit, cu activitate sus�inut� în domeniul 
protec�iei �i ocrotirii copiilor orfani, poate recomanda, în baza unei certific�ri 
scrise, spre a fi sponsorizat�, o persoan� fizica care desf��oar� o activitate 
constant� pentru ocrotirea acestor copii. 
    3. Potrivit dispozi�iilor art.6 alin.3, se interzice ca prin opera�iunea de 
sponsorizare beneficiarul sau sponsorul s� efectueze reclama comercial� 
anterioar�, concomitent� sau ulterioar� activit��ii sponsorizate, altei persoane 
decât beneficiarului.” 
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            Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� agen�ii economici care 
efectueaz� sponsoriz�ri au dreptul s� scad� din impozitul pe profit aceste sume 
dac� îndeplinesc cumulativ condi�iile prev�zute de lege. 
            Conform prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, poate fi 
beneficiar al sponsoriz�rii orice persoan� juridic� f�r� scop lucrativ care 
desf��oar� în România sau urmeaz� s� desf��oare o activitate în domeniile 
precizate, institu�iile �i autorit��ile publice, emisiuni ori programe ale 
organismelor de televiziune sau c�r�i, publica�ii, precum �i orice persoan� fizic� 
cu domiciliul în România care des��oar� activitate constant� în domeniile 
prev�zute la art.4 din lege �i a c�rei activitate este recunoscut� de persoana 
juridic� f�r� scop lucrativ sau de institu�ia public� ce activeaz� în domeniul 
pentru care se solicit� sponsorizarea. 
            Analizând modul de derulare a acestui contract de sponsorizare, a�a dup� 
cum s-a men�ionat �i în raportul de inspec�ie fiscal�, trebuie sesizate  
urm�toarele aspecte: 
- Beneficiarul sponsoriz�rii respectiv Funda�ia Q –... este o persoan� juridic� cu 
form� de proprietate: “PROPR. OB�TEASC� - AG. EC. NEORGANIZA�I în 
S.C.” ce activeaz� în domeniul înv���mântului privat, activitatea declarat� în 
ultimul bilan� este: cod 8559 “Alte forme de înv���mânt n.c.a”. 
- În contractul încheiat între p�r�i nu se precizeaz� cert obiectul sponsoriz�rii, 
a�a cum prevede art.1 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, respectiv 
care este activitatea f�r� scop lucrativ ce face efectiv obiectul acestei 
sponsoriz�rii, indicat� cert de beneficiar, a�a cum este precizat �i la pct.II din 
contractul încheiat între p�r�i obiectul sponsoriz�rii �i respectiv drepturile �i 
obliga�iile p�r�ilor implicare în acest contract. 
- Beneficiarul sponsoriz�rii, având în vedere prevederile art.4 din Legea 
nr.32/1994, nu precizeaz� clar activitatea f�r� scop lucrativ care este efectiv 
sponsorizat�, încât aceasta s� poat� fi verificat� �i c� suma primit� ce a f�cut 
obiectul sponsoriz�rii nu este folosit� în scopul ob�inerii de profit.  
- În exerci�iul financiar al anului 2011, conform situa�iilor financiare depuse, 
beneficiarul sponsoriz�rii înregistreaz� din activitatea desf��urat� profit. 
            Referitor la sus�inerea petentei c� opera�iunea de sponsorizare a fost 
realizat� prin contract ce cuprinde toate elementele necesare �i este �i 
înregistrat� cu respectarea tuturor cerin�elor fiscale, iar prin contract se 
stabile�te, în mod concret, la capitolul II faptul c� sponsorul sus�ine activitatea 
de dezvoltare educa�ional� �i profesional� a elevilor �i tinerilor la nivel 
pre�colar, primar, gimnazial, liceal, postliceal �i universitar – situa�ie ce 
demonstreaz� c� obiectul sponsoriz�rii este precizat în mod cert,  
aceasta nu poate fi luat� în considerarea la solu�ionarea favorabil� a contesta�iei 
întrucât: 
- chiar dac� p�r�ile contractului �i-au construit o situa�ie juridic�, aceasta are 
efecte în ce prive�te obliga�iile fiec�reia dintre ele nu �i în raport cu statul, 
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normele prev�zute de cadrul fiscal fiind de drept public, organele fiscale, în mod 
legal, au apreciat în concret contractul având în vedere relevan�a st�rilor fiscale; 
- cu atât mai mult, nu a fost înc�lcat� libertatea contractual�, între p�r�i se aplic� 
principiul for�ei obligatorii a contractului, îns� normele prev�zute de Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sunt 
de drept public, iar p�r�ile nu pot prin contractul lor s� treac� peste dispozi�iile 
imperative ale legii, lege care la art.21 alin.(1) �i alin.(4) lit.p) prevede foarte 
clar faptul c� pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, f�când 
trimitere la: 
“contribuabilii care efectueaz� sponsoriz�ri �i/sau acte de mecenat, potrivit 
prevederilor Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modific�rile 
ulterioare…”; 
- nu au fost prezentate documente justificative care s� indice clar ac�iunea 
sponsorizat�, precum �i finalitatea sponsoriz�rii. 
            Referitor la sus�inerea petentei c� organele de inspec�ie fiscal� au afirmat 
c�:“activitatea sponsorizat� nu poate fi verificat�”, f�r� îns� a se efectua 
verific�ri în acest sens, determin� o v�dit� nelegalitate, dar �i netemeinicie a 
re�inerii din actul de control fiscal, 
aceasta nu pot fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât trebuie 
avute în vedere principiile generale de conduit� în administrarea impozitelor, 
taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat, care 
sunt reglementate de OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  care precizeaz�: 
„ART. 5 Aplicarea unitar� a legisla�iei  
Organul fiscal este obligat s� aplice unitar prevederile legisla�iei fiscale pe 
teritoriul României, urm�rind stabilirea corect� a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat.” 
            În conformitate cu prevederile art.64- 65 din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se arat�: 
“ART. 64  For�a probant� a documentelor justificative �i eviden�elor contabile 
    Documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte 
acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de 
impunere. 
   ART. 65  Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
    (1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 
baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal. 
    (2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de 
probe sau constat�ri proprii.” 
            Fa�� de textele de lege invocate �i de cele prezentate, în fapt se re�in 
urm�toarele: 
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- Codul de procedur� fiscal� reglementeaz� un principiu de baz� din activitatea 
organelor fiscale �i anume principiul aplic�rii unitare a legisla�iei, urm�rind 
stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor datorate bugetului general consolidat; 
- Pentru stabilirea corect� a impozitelor �i taxelor, inspec�ia fiscal� are în vedere 
examinarea tuturor st�rilor de fapt �i a raporturilor juridice care sunt relevante 
pentru impunere,  
organele de inspec�ie fiscal� respectând prevederile art.94 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care prevede: 
“ART. 94   Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale 
(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea 
sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor 
obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente acestora.”  
            În spe�� sunt incidente prevederile legale ale OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care la 
art.109 alin.(1) arat�:  
“Art.109 Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale  
    (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se 
vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal.”, 
coroborate cu dispozi�iile pct.102.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, potrivit c�rora:  
102.1. La examinarea st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere, 
organul fiscal competent va avea în vedere toate documentele justificative �i 
eviden�ele financiar-contabile �i fiscale care constituie mijloace de prob� �i sunt 
relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 
            În consecin��, trebuie avut în vedere faptul c� art.6 din Legea nr.82/1991 
a contabilit��ii, republicat�, arat� c�: 
 “Orice opera�iune economico – financiar� efectuat� se consemneaz� în 
momentul efectu�rii ei într-un document care st� la baza înregistr�rilor în 
contabilitate dobândind astfel calitatea de document justificativ;” , 
coroborat cu dispozi�iile pct.44 din Normele de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, potrivit c�rora:  
“Norme metodologice: 
44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i sistematic, pe baza 
înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document justificativ care angajeaz� 
r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, conform reglement�rilor contabile 
în vigoare”. 
            În baza prevederilor art.4 alin.(1) din Legea nr.82/1991 a contabilit��ii, 
republicat�, care arat� c�: 
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„ART.4 (1) Ministerul Economiei �i Finan�elor elaboreaz� �i emite norme �i 
reglement�ri în domeniul contabilit��ii, planul de conturi general, modelele 
situa�iilor financiare, registrelor �i formularelor comune privind activitatea 
financiar� �i contabil�, normele metodologice privind întocmirea �i utilizarea 
acestora.”, s-a emis OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement�rilor 
contabile conforme cu directivele europene, care la art.1 prevede: 
“ART.1(1) Se aprob� Reglement�rile contabile conforme cu directivele 
europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrant� din prezentul ordin.” 
            Astfel, trebuie invocat �i faptul c� reglement�rile contabile în vigoare, 
respectiv Sec�iunea 7 Principii contabile generale, pct.46 alin.(1) �i alin.(2) din 
OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglement�rilor contabile conforme cu 
directivele europene, precizeaz�: 
“(1) Principiul prevalen�ei economicului asupra juridicului. Prezentarea 
valorilor din cadrul elementelor din bilan� �i contul de profit �i pierdere se face 
�inând seama de fondul economic al tranzac�iei sau al opera�iunii raportate, �i 
nu numai de forma juridic� a acestora. 
(2) Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate �i 
prezentarea fidel� a opera�iunilor economico-financiare, în conformitate cu 
realitatea economic�, punând în eviden�� drepturile �i obliga�iile, precum �i 
riscurile asociate acestor opera�iuni. 
            Evenimentele �i opera�iunile economico-financiare trebuie eviden�iate în 
contabilitate a�a cum acestea se produc, în baza documentelor justificative. 
Documentele care stau la baza înregistr�rii în contabilitate a opera�iunilor 
economico-financiare trebuie s� reflecte întocmai modul cum acestea se 
produc, respectiv s� fie în concordan�� cu realitatea. De asemenea, contractele 
încheiate între p�r�i trebuie s� prevad� modul de derulare a opera�iunilor �i s� 
respecte cadrul legal existent. 
            În condi�ii obi�nuite, forma juridic� a unui document trebuie s� fie în 
concordan�� cu realitatea economic�.[…]”. 
            Ori acest articol consacr�, la nivel de lege, principiul prevalen�ei 
economicului asupra juridicului, al realit��ii economice, în baza c�ruia 
autorit��ile fiscale au dreptul s� analizeze orice opera�iune (tranzac�ie), nu numai 
din punct de vedere juridic, ci �i din punct de vedere al scopului economic 
urm�rit de contribuabil.  
            Prin urmare, o tranzac�ie normal� din punct de vedere juridic �i 
economic, poate s� nu fie luat� în considerare sau s� fie reîncadrat� din punct de 
vedere fiscal, în scopul aplic�rii legii fiscale, în sus�inerea celor relatate stau �i 
prevederile legale ale OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.14 alin.(2) care arat�:  
“Situa�iile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciaz� de organul 
fiscal dup� con�inutul lor economic”. 
            Astfel trebuie re�inut faptul c� nu au fost prezentate documente 
justificative, nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici cu prilejul contesta�iei nu au 
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fost depuse alte documente referitoare la sponsorizare, care s� indice clar 
ac�iunea sponsorizat�, precum �i finalizarea sponsoriz�rii, iar în condi�iile în 
care în contractul de sponsorizare nr..../...2011, la pct.II - Obiectul contractului 
se precizeaz�, la modul general, doar faptul c�: “activit��ii de dezvoltare 
educa�ional� �i profesional� a elevilor �i tinerilor de nivel pre�colar, primar, 
gimnazial, liceal, postliceal �i universitar, pe care Beneficiarul îl va indica, prin 
mijloacele financiare prev�zute la punctul III din prezentul contract”, nu se 
poat� verifica încadrarea strict în prevederile din Legea nr. 32/1994 privind 
sponsorizarea, OMF nr.994/1994 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. 
            De asemenea referitor la acest cap�t de cerere, prin contesta�ia formulat�, 
petenta nu arat� alte motive de fapt �i de drept incidente în spe��, referitoare la 
sponsorizare, organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire 
la alte motive �i documente prin care aceasta în�elege s� combat� actul atacat. 
            Având în vedere cele men�ionate anterior, în spe�� sunt incidente �i 
prevederile art.206 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...] d) dovezile pe care se întemeiaz�”,  
coroborate cu cele ale art.213 alin.(1) din acela�i act normativ, unde se 
precizeaz� c�: 
 “[...] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: 
“2.5. 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. 
  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            A�adar, întrucât contestatoarea nu a prezentat documente care s� 
constituie izvorul material al preten�iilor deduse contesta�iei, documente prin 
care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o 
situa�ie contrar� fa�� de cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, 
reprezint� o nesocotire de c�tre contestatoare a propriului interes, ceea ce va 
determina respingerea contesta�iei. 
            Având în vedere cele precizate mai sus, organele de inspec�ie fiscal�, în 
mod legal au constatat c� societatea nu poate demonstra c� activitatea 
sponsorizat� se încadreaz� în prevederiile Legii nr.32/1994 privind 
sponsorizarea, obiectul sponsoriz�rii neputând fi verificabil �i ca atare nu acord� 
deductibilitate pentru sponsorizarea efectuat�, petenta înc�lcând prevederile 
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art.21 alin.(4) lit.p) din Codul Fiscal, motiv pentru care în temeiul prevederilor 
Titlului IX - art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
 “ART. 216  Solu�ii asupra contesta�iei 
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�.”,  
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
OPANAF nr.2906/2014, care stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat;”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins�, ca neîntemeiat�, pentru 
impozitul pe profit în sum� de ... lei. 
 
            III.3. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, DGRFP 
Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se 
pronun�e dac� cheltuielile în sum� de ... lei sunt deductibile la calculul profitului 
impozabil, în condi�iile în care din documentele anexate la dosarul cauzei nu 
rezult� necesitatea efectu�rii acestor cheltuieli în vederea ob�inerii de venituri 
din activitatea desf��urat�. 
 
            În fapt, în anul 2011, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� pe 
cheltuieli de exploatare suma de ... lei cu TVA aferent� de ... lei,  reprezentând 
cheltuieli cu: set a�ternuturi, scaune copii, jaluzele figurine marca, mobilier, 
consum energie electric� caban� .... 
            În urma inspec�iei fiscale, organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
faptul c� societatea nu a prezentat documente justificative din care s� rezulte 
faptul c� aceste servicii au fost desf��urate pentru realizarea de venituri 
impozabile, înc�lcând, astfel, prevederile art.21 alin.(1) �i art.19 alin.(1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
             Petenta sus�ine c� aceste sume sunt cheltuieli de exploatare, a�a încât nu 
se poate face dovada aducerii de venit pe fiecare produs sau serviciu 
achizi�ionat, întrucât ele toate au concurat la desf��urarea activit��ii �i la 
realizarea de venituri �i respectiv la producerea de profit prin raportarea la 
întreaga activitate �i nu pe fiecare cheltuial� în parte. 
            În drept, deductibilitatea cheltuielilor la calculul profitului impozabil este 
reglementat� de art.19 alin.(1) �i art.21 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, se stipuleaz�: 
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„Art.19 -  (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, 
dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� 
cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i 
alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 
Art.21 - (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli 
deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.” 
            A�adar, potrivit prevederilor legale citate mai sus, sunt considerate 
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil numai cheltuielile efectuate 
în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
            Societatea avea posibilitatea ca, în sus�inerea celor afirmate, s� depun� 
orice alte materiale corespunz�toare - documente cu caracter specific în func�ie 
de natura fiec�rei cheltuieli de exploatare, cu destina�ia clar� a acestor cheltuieli 
în raport cu întreaga activitate, a modului în care acestea au contribuit la 
realizarea de venituri, în condi�iile în care este vorba de cheltuieli cu set 
a�ternuturi, scaune copii, jaluzele figurine marca, mobilier, consum energie 
electric� caban� .... 
            Astfel, se re�ine c� existen�a unor facturi, nu sunt suficiente pentru a 
beneficia de dreptul de deducere a cheltuielilor, contribuabilul trebuind s� 
justifice cu documente legale necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ilor desf��urate, respectiv m�sura în care aceste cheltuieli au fost 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
             Se re�ine c� potrivit doctrinei, bunurile �i serviciile cu adev�rat necesare 
pot fi u�or dovedite ca având leg�tur� cu activitatea contribuabilului, iar 
dispozi�ia legiuitorului este justificat� în sensul c� natura bunurilor �i serviciilor 
contractate trebuie s� fie în acord cu specificul activit��ii, în caz contrar 
nemaifiind îndeplinit criteriul efectu�rii cheltuielilor în scopul ob�inerii de 
venituri, criteriul fundamental al deductibilit��ii. 
            De�i, petenta nu î�i însu�e�te constatarea organelor de inspec�ie fiscal�, 
în contesta�ia formulat� nu î�i argumenteaz� documentar �i legal punctul de 
vedere sau care ar fi, în opinia sa, solu�ia fiscal� corect� în condi�iile date. 
            A�adar, simplele afirma�ii ale societ��ii în sus�inerea deductibilit��ii 
cheltuielilor în cauz�, respectiv c� sunt cheltuieli de exploatare, a�a încât nu se 
poate face dovada aducerii de venit pe fiecare produs sau serviciu achizi�ionat, 
întrucât ele toate au concurat la desf��urarea activit��ii �i la realizarea de venituri 
�i respectiv la producerea de profit prin raportarea la întreaga activitate �i nu pe 
fiecare cheltuial� în parte, f�ra îns� a proba aceste afirma�ii cu documente 
justificative care s� fac� dovada necesit��ii bunurilor �i serviciilor facturate �i 
m�sura în care sunt aferente realiz�rii de venituri impozabile, nu sunt de natur� 
s� combat� �i nici s� înl�ture constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� cu 
privire la aceste servicii. 
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             Având în vedere cele anterior men�ionate, prevederile legale incidente în 
spe��, se re�ine c� în mod legal organele de control au considerat c� o parte din 
cheltuielile analizate, respectiv cheltuielile în sum� ... lei reprezentând set 
a�ternuturi, scaune copii, jaluzele figurine marca, mobilier, consum energie 
electric� caban� ..., nu au contribuit la realizarea de venituri �i drept urmare au 
fost incluse în baza de impozitare aferent� impozitului pe profit, stabilind un 
impozit pe profit suplimentar în sum� de ... lei (... lei x 16%). 
            În temeiul art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
prevede: 
„Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�.” 
coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin 
OPANAF nr.2906/2014, care stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat;”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins�, ca neîntemeiat�, pentru 
cap�tul de cerere privind impozitul pe profit în sum� de ... lei. 
 
           În consecin��, având în vedere cele ar�tate la pct.III.1 – III.3, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
AJFP ... – Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, 
va fi respins�, ca neîntemeiat�, pentru suma ... lei (... lei + ... lei + ... lei) 
reprezentând impozit pe profit. 
 
            III.4. Referitor la stabilirea TVA de plat� suplimentar de ... lei, DGRFP 
Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se 
pronun�e dac� societatea avea drept de deducere a TVA pentru achizi�ia de 
bunuri �i servicii, în condi�iile în care acestea reprezint� bunuri �i servicii care 
nu au leg�tur� cu activitatea generatoare de opera�iuni taxabile din punct de 
vedere a TVA. 
 
            În fapt, în perioada decembrie 2012 - iunie 2014, societatea a dedus TVA 
în suma de ... lei din facturi reprezentând: 
- consum de energie electric� înregistrat la punctul de consum din localitatea ..., 
jud. ..., imobil care nu este în proprietatea societ��ii �i pentru consumul 
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înregistrat la cabana din ..., unde societatea nu a putut face dovada ob�inerii de 
venituri taxabile. 
- diverse bunuri care nu au leg�tur� cu activitatea desf��urat� de societate ex: 
flori, gazon, pomi, îngr���mânt, etc, 
organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor art.145 alin.2 lit.a) din Legea 
nr.571/2003, au stabilit un TVA suplimentar în sum� de ... lei. 
            Petenta referitor la stabilirea TVA de plat� suplimentar de ... lei, sus�ine 
faptul c� întrucât este vorba de cheltuieli de exploatare, nu se poate face dovada 
aducerii de venit pe fiecare produs sau serviciu achizi�ionat întrucât ele toate au 
concurat la desf��urarea activit��ii �i la realizarea de venituri prin raportarea la 
întreaga activitate �i nu pe fiecare cheltuial� în parte. 
            În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art.145 alin.(2) 
lit.a) si art.146 alin.(1) lit.a) din LG nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, unde se 
arat� c�: 
“Art.145 – (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� 
achizi�iilor, dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor 
opera�iuni: 
a) opera�iuni taxabile; 
Art.146. – (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana 
impozabil� trebuie s� îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz� s� îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie 
prestate în beneficiul s�u, s� de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile 
prev�zute la art. 155 alin.(5).”, 
coroborate cu dispozi�iile pct.45 alin.(4) �i pct.46 alin.(1) �i (2) din Normele 
metodologice de aplicare a LG nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 
HG nr. 44/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prev�d c�: 
“45 - (4) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev�zut la alin.(1) �i (2) 
trebuie îndeplinite urm�toarele cerin�e: 
a) bunurile respective urmeaz� a fi utilizate pentru opera�iuni care dau drept de 
deducere;”. 
            Potrivit prevederilor legale de mai sus, contestatoarea avea dreptul de a 
deduce TVA doar pentru acele achizi�ii de bunuri �i servicii care sunt destinate 
utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale taxabile �i care dau drept de deducere, 
suma taxei fiind justificat� pe baz� de documente legale, fapt neîndeplinit de 
c�tre societate, atât la data efectu�rii inspec�iei fiscale, cât �i la data formul�rii 
contesta�iei, când petenta nu a depus niciun document în sus�inerea contesta�iei. 
        În consecin��, având în vedere prevederile legale invocate, precum �i faptul 
c� petenta nu depune documentele suplimentare la contesta�ie, se re�ine faptul c� 
în mod legal organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de deducere a 
TVA, cu consecin�� stabilirii suplimentare de TVA în sum� de ... lei.  
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            În temeiul art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
prevede: 
„Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�.“, coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate 
prin OPANAF nr.2906/2014, care stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat;”, 
contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins�, ca neîntemeiat�, pentru 
cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând TVA suplimentar. 
 
             III.5. Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
   ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara – Serviciul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor, poate analiza pe fond contesta�ia, în condi�iile în care petenta  
nu prezint� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care-�i întemeiaz� 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
 
            În fapt, prin Decizia de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, organele de 
inspec�ie fiscal�, pentru nevirarea la termen a diferen�elor suplimentare de 
impozit pe profit în sum� de ... lei (din care petenta contest� doar suma de ... lei) 
�i TVA în sum� de ... lei, în baza prevederilor art.120 �i art.120^1 din OG nr. 
92/2003, au calculat accesorii aferente acestora, în sum� total� de ... lei 
reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
            Prin contesta�ia formulat�, petenta nu invoc� niciun fel de motive de fapt 
�i de drept incidente în spe��, referitoare la baza de calcul pentru accesorii, cota 
aplicat�, data de la care au fost calculate accesoriile, însumarea produselor dintre 
baza de calcul pentru accesorii, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�, �i 
�inând cont de faptul c� stabilirea de accesorii reprezint� m�sur� accesorie în 
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raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu 
privire la alte motive prin care aceasta în�elege s� combat� actul atacat referitor 
la cap�tul de cerere privind accesoriile aferente impozitului pe profit �i TVA. 
             În drept, referitor la calculul de accesorii, sunt incidente prevederile 
art.206 alin.(1) lit.c) �i lit.d) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz� contesta�ia “. 
coroborate cu cele ale art.213 alin.(1) din acela�i act normativ, unde se 
precizeaz� c�: 
 “[...] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: 
“2.5. 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. 
  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            În aceste condi�ii, se re�ine �i aspectul c� societatea contestatoare în 
sus�inerea propriei cauze, nu a adus niciun argument prin care s� combat� 
sus�inerile organelor de inspec�ie fiscal� referitoare la calculul de accesorii.  
            Din dispozi�iile legale invocate mai sus, se re�ine c� prin contesta�ie 
societatea trebuie s� men�ioneze atât motivele de drept �i de fapt, precum �i 
dovezile pe care se întemeieaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se 
substitui contestatoarei cu privire la alte motive pentru care în�elege s� conteste 
un act administrativ fiscal. 
            În concluzie, se re�ine c�, prin contesta�ie, petenta nu prezint� argumente 
prin care s� combat� stabilirea sumelor suplimentare în sum� de ... lei, motiv 
pentru care în temeiul prevederilor art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, coroborat cu pct.11.1 lit.b) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate 
prin OPANAF nr.2906/2014, contesta�ia formulat� de SC X SRL va fi respins�, 
ca nemotivat�, pentru cap�tul de cerere privind  suma de ... lei reprezentând: 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
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            III.6. Referitor la cap�tul de cerere privind contesta�ia împotriva 
Dispozi�iei nr..../...2014 privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� cu privire la m�sura de diminuare a pierderii cu suma de ... lei 
reprezentând: 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara – Serviciul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor, poate analiza pe fond contesta�ia, în condi�iile în care petenta nu 
prezint� motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care-�i întemeiaz� 
contesta�ia pentru acest cap�t de cerere. 
            În fapt, în baza art.105 alin.(9) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, �i pct.2 din HG nr.1050/2014 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003, organele de inspec�ie 
fiscal�, prin Dispozi�ia nr..../...2014 privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�, au dispus: 
„1.1 M�sura nr. 1: 
     Pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2013 pierdere fiscal� se va diminua cu 
suma de ... lei din care:  
- pentru pe anul 2012 cu suma de    ... lei; 
- pentru pe anul 2013  cu suma de ... lei. 
     Societatea va avea în vedere la depunerea Declara�iei 101 privind impozitul 
pe profit pe anul 2014, diminuarea pierderii fiscale cu suma de ... lei.” 
            Referitor la acest cap�t de cerere se re�ine aspectul c� societatea nu 
invoc� niciun fel de motive de fapt �i de drept incidente în spe��, care s� înl�ture 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
            În drept, în spe�� sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) lit.c) �i lit.d) 
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�rora: 
“Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
 [...] c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�”,  
coroborate cu cele ale art.213 alin.(1) din acela�i act normativ, unde se 
precizeaz� c�: 
 “[...] Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”. 
            În leg�tur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF nr.2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, pct.2.5 �i 2.6 se prevede c�: 
“2.5. 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. 
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  2.6. Motivarea contesta�iei se va face cu respectarea dispozi�iilor privind 
termenul de depunere a contesta�iilor, sub sanc�iunea dec�derii.”  
            A�adar, întrucât contestatoarea nu a prezentat documente care s� 
constituie izvorul material al preten�iilor deduse contesta�iei, documente prin 
care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o 
situa�ie contrar� fa�� de cea constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, 
reprezint� o nesocotire de c�tre contestatoare a propriului interes, ceea ce va 
determina respingerea contesta�iei. 
            În sensul celor de mai sus s-a pronun�at �i Înalta Curte de Casa�ie �i 
Justi�ie - Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, prin Decizia nr. 
3250/18.06.2010, în considerentele c�reia se precizeaz�: 
„motivarea contesta�iei în procedura administrativ� se poate face sub 
sanc�iunea dec�derii în termen de 30 de zile în care se poate �i formula 
contesta�ia administrativ�, iar nedepunerea motivelor în acest termen duce la 
respingerea contesta�iei ca nemotivat�.” 
            Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatoarea este cea care 
invoc� în sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie 
în procedura administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o 
implacabil� logic� juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatoarei. 
            Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatoarei, ci un 
imperativ al interesului personal al acesteia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta�iei. 
            Având în vedere cele precizate mai sus, în temeiul prevederilor Titlului 
IX - art.216 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care arat�: 
“ART. 216  Solu�ii asupra contesta�iei 
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�.”, coroborat cu pct.11.1 lit.b) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate 
prin OPANAF nr.2906/2014, care stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt 
�i de drept în sus�inerea contesta�iei;”, 
pentru cap�tul de cerere privind contesta�ia formulat� de SC X SRL împotriva 
Dispozi�iei nr..../...2014 privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� cu privire la m�sura de diminuare a pierderii cu suma de ... lei 
reprezentând: 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
            - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013, 
contesta�ia va fi respins�, ca nemotivat�. 
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           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr. ... / ...2015 se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
din ..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, pentru cap�tul de 
cerere privind suma de ... lei reprezentând impozit pe profit. 
            2. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL 
din ..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, pentru cap�tul de 
cerere privind suma de ... lei reprezentând TVA suplimentar. 
            3. Respingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../...2014 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de AJFP ... – Inspec�ie 
Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../...2014, pentru suma de ... 
lei reprezentând: 
  ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit; 
  ... lei – dobânzi/major�ri de întârziere aferente TVA; 
  ... lei – penalit��i de întârziere aferente TVA. 
            4. Respingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
..., împotriva Dispozi�iei nr. .../...2014 privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� pentru m�sura de diminuare a pierderii în sum� de ... lei 
reprezentând: 
          - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2012; 
          - ... lei diminuarea pierdere pe anul 2013. 
            5. Prezenta decizie se comunic� la: 
               - SC X SRL din ...; 
               - A.J.F.P. ... – Inspec�ie Fiscal�, cu aplicarea prevederilor 
                  pct.7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
                Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 

DIRECTOR GENERAL, 
… 


