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DECIZIE NR.  3452/11.01.2018 
privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de societatea ... SRL, 

înregistrata la DGRFP ... sub nr. TMR DGR .../... 
       
                
     Serviciul soluŃionare contestaŃii 1 din cadrul DGRFP ... a fost sesizat de AJFP 
Caras–Severin – InspecŃie Fiscala, prin adresa înregistrata  la DGRFP ... – Serviciul 
soluŃionare contestaŃii 1 sub nr. TMR DGR ...//..., cu privire la contestaŃia formulata de 
societatea ... SRL, CUI ..., cu domiciliul fiscal in mun. ..., str. ... nr…., jud. ..., si sediul 
procedural ales la ... SRL, cu sediul social in mun. ..., str. … nr. …, ap. .., jud. .... 
 ContestaŃia a fost depusa la AJFP …– InspecŃie Fiscala in data de ... sub 
numărul  ... si a fost înregistrata la DGRFP ... sub numărul TMR DGR .../.... 
 ContestaŃia este semnata de administratorul societatii ... SRL. 
 AcŃiunea in procedura prealabila a fost formulata împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in 
cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-CS .../.... 

Prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor 
bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-
CS .../... s-au stabilit obligaŃii fiscale in suma totala de ... lei, reprezentând: 

- TVA = ... lei; 
- impozit profit = ... lei. 
Societatea ... SRL contesta parŃial Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 

principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor 
fiscale la persoanele juridice nr. F-CS .../..., respectiv suma de ... lei reprezentând 
impozit profit. 

Fata de data comunicării Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale 
aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la 
persoanele juridice nr. F-CS .../..., respectiv ... (sub semnătura privata), acŃiunea in 
procedura prealabila a fost formulata in termenul prevăzut de art. 270 alin. (1) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările 
ulterioare, fiind depusa in data de .... 

Constatând ca in speŃa sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art. 268, art. 269, 
270 alin. (1)  si art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificările si completările ulterioare, Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 1 din cadrul 
DirecŃiei Generale Regionale a Finantelor Publice ... este legal investit sa se pronunŃe 
asupra contestaŃiei formulate de societatea ... SRL.                 
 
          I.  Societatea ... SRL a formulat contestaŃie împotriva Deciziei de impunere nr. F-
CS .../... privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare 
stabilite in cadrul inspecŃiei fiscale la persoane juridice, comunicata in data de ... in baza 
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căreia organele de inspecŃie fiscala au stabilit in sarcina petentei obligaŃii fiscale 
suplimentare in suma totala de ... lei constând in: 
- ... lei reprezentând impozit pe profit aferent unei baze suplimentare in suma de ... lei; 
- ... lei reprezentând diferenŃa suplimentara de taxa pe valoare adăugata aferente unei 
baze impozabile in suma de ... lei; 
pe care le considera nelegale atât din punct de vedere al respectării prevederilor 
Codului de procedura fiscala, cat si din punct de vedere al corectei încadrări si 
interpretări a prevederilor Codului fiscal in cadrul constatărilor de fond solicitând sa se 
dispună anularea in parte a Deciziei de impunere nr. F-CS .../..., pentru suma de ... lei, 
reprezentând debit impozit pe profit aferent perioadei 01.01.2015 - 31.12.2016. 
 

In fapt 
La data de ... s-a emis Decizia de impunere nr. F-CS .../..., prin care organele de 

inspecŃie fiscala precizează ca pentru anii 2015 si 2016 preturile cu care ... SRL 
achiziŃionează produsele de la persoane afiliate (... si ... din ...) nu respecta principiul 
valorii de piaŃa. 

In fapt, urmare faptului ca in perioada 01.01.2011- 31.12.2015 ... SRL 
înregistrase si declarase pierderi fiscale in valoare totala de ... lei, precum si datorita 
faptului ca aşa cum se arata si in raportul de inspecŃie fiscala nr. F-CS-.../..., ... SRL este 
deŃinuta in proporŃie de 100% de ... (...), iar in perioada analizata petenta a si derulat 
tranzacŃii semnificative cu societatea mama, prin DispoziŃia de masuri nr. .../... s-a 
dispus întocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer aferent perioadei 
supuse verificării pentru tranzacŃiile cu persoane afiliate, in baza art. 108 alin. (2) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala si prevederile art. 2 alin. (2) din 
Ordinul nr. 442/2016 privind conŃinutul dosarului preturilor de transfer. 

 
Din dosarul preturilor de transfer si respectiv din documentele analizate de către 

organele de control, acestea au reŃinut următoarele: 
- ... SRL face parte din grupul ... care isi desfasoara activitatea in domeniul 

comerŃului online in principal pe piaŃa din Europa si SUA. Cea mai importanta firma a 
grupului este ..., societate germana cu sediul in ... ...; ... SRL a fost înfiinŃata pentru 
comerŃul online cu anvelope din Europa de Est cu magazine in 12 tari printre care 
Bulgaria, Ungaria, Grecia, CroaŃia, Cehia, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia si 
România; 
 - Principalele  activitati  desfăşurate  de  ...  OE  cu  afiliaŃii  sunt:  activitatea de 
distribuŃie (achiziŃia de marfa de la membri ai grupului ...), vânzarea de marfa către 
grup, achiziŃii de materiale consumabile (materiale de natura ambalajelor) de la ..., 
achiziŃia de licenŃe software de la ..., refacturate la nivel de cost a licenŃelor către grup, 
refacturate costuri cu transportul la preŃ de cost generate de livrarea de pachete către 
clienŃi ai altor firme din grup, recuperarea serviciilor de programare/IT  la  preŃ  de  
cost,   costuri  cu  finanŃarea,   servicii  de  mentenanta  si administrare magazine online 
prestate de ... către ...; 

- ... SRL nu se încadrează in intervalul intercuartilar in nici unul din anii analizaŃi; 
- Deşi perioada verificata s-a întins in intervalul 01.01.2011- 31.12.2016, ... SRL 

nu a înregistrat efectiv activitatea pentru care a fost înfiinŃata ci a demarat activitatea de 
vânzare online doar in luna aprilie 2014 când a activat primul magazin online; 

 - Doar începând cu luna august 2015 ... SRL dobândeşte calitatea de client
 direct pentru producători de cauciucuri (din China), moment de la care poate sa 
procure marfa si de la alŃi furnizori decât cei din grup. ObŃinerea calităŃii de 
distribuitor direct de cauciucuri este un proces de durata care generează rezultate in 
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decurs de cativa ani, iar acceptarea treptata ca si  distribuitor direct a  permis  ...  SRL 
sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ..., economisind astfel (treptat si doar 
începând cu anul 2016) marja aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate in cadrul grupului; 
 - La finele anului 2016 marja neta globala la nivel de grup a fost mult sub 
valoarea medianei calculate in dosarul preturilor de transfer pentru aceeaşi perioada; 
 - Marja bruta din exploatare determinate pentru tranzacŃiile din cadrul grupului 
este  una pozitiva; 

 - Rezultatul net din exploatare se datorează, in principal, cheltuielilor cu 
transportul, marketing-ul si publicitatea; costurile cu transportul sunt la un nivel ridicat 
raportate la totalul costurilor cu marfa, ca parte a politicii de marketing a ... SRL 
(suportarea cheltuielilor cu transportul in perioada de start-up); cheltuielile cu 
publicitatea si marketingul sunt direct corelate in perioada analizata cu creşterea cifrei 
de afaceri; 

- ... a înregistrat achiziŃii de licenŃe in valori mari in perioada de start up, insa 
acestea nu au fost generatoare de pierderi ca urmare a faptului ca s-au recuperat prin 
refacturate de la partenerii din grup; 

- Deşi admit faptul ca societatea înregistrează valori mari in conturile de cheltuieli 
cu marketing, publicitate si transport (cea mai mare parte dintre acestea fiind 
achiziŃionate de la terŃi), concluzionează ca acestea nu au fost generatoare de pierderi 
pentru societate, ci ca preŃul la care ... a achiziŃionat marfa de la afiliaŃi a fost 
determinant pentru pierderile înregistrate de societate; 

- łinând cont de faptul ca societatea înregistrează venituri din vânzarea 
mărfurilor către terŃi ajustarea rezultatului fiscal presupune ajustarea cheltuielilor de 
exploatare ale societatii care includ cheltuielile cu mărfurile si către care se adresează 
in fapt ajustarea; 

Organul de control constata ca pentru anii 2015 si 2016, din comparaŃia marjei 
de profit a societatii cu intervalul de comparare prezentat in dosarul preturilor de 
transfer, din perspectiva prevederilor art. 19 alin. 5 din Legea 571/2003 respectiv art. 19 
alin. 6 din Legea 227/2015 ... SRL nu respecta principiul valorii de piaŃa in tranzacŃiile 
care au ca obiect achiziŃia de marfa de la afiliaŃi. 

Astfel, in baza art. 11 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, respectiv art. 11 alin. 4 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, organele de control procedează la ajustarea 
cheltuielilor (după cum este necesar) pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor sau 
serviciilor furnizate in cadrul tranzacŃiei, stabilind valoarea medianei ca fiind preŃul de 
transfer la preŃ de piaŃa, insa organele de control au omis sa includă in Raportul de 
inspecŃie fiscala informaŃii vitale pentru o analiza completa a stării de fapt a activitati 
contribuabilului respectiv: 
 - deşi ... SRL a obŃinut calitatea de distribuitor direct de cauciucuri in anul 2015,
 aceasta s-a realizat (cu un singur furnizor) abia începând cu luna septembrie 
2015 (când a avut loc primul import de bunuri din China); in acest sens subliniază faptul 
ca marfa astfel achiziŃionata era de o calitate inferioara celei produse in Europa de către 
producători consacraŃi pe piaŃa de cauciucuri si se adresa doar unei mici parŃi din 
clientela societatii; 

- luna septembrie marchează începutul celui de-al treilea trimestru dintr-un an si 
începutul sezonului de vârf pentru piaŃa de cauciucuri, iar ca urmare includerea 
întregului an 2015 ca an de activitate la potenŃial maxim (deci in afara perioadei de 
start-up) este in opinia sa nejustificata, cu atât mai mult cu cat practic marca abia cel 
de-al doilea sezon de când societatea începuse efectiv sa isi desfasoara activitatea 
(aprilie 2014);  
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- ... SRL a achiziŃionat in mod constant in perioada analizata marfa de la 
societăŃile din grup la o marja de ..., insa, odată devenit distribuitor direct de la 
producător, a furnizat marfa societatilor din grup cu o marja de 5%; aşa cum a arătat si 
in analiza detaliata furnizata organelor de control ca anexa la punctual de vedere 
exprimat in scris, operaŃiunile de achiziŃie si furnizare de marfa (de altfel, singurele 
asupra cărora s-a aplicat o marja de profit in relaŃia cu grupul) nu au fost niciodată 
generatoare de pierderi. In acest sens, din calculele detaliate in anexele deja furnizate, 
cat si din cele relevate contestaŃie, rezulta clar următoarele marje brute in relaŃia cu 
societăŃile afiliate in perioada analizata, astfel: 
a) in anul 2015: ... lei; 
b) in anul 2016: ... lei. 

Deşi in perioada 2015-2016 ... a achiziŃionat preponderent marfa de la afiliaŃi, iar 
marja bruta a fost una constant pozitiva, cheltuielile din exploatare care au influenŃat 
pierderea raportata de societate, generate de achiziŃia de servicii de marketing, 
publicitate si respectiv transport, au reprezentat factorul determinant pentru pierderile 
înregistrate de societate. Aşa cu a arătat in repetate rânduri pe parcursul inspecŃiei 
fiscale, fata de alte societati având acelaşi profil de activitate, ca urmare a politicii de 
marketing, ... SRL nu recuperează cheltuielile de transport de la clienŃi, ci le include in 
preŃul de vânzare, fapt care, aşa cum arata prin exemple concrete, a contribuit in mod 
evident la pierderea realizata de societate. 

 
A. Fundamentarea contestaŃiei potrivit prevederilor codului fiscal  
1)  Referitor la noŃiunea de "start-up" 
In fapt, activarea celor 11 magazine online adiacente celui din România a durat 

pana in luna august 2015, când societatea a deschis si ultimul magazin in Lituania, 
motiv pentru care considera ca cel puŃin pana la acest moment societatea nu ar fi avut 
cum sa înceapă sa realizeze profit, ca urmare a faptului ca etapa de start-up era inca in 
derulare (deşi site-urile erau deja funcŃionale, data fiind natura pieŃei pe care operează, 
acestea mai necesitau investiŃii susŃinute in marketing si publicitate pentru a deveni 
profitabile). 

Teoria economica arata in mod constant faptul ca perioada de recuperare a 
investiŃiei si de optimizare a raportului vânzări - profit este in medie de 5 ani. 

Intr-o Industrie cu particularităŃile celei realizate de către firmele din grupul ..., 
respectiv vânzări in mediu online, posibilităŃile de câştigare a pieŃelor de desfacere sunt 
supuse unor limitări legate in principal de factor! precum : 

- Nivelul de acces al potenŃialilor cumparatori la tehnica de calcul adecvata care 
sa permită plasarea comenzilor; 

- Mediul de afaceri si nivelul educaŃional al potenŃialilor clienŃi; 
- Nivelul de încredere al potenŃialilor clienŃi in noul furnizor se stabilizează după o 

experienŃa de minim doi ani; 
- Concurenta in continua creştere. 
Mai mult decât atât, raportat la legislaŃia naŃionala (prevederile art.6 din OUG 

nr.6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltării microîntreprinderilor de către 
întreprinzătorii tineri) se arata ca o societate de tip SRL-D isi poate menŃine statutul de 
"debutanta" pe o perioada de 3 ani de la data infiintarii. Păstrând proporŃiile si 
raportându-ne la activitatea ... SRL, in opinia sa aceasta perioada ar fi trebuit calculata 
de la data la care societatea a terminat efectiv perioada de investiŃii reuşind sa 
implementeze toate magazinele online aşa cum planificase de la înfiinŃare. 
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In sensul celor de mai sus, organele de control au raportat raŃionamentul la anul 
in care societatea a fost efectiv înfiinŃata si nu la anul începând cu care ea a început sa 
botina venituri din activitatea pentru care a fost înfiinŃata. 

Aducerea in discuŃie a textului de lege menŃionat anterior a avut ca raŃionament 
lipsa unei definiŃii legate dare a noŃiunii de "start-up"/ "debutant"/n baza căreia organele 
de control sa inteleaga raŃionamentul societatii cu privire la susŃinerea unei activitati in 
pierdere. 

Tot in legislaŃia naŃionala (Decizia Preşedintelui ANCS nr.9718/11.08.2008 pentru 
modificarea si completarea anexei nr. 2 a Deciziei Preşedintelui ANCS nr. 
9055/18.02.2008 de aprobare a competiŃiei pentru propuneri de proiecte de sprijin a 
start-up - urilor si spin-off-urilor inovative (cod POSCCE-A2-O2.3.1-2008-1) un start-up 
este definit ca: microîntreprinderi, sau întreprinderi mici cu personalitate juridica 
infiintate in conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificările si completările ulterioare, 
care înregistrează o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului. 

Privitor la menŃiunea din raportul de inspecŃie fiscala, conform căreia organele de 
control nu au interes aducerea in discuŃie a acestui text de lege, menŃionează ca 
aceasta a avut ca raŃionament lipsa unei definiŃii legate a unui termen uzitat in mod 
frecvent atât de mediul de afaceri, cat si de instituŃiile publice (insa in alte domenii de 
interes decât cel fiscal). 

Textul Deciziei nr. 9055/18.02.2008 nu trebuia interpretat in sensul tratării ... SRL 
ca o microîntreprindere, ci raportat la faptul ca aceasta isi începuse efectiv activitatea 
pentru care a fost înfiinŃata doar in cursul anului 2014, iar ca urmare perioada de "start-
up" de 3 ani (aşa cum este ea menŃionata de lege) trebuia interpretata si calculata 
începând cu acel moment, si nu cu anul infiintarii societatii. Considera ca acest 
raŃionament se aplica cu atât mai mult cu cat pana in anul 2013, când societatea a 
început sa investească in achiziŃia de licenŃe si servicii IT necesare dezvoltării 
magazinelor online prin care urma sa isi desfasoara activitatea, aceasta nu a obŃinut 
efectiv niciun venit de aceasta natura. 

RaŃionamentul era raportat la percepŃia legiuitorului cu privire la noŃiunea de 
start-up si respectiv la perioada in care se considera justificat din punct de vedere 
economic ca rezultatele unei societati sa fie analizate prin prisma acestei noŃiuni. 

In contextul in care evidentele contabile arata ca ultimul magazin online a devenit 
funcŃional abia in luna august 2015, considera ca organele fiscale ar fi trebuit sa aibă in 
vedere atât anul 2015, cat si 2016, ca fiind an de start-up, si, in consecinŃa, sa nu 
procedeze la ajustarea marjei nete pentru aceşti ani. MenŃiunea din raportul de 
inspecŃie fiscala, conform căreia in punctul de vedere formulat in scris, contribuabilul nu 
a făcut referire la anul 2016, este in opinia sa nejustificata in contextul in care momentul 
definitivării site-urilor de vânzare marca in fapt doar finalizarea perioadei de investiŃii. 
Ori, prin analogie, o societate, care are activitati de producŃie si care isi construieşte 
propria hala, nu va putea fi considerata ca fiind complet funcŃionala, iar afacerea se 
considera dezvoltata decât după trecerea unei perioade de timp considerabile in care 
sistemul de producŃie sa fie si complet funcŃional. In fapt, lansarea site-urilor ar fi trebuit 
interpretata ca fiind doar o parte din perioada de start-up, in contextul in care doar de la 
acel moment ... putea începe sa acumuleze clientela suficienta pentru susŃinerea si 
justificarea investiŃiilor făcute. 

 
2)  Referitor la raŃionamentul de aplicarea a ajustării rezultatului fiscal pentru anii 

2015 si 2016 
După cum se poate observa din situaŃiile sale financiare, compania a început sa 

vanda efectiv doar din aprilie 2014 când primele magazine online au fost activate, iar 
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având in vedere ca aceasta piaŃa este inca in curs de dezvoltare, cifra de afaceri 
înregistrata a fost inca insuficienta pentru acoperirea tuturor costurilor de dezvoltare. 

Adiacent, aşa cum a arata deja, organele de control au Ńinut cont doar parŃial de 
faptul ca toate costurile cu serviciile IT si de mentenanta a magazinelor online sunt fixe, 
indiferent de cifra de afaceri a vânzătorului. InformaŃiile financiare puse la dispoziŃia 
organelor de control au arătat ca in toŃi anii analizaŃi, dar mai ales in perioada 2015-
2016, marja bruta înregistrata de societate (mai ales cea din tranzacŃiile având ca obiect 
marfa achiziŃionata de la afiliaŃi) a fost una pozitiva, iar, ca atare, considera ca 
tranzacŃiile derulate de societate cu o societate din grup nu au fost de natura a genera 
pierderile înregistrate de ... SRL. 

Astfel, aşa cum a arătat deja, in perioada 2015 – 2016, structura marjei brute 
(venituri din vânzarea mărfurilor - cheltuieli cu mărfurile - reduceri comerciale primite) si 
respectiv cea a rezultatului din exploatare ar fi trebuit privita din perspectiva faptului ca 
deşi societatea inca achiziŃiona marfa preponderent de la societati afiliate, vânzarea 
acestora era destinata clienŃilor terŃi. 

In acest sens, la o defalcare a tranzacŃiilor intre grup/non-grup apare o 
discrepanta intre valoarea rulajelor contului 607 raportata la cea a conturilor 707, fapt ce 
la o prima analiza releva (in mod eronat) o pierdere din exploatare potenŃial datorata 
tranzacŃiilor din grup, astfel: 
 TOTAL AFILIATI NON-AFILIATI TOTAL AFILIATI NON-AFILIATI 

Venituri    din 
vânzarea 
mărfurilor 

... … … … … … 

Cheltuieli     cu 
mărfurile 

… … … … … .. 

Reduceri 
comerciale 
primite 

.. … … .. … … 

MARJA BRUTA       
DIN VANZARI 

… … … … … … 

Total venituri 
din exploatare 

… … … … … … 

Total cheltuieli 
din exploatare 

… … … … … … 

REZULTAT DIN 
EXPLOATARE … … 

In fapt, întrucât vânzările de mărfuri se realizau cu preponderenta către terŃi, 
pentru a oferi o imagine fidela a rezultatului din exploatare aferent activitati principale a 
societatii (comerŃul en-detail cu cauciucuri si alte piese auto), se impunea determinarea 
unui procent de ajustare a cheltuielilor cu marfa achiziŃionata din cadrul grupului, 
necesar pentru alocarea parŃii din cheltuiala cu marfa către veniturile din afara grupului 
folosind următoarea formula: 

alocare  = (total rulaj grup ct 607+ total rulaj grup ct. 609) /  (total rulaj anual ct 
607+ total rulaj anual ct. 609) 

Având in vedere ca deşi pentru perioada 2014 - 2016 cea mai mare parte a 
achiziŃiilor de marfa a fost in relaŃia cu grupul, dar vânzarea acestora s-a realizat in 
afara grupului, a aplicat acest procent de alocare asupra întregii valori a veniturilor din 
vânzarea mărfurilor pentru a ajusta 707 aferent tranzacŃiilor din grup. După cum se 
poate observa in toŃi anii analizaŃi, urmare aplicării procentului de alocare, marja bruta 
din exploatare impartita pe tranzacŃiile din grup devine una pozitiva. In opinia sa, acest 
fapt demonstrează ca in ceea ce priveşte tranzacŃiile ... cu firmele din grup pentru 
achiziŃia de mărfuri, acestea nu sunt generatoare de pierderi: 
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AFILIATI NON-AFILIATI AFILIATI NON-AFILIATI 

Procent cheltuieli< cont 607+609 
ICO in cheltuieli totale … … 

Venituri efective din vânzări de 
mărfuri achiziŃionate din grup dar 
vândute in afara grupului (non-
ICO) - aplicare procent … 

 

… 

 

Total venituri efective din tranzacŃii 
in grup … … … … 
Rezultat brut exploatare in 
cadrul grupului (ICO) ct. 707-
607-609 … … … … 
MARJA BRUTA C1.707-607-609 … … 

 
3) Raportat la relaŃia de cauzalitate dintre cheltuielile de exploatare de natura 

serviciilor de marketing, publicitate si transport si respectiv rezultatul din exploatare 
înregistrat de societate 

In opinia sa, rezultatul net din exploatare se datorează in principal cheltuielilor cu 
transportul, marketing-ul si publicitatea, care, aşa cum se poate observa la nivelul 
anului 2016, reprezintă cumulat aproximativ 30% din totalul cheltuielilor cu marfa (…lei 
fata de …lei) 

Deşi in cursul anului 2016 aproximativ …% din costurile de transport se 
recuperează de la firmele din grup (ca urmare a faptului ca acestea din urma au 
beneficiat de servicii de transport in baza contractelor încheiate de ... cu furnizori 
autorizaŃi), costurile cu transportul (pe care ... nu le recuperează de la clienŃi decât 
ocazional) pentru vânzări de cauciucuri singulare si la un cost standard de 
…lei/comanda) raman in continuare la un nivel considerabil (aproximativ ...% din totalul 
costurilor cu marfa vânduta către terŃi - non-ICO), fiind de natura a influenta in mod 
negativ rezultatul din exploatare. 

Subliniază ca una din politicile de marketing aplicate de grupul ... in perioada de 
start-up o constituie suportarea costurilor cu transportul, fapt care data fiind natura 
bunurilor tranzacŃionate, atrage interesul clienŃilor. Având in vedere ca piaŃa de vânzări 
online de cauciucuri este inca in expansiune, iar reticenta clienŃilor cu privire la aceste 
costuri (care de multe ori se dovedesc a fi considerabile) este justificata, ... a fost 
nevoita ca pentru perioada de start-up sa aplice aceste politici menite a ii garanta un 
procent din piaŃa pe care operează. 

In fapt, organele de control au reŃinut doar in parte impactul avut de cheltuielile 
generate de serviciile de marketing si publiciste si respectiv transport. Faptul ca 
serviciile de reclama si publicitate (provenite de la furnizori terŃi) au crescut de la un an 
la altul, ca de altfel si cifra de afaceri, este in opinia sa irelevant raportat la faptul ca 
acestea (împreuna cu costurile de transport) au generat in cea mai mare parte 
pierderea societatii. 

Deşi in perioada de start-up acest gen de costuri sunt justificate, in opinia sa, 
scopul oricărei societati este ca in urma perioadei de start-up sa reducă aceste costuri 
cu reclama si publicitate, ca urmare a faptului ca societatea si-a creat deja o piaŃa si a 
dobândit imaginea necesara promovării produselor sale in mod indirect, sau cel puŃin cu 
un cost mai mic de reclama si publicitate. Astfel, considera ca interpretarea data de 
organele de control raportat la aceste costuri este una eronata, in sensul in care 
creşterea constanta a acestora odată cu cifra de afaceri arata faptul ca societatea nu a 
atins pragul de breakeven, ci inca se afla in perioada de start-up. 

Politica grupului ... de practicare de preturi competitive pentru produsele pe care le 
comercializează, are la baza mai ales dezvoltarea unei relaŃii stabile si de durata cu 
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producătorii de cauciucuri. ObŃinerea calităŃii de distribuitor direct de cauciucuri in relaŃia 
cu producătorii este un proces de durata care generează rezultate in decurs de cativa 
ani. Ca atare, doar începând cu luna septembrie 2015, ... a reuşit sa fie acceptat ca 
distribuitor direct al producătorilor si deci sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ..., 
prin aceasta economisind marja de ... aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate din cadrul 
grupului. 

Considera ca aceasta dependenta, nevoita de firmele din grup, este de asemenea 
elocventa in analiza perioadei de start-up a societatii. In fapt, abia începând cu luna 
septembrie 2015 se marchează începutul perceperii ... ca o societate de sine stătătoare 
capabila sa ofere suficienta credibilitate pentru a fi acceptata drept client direct pentru 
societati, precum Continental, Birdgestone, Pirelli etc. Acest fapt nu echivalează insa, in 
opinia sa, cu raŃionamentul conform căruia societatea depăşise perioada de investiŃii si 
dezvoltare incipienta si respectiv ca se impunea ca aceasta sa înceapă sa realizeze profit 
din exploatare. 

Organele de control reŃin in raportul de inspecŃie fiscala faptul ca in conformitate cu 
raportarea de final de an aferenta anului 2016 la nivel de grup, marja neta globala 
(calculata in funcŃie de EBIT) a fost de ...%, mult sub valoarea mediana calculata pentru 
aceeaşi perioada. Totuşi, in contextul in care marja prezentata are la baza un set de 
situaŃii financiare consolidate, o ajustare a rezultatului înregistrat de ... ar presupune o 
ajustare a marjei la nivel de grup, care insa nu este susŃinuta din punct de vedere 
economic si fiscal. 

Privitor la perioada 2015-2016, se observa ca deşi societatea înregistrează 
constant pierderi din exploatare, acestea au la baza o creştere constanta si considerabila 
a cifrei de afaceri, fapt ce arata o consolidare lenta dar clara a poziŃiei sale pe piaŃa 
vânzătorilor de cauciucuri. InformaŃiile financiare prezentate organelor de control au 
demonstrat de asemenea ca pierderea înregistrata de societate nu provine din 
tranzacŃiile cu alte firme din grup, acestea fiind in mod constant profitabile pentru .... 

Deşi organele de control au avut in vedere toate elementele prezentate anterior, 
au considerat in mod eronat ca ... s-a aflat in perioada investiŃionala doar in intervalul 
2013-2014, iar, ca atare, la pagina 7 si 8 din Raportul de inspecŃie fiscala nr. F-CS-.../..., 
au procedat la expunerea raŃionamentului de calcul pentru ajustarea rezultatului fiscal in 
sensul aplicării medianei intercuartilare prevăzute in dosarul preturilor de transfer pentru 
ajustarea rezultatului impozabil aferenta anilor 2015 si 2016. 

In opinia sa, raŃionamentul aplicat de organele de control nu se justifica ca 
urmare a faptului ca o atare ajustare s-ar fi impus doar in condiŃiile in care constatările 
acestora ar fi arătat ca pierderea din exploatare se datorează exclusiv relaŃiilor cu 
persoanele afiliate. 

Astfel, considera ca, fata de cele arătate, rezultatul din exploatare trebuia analizat 
mai intai raportat la relaŃiile cu partile afiliate si doar in contextul in care acesta se 
dovedea a fi unul negativ s-ar fi impus o ajustare a rezultatului cumulat al societatii. Fata 
de constatările si raŃionamentele prezentate de organele de control la paginile 7 si 8 din 
raportul de inspecŃie fiscala, considera ca se impun următoarele precizări: 

a) in ceea ce priveşte rezultatul negativ din exploatare aferent anului 2015 in 
valoare cumulata de …lei: 
  - marja bruta realizata din tranzacŃiile cu mărfuri achiziŃionate de la persoane 
afiliate (venituri din vânzarea mărfurilor - cheltuieli cu mărfurile - reduceri comerciale 
primite) a fost una pozitiva: ... lei; 
   - marja bruta realizata din tranzacŃiile cu mărfuri achiziŃionate de la terŃi a fost 
una pozitiva: …lei; 
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  - cheltuielile din exploatare care au generat pierderea au fost generate in 
principal de tranzacŃii cu terŃii (constând in cea mai mare parte din cheltuieli cu 
marketing, publicitate si transport), respectiv: …lei. 
 

a) in ceea ce priveşte rezultatul din exploatare aferent anului 2016 in valoare 
cumulata de …lei: 
  - marja bruta realizata din tranzacŃiile cu mărfuri achiziŃionate de la persoane 
afiliate (venituri din vânzarea mărfurilor - cheltuieli cu mărfurile - reduceri comerciale 
primite) a fost una pozitiva: ... lei; 

- marja bruta realizata din tranzacŃiile cu mărfuri achiziŃionate de la terŃi a 
fost una pozitiva: …lei; 

-  cheltuielile din exploatare care au generat pierderea au fost generate in 
principal de tranzacŃii cu terŃii (constând in cea mai mare parte din cheltuieli cu 
marketing, publicitate si transport), respectiv …lei. 

Aşa cum a arătat deja, data fiind: 
- teoria economica privind conceptul de start-up; 
- abordarea legislativa privitoare la societăŃile debutante; 
- valoarea  costurilor  cu  transportul,  marketingul  si  publicitatea,  raportat  la  

valoarea costurilor cu marfa, ca o politica clara de marketing aplicata de un start-up, 
considera ca rezultatele înregistrate de ... in perioada analizata sunt justificate, dar mai 
ales ca nu au o legătura directa cu tranzacŃiile efectuate cu firmele din grup, iar ca atare 
nu se impunea ajustarea marjei nete in anii analizaŃi. 

In drept, isi întemeiază contestaŃia pe următoarele considerente: 
- conform art. 11 alin. (1) Cod Fiscal ,,Organul fiscal este obligat sa motiveze in 

fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluării in considerate a unei tranzacŃii 
sau, după caz, ca urmare a reîncadrării formei unei tranzacŃii, prin indicarea elementelor 
relevante in legătura cu scopul si conŃinutul tranzacŃiei ce face obiectul neluării in 
considerare/reîncadrării, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru 
aceasta". 

In opinia sa, in stabilirea diferenŃelor de ajustare a rezultatului din exploatare al ... 
SRL, organul fiscal nu a prezentat elemente relevante in legătura cu conŃinutul 
tranzacŃiei si nici nu a luat in considerare suficiente mijloace de proba care sa susŃină 
raŃionamentul sau. 

 
II. Prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente 

diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele 
juridice nr. F-CS .../... s-au stabilit obligaŃii fiscale in suma totala de ... lei, reprezentând: 

- TVA = ... lei; 
- impozit profit = ... lei. 
Societatea ... SRL contesta parŃial Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 

principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor 
fiscale la persoanele juridice nr. F-CS .../..., respectiv suma de ... lei reprezentând 
impozit profit. 
         Cu privire la aspectele contestate, prin Raportul de inspecŃie fiscala încheiat la 
data de ... si înregistrat sub nr. F-CS .../..., care a stat la baza emiterii Deciziei de 
impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare 
stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-CS .../...,  s-au stabilit 
următoarele: 
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           Contribuabilul a fost supus inspecŃiei fiscale pe preturi de transfer. Conform Notei 
TMR AIF nr. .../..., primita de la Compartimentul Preturi de Transfer ..., a fost stabilit un 
risc fiscal asociat preturilor de transfer.  

InspecŃia fiscala a preturilor de transfer a verificat daca preturile de transfer 
practicate de contribuabilii care desfasoara tranzacŃii cu persoane afiliate sunt preturi de 
piaŃa si vizează tranzacŃiile care se derulează intre persoane afiliate. 

Conform prevederilor art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003, respectiv art. 7 
punctul 26 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, societatea se afla in relaŃii de 
afiliere directa cu ... din ... cod TVA DE..., care este asociatul unic al societatii deŃinând 
100% din capitalul social. De asemenea, societatea verificata se afla in relaŃii de afiliere 
indirecta cu ... ... ... ... … ... ... din ... având cod TVA DE ... al cărei asociat unic este ... ... 
care deŃine 100% din capitalul social al acesteia.  

TranzacŃiile desfăşurate cu societăŃile afiliate sunt atât de natura achiziŃiilor 
intracomunitare de bunuri si servicii de la acestea, cat si de natura livrărilor de bunuri si 
prestărilor de servicii către acestea.  

... SRL ... a înregistrat in aceasta perioada tranzacŃii semnificative cu societăŃile 
afiliate. Cuantumul tranzacŃiilor derulate intre societatea supusa verificării si afiliaŃii săi 
sunt prezentate pe larg in capitolul IV Dosarul preturilor de transfer.   

Datorita existentei relaŃiilor de afiliere si a faptului ca ... SRL ... înregistrează 
pierdere fiscala in suma de …. lei, s-a constatat ca, contribuabilul prezintă risc fiscal 
asociat preturilor de transfer si a fost supusa inspecŃiei privind preturile de transfer.   

Societatea are ca obiect principal de activitate declarata comerŃul cu amănuntul 
de piese si accesorii pentru autovehicule cod CAEN 4...2.  
       Activitatea desfăşurata de societate in perioada supusa verificării are mai multe 
etape, după cum urmează:  

- in perioada 2011-2012, s-a aflat in faza investiŃionala - construcŃie clădire. 
Societatea a achiziŃionat terenuri in valoare de … lei (cont 2011 ”terenuri”) pe care a 
construit imobilul din ..., str. ... nr. 3, in valoare de … lei (cont 212 “construcŃii”).   

Conform DeclaraŃiilor 101 privind impozitul pe profit depuse de societate, 
rezultatul fiscal obŃinut de societate este pierdere fiscala in suma de … lei, ceea ce este 
normal in faza investiŃionala.  

- In anul 2013, începând cu luna iulie, ... a achiziŃionat intracomunitar licenŃa 
HYbris in valoare de 2.820.701 lei (cont 208 “imobilizări necorporale”) si software-ul 
aferent, necesare desfasurarii viitoarei activitati, respectiv comerŃul online de anvelope.  

Toate aceste investiŃii atrag după sine cheltuieli cu amortizarea, cu asigurările si 
cu impozitele si taxele locale semnificative.  

Veniturile societatii in anul 2013 sunt reprezentate de veniturile obŃinute din chirii 
(cont 706”venituri din chirii”) si refacturate de utilitati (cont 758 “Alte venituri din 
exploatare”). Astfel, după finalizarea investiŃiei, societatea închiriază o parte din clădire 
societatii ... ... si recuperează cheltuielile cu utilităŃile aferente prin refacturate.  

De asemenea, spre sfârşitul anului 2013, societatea începe sa recupereze 
costurile cu licenŃele achiziŃionate de către ..., dar utilizate la nivelul grupului prin  
refacturarea unei cote parŃi din licenŃele achiziŃionate către societatea afiliata din ... 
(cont 708 ”venituri din activitati diverse”).  

- Începând cu luna aprilie 2014,  ... SRL  pe langa veniturile de natura chiriilor si 
refacturarilor de taxa utilizare si mentenanta licenŃe si utilitati, începe sa obtina venituri 
din vânzarea online de cauciucuri conform obiectului principal de activitate declarat 
concomitent cu continuarea investiŃiilor (deschiderea de noi magazine online de 
vânzare de cauciucuri). 
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Veniturile sunt înregistrate in contul 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”. Contul 
707 este defalcat pe analitice deschise pentru fiecare din tarile in care deŃine site-uri 
prin care vinde cauciucurile online respectiv; Grecia, Slovacia, Letonia, Estonia, 
Slovenia, CroaŃia, Cehia, Ungaria, Serbia si respectiv România.   

Vânzările de cauciucuri sunt înregistrate in evidenta contabila in baza facturilor 
emise atât către persoane juridice cat si către persoane fizice.  

In prima parte a perioadei, mărfurile sunt achiziŃionate intracomunitar  de la 
societăŃile  afiliate ... si ... si ulterior isi extinde reŃeaua de furnizori de anvelope prin 
achiziŃii  direct de la terŃi.   

Aferent activitati de vânzare online de anvelope, ... începe sa înregistreze 
cheltuieli cu transportul bunurilor tranzacŃionate (curierat). Transportul fie este refacturat 
de afiliatul ..., fie este suportat de societatea din România. 

O alta categorie importanta de cheltuieli sunt cele cu reclama si publicitatea, 
având ca obiectiv extinderea continua a pieŃei.  

In aceasta perioada continua investiŃiile in licenŃe respectiv …, …, … etc. 
Alte venituri sunt venituri din dobanzi si diferenŃe de curs valutar.  

       In perioada supusa verificării, societatea angajează următoarele tipuri de 
cheltuieli: 

- cheltuieli cu descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute; 
- cheltuieli cu chiria plătita pentru depozitul din ...; 
- cheltuieli de publicitate; 
- cheltuieli cu transportul mărfurilor; 
- cheltuieli cu taxa de mediu; 
- cheltuieli cu salariile personalului. Societatea are angajaŃi in funcŃiile de director 

general, agenŃi contractări achiziŃii, director departament informatic, consilier de justiŃie. 
In afara de directorul general, toŃi ceilalŃi angajaŃi sunt cu timp parŃial de munca; 

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale; 
- cheltuieli cu serviciile de contabilitate, consultanta fiscala, administrare site AG;  
- cheltuieli cu materiale consumabile, utilitati si de întreŃinere a echipamentului IT.   
Organul de inspecŃie fiscala a procedat la întocmirea DispoziŃiei de masuri nr. 

.../..., prin care s-a solicitat întocmirea si prezentarea de către contribuabil a dosarului 
preturilor de transfer aferent perioadei supuse verificării pentru tranzacŃiile cu 
persoanele afiliate, in baza art. 108 alin.(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala şi prevederile art. 2 alin. 2 din Ordinul nr. 442/2016 privind conŃinutul 
dosarului preturilor de transfer.  

Scopul întocmirii dosarului privind preturile de transfer este acela de a verifica 
daca tranzacŃiile derulate de societate cu afiliaŃii săi respecta principiul valorii de piaŃa. 

La finalul termenului acordat, ... SRL ..., a prezentat organelor de inspecŃie fiscala 
Dosarul preturilor de transfer.  

Din analiza dosarului, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca dosarul 
îndeplineşte conŃinutul prevăzut de reglementările legale in vigoare, respectiv sunt 
prezentate date si informaŃii despre: 

- informaŃii despre grup; 
- informaŃii despre contribuabil; 
- prezentarea persoanelor afiliate si a sediilor permanente ale acestora implicate 

in aceste tranzacŃii; 
- prezentarea detailata a tranzacŃiilor cu persoane afiliate; 
- prezentarea analizei funcŃionale; 
- prezentarea analizei comparative; 
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- descrierea metodei de calcul al preturilor de transfer si argumentarea criteriilor 
de selecŃie a acesteia; 

- concluzia analizei comparative din dosar. 
... SRL ... face parte din grupul ... care este un grup de firme ce-si desfasoara 

activitatea in domeniul comerŃului electronic in principal pe piaŃa din Europa si S.U.A.  
Cea mai importanta firma a Grupului este ... societate germana cu sediul la ... .... 

Echipa de inspecŃie fiscala a constatat faptul ca, aşa cum este prezentat in 
dosarul privind preturile de transfer, ... SRL ... a fost infiintata pentru comerŃul online cu 
anvelope din Europa de Est cu magazine in 12 tari, printre care Bulgaria, Ungaria, 
Grecia, CroaŃia, Cehia, Lituania,  Letonia, Estonia,  Slovacia si, nu in ultimul rând 
România.  

Fata de activitatea de comerŃ online, ... oferă si servicii IT către firmele din Grup, 
prin înfiinŃarea , întreŃinerea si actualizarea webshop-urilor existente , precum si prin 
recuperarea costurilor cu licenŃele achiziŃionate de către SC ... dar utilizate la nivel de 
grup.   

In urma analizei funcŃionale, se constata ca principalele activitati desfăşurate de 
... ... cu afiliaŃii sunt:  

- activitatea de distribuŃie (achiziŃia de marfa de la membri ai grupului ...). ... 
achiziŃionează anvelope de la ... ... ... cu scopul exclusive de a le revinde prin 
intermediul site-urilor sale web; 

- vânzarea de marfa către Grup; 
- achiziŃii de materiale consumabile (materiale de natura ambalajelor) de la ...; 
- achiziŃia de licenŃe software de la ...;    
- refacturate de ... de cost licenŃe către grup; 
- achiziŃii de echipament (linie de împachetare)  de la ...;  
- refacturate costuri cu transportul la preŃ de cost generate de livrarea de pachete 

către clienŃi; 
- recuperarea serviciilor de programare/IT la preŃ de cost; 
- achiziŃia/prestarea de servicii; 
- costuri cu finanŃarea (dobanzi plătite la contractele de împrumut semnate cu ...; 
- servicii de mentenanta si administrare magazine online prestate de ... către ....  
Pentru a demonstra ca tranzacŃiile ... cu entităŃile afiliate din Grup respecta 

principiul valorii de piaŃa, contribuabilul a utilizat metoda marjei nete - TNMM, indicatorul 
financiar comparat fiind ales marja profitului operaŃional, având următoarea formula: 
profit operaŃional/cifra de afaceri.   

De asemenea, in urma analizei comparative, prin documentaŃia din dosarul 
prezentat s-a constatat faptul ca societatea verificata a realizat o analiza comparativa 
pe un eşantion de 10 societati. Intervalul intercuartilar privind marjele obŃinute de 
companiile comparabile identificate pentru perioada 2014-2016 este intre:  

- cuartila inferioara este intre ...% si ...%; 
- cuartila superioara este intre ...% si ...%. 

cu o mediana cuprinsa intre ...% si ...%. 
Din dosarul preturilor de transfer, contribuabilul concluzionează ca ... nu se 

încadrează in intervalul intercuartilar in niciunul din anii analizaŃi. 
Aceasta se datorează in opinia contribuabilului următoarelor aspecte de care 

organul fiscal ar trebui sa tina cont: 
- in perioada 2011-2014, ... nu a desfăşurat efectiv activitatea pentru care a fost 

infiintata, ci a fost intr-o etapa de dezvoltare in care a înregistrat costuri cu servicii de IT; 
- compania a început sa vanda doar din aprilie 2014, când magazinele au fost 

activate; 
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- începând cu anul 2014, ... a început sa isi activeze magazinele online in alte 11 
tari din Europa de Est; 

- politica grupului ... de practicare de preturi competitive pentru produsele pe care 
le comercializează are la baza dezvoltarea unei relaŃii stabile si de durata cu 
producătorii de cauciucuri. ObŃinerea calităŃii de distribuitor direct de cauciucuri este un 
proces de durata care generează rezultate in decurs de cativa ani. Ca atare, doar 
începând cu 2015 ... a reuşit sa fie acceptat ca distribuitor direct al producătorilor si deci 
sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ... prin aceasta economisind marja de …% 
aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate din cadrul grupului; 

- societatea precizează ca in anul 2016 ... a înregistrat profit in suma de ... lei; 
- la nivel de grup, la finele anului 2016, marja neta globala a fost de ...%,  mult 

sub valoarea mediana calculate pentru aceeaşi perioada.  
Pentru o apreciere corecta si exacta a stării fiscale si analizarea detaliata a 

pierderilor înregistrate de contribuabil si cauzele care le-au generat, organele de 
inspecŃie fiscala au solicitat situaŃii detaliate pe conturile de cheltuieli si explicaŃii si 
lămuriri suplimentare. 

Cu Adresa  înregistrata la AJFP Caras Severin sub nr. 5459/19.10.2017, ... SRL a 
raspuna solicitării echipei de inspecŃie fiscala si a făcut următoarele precizări: 

- ... a înregistrat constant tranzacŃii cu firmele din group (... si ...) in sensul 
achiziŃiilor de marfa si respectiv al refacturarii de costuri din exploatare (servicii IT, 
licenŃe si ocazional mijloace fixe); 

- cea mai mare parte a cheltuielilor din exploatare înregistrate de ... o reprezintă 
cheltuielile cu marfa, urmate de cele cu transportul, respective marketing si publicitate. 
In relaŃia cu grupul, costurile cele mai ridicate sunt generate de marfa care se 
facturează cu marja de profit si serviciile de transport care se refactureaza la preŃ de 
cost;  

- la o defalcare a tranzacŃiilor intre grup/nongrup apare o discrepanta intre 
valoarea rulajelor contului 607 raportata la cea a conturilor 707, ceea ce releva  o 
pierdere din exploatare datorata tranzacŃiilor din grup. Acest lucru nu este insa real 
întrucât vânzările de marfa sunt efectuate către clientul din afara grupului (persoane 
fizice si juridice); 

- pentru a oferi o imagine fidela a rezultatului din exploatare aferent activitati 
principale, contribuabilul determina un procent de ajustare a cheltuielilor cu marfa 
achiziŃionata din cadrul grupului, necesara pentru alocarea parŃii din cheltuiala cu marfa 
către veniturile din afara grupului; 

- după aplicarea acestui procent de alocare asupra întregii valori a veniturilor din 
vânzarea mărfurilor pentru a ajusta contul 707 aferent tranzacŃiilor din grup, in toŃi anii 
analizaŃi marja bruta din exploatare devine una pozitiva. Astfel, contribuabilul 
concluzionează ca tranzacŃiile ... cu firmele din grup pentru achiziŃia de mărfuri nu sunt 
generatoare de pierderi; 

- in ceea ce priveşte restul tranzacŃiilor cu firmele din grup acestea s-au făcut la 
nivel de preŃ de cost, neavând un impact asupra rezultatului din exploatare al .... 

- rezultatul net din exploatare se datorează in principal cheltuielilor cu transportul, 
marketingul si publicitatea. Costurile cu transportul sunt la un nivel considerabil din 
totalul costurilor cu marfa vânduta către terŃi. Acest lucru face insa parte din politica de 
marketing a grupului ..., respectiv suportarea costurilor cu transportul pentru ca in 
perioada de start-up sa-i garanteze un procent din piaŃa pe care operează.  

In concluzie, rezultatele înregistrate de societate in perioada 2012-2014 sunt 
justificate ca urmare a faptului ca ... se afla in faza incipienta a investiŃiilor necesare 
demarării activitati.  
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In ceea ce priveşte perioada 2014-2016, ... concluzionează ca deşi se 
înregistrează constant pierderi din exploatare, cifra de afaceri a societatii creste 
constant si considerabil. Concluzionează ca de vina pentru rezultatul negativ din 
exploatare sunt costurile cu transportul, marketingul si publicitatea.  

Echipa de inspecŃie fiscala a Ńinut cont de amendamentele si motivaŃiile societatii.  
Referitor la observaŃia contribuabilului ca una din cauzele pierderii nete din 

exploatare ar fi costul ridicat al cheltuielilor cu marketingul si publicitatea echipa de 
inspecŃie a reținut faptul că intr-o economie de piaŃa cheltuielile cu marketingul, reclama  
si publicitatea efectuate de o societate trebuie să fie efectuate în scopul realizării 
ulterioare de venituri impozabile. Având in vedere natura activitati desfăşurate –
comerŃul online cu anvelope este clar ca acest domeniu necesita costuri mari de 
publicitate, angajarea acestora având ca scop final extinderea pieŃei pe care acŃionează 
societatea.  
  În acest sens, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca, in cazul contribuabilului 
analizat, exista o corelație indiscutabila între efectuarea cheltuielilor de reclamă și 
publicitate și creșterea ulterioară a vânzărilor firmei (cifra de afaceri).  

Astfel, este sugestiv a arata următoarele: 
- cifra de afaceri realizata in anul 2014 a fost  de …. lei. Cheltuielile de marketing, 

reclama  si publicitate au fost in suma de  … lei; 
- cifra de afaceri realizata  in anul 2015 a fost  de …. lei. Cheltuielile de 

marketing, reclama  si publicitate au fost in suma de  ... lei; 
- cifra de afaceri realizata in anul 2016 a fost  de ... lei. Cheltuielile de marketing, 

reclama  si publicitate au fost in suma de ... lei. 
Edificator este faptul ca, in toata perioada,  aceste cheltuieli de marketing, cu 

reclama si publicitatea sunt servicii achiziŃionate  in principal de la nongrup, respectiv de 
la independenŃi in baza contractelor încheiate.  

Astfel, in anul 2014, achiziŃiile cu aceste servicii de la independenŃi sunt in 
procent de ...%, din totalul cheltuielilor efectuate, in anul 2015, sunt in procent de ...% , 
iar achiziŃiile de la independenŃi in anul 2016 sunt in procent de ...%.  

In ceea ce priveşte cheltuielile cu transportul acestea au constituit element de 
cost dar si element de venit prin refacturarile si corecŃiile intre afiliaŃi. 

Echipa de inspecŃie fiscala a Ńinut cont de observaŃiile contribuabilului si in urma 
propriei analize efectuate reiese ca pana la data de 31.12.2014 societatea se afla in 
faza de demarare a investiŃiilor - start –up si, prin urmare, perioada de pana la anul 
fiscal 2014 nu va face obiectul vreunei ajustări din punct de vedere al preturilor de 
transfer. Precizează ca in aceasta perioada au fost create si dezvoltate site-urile pentru 
vânzările online, au fost efectuate cheltuieli mari cu licenŃele, serviciile IT, software-urile 
etc.  

In ceea ce priveşte anii fiscali 2015 si 2016, aceştia vor face obiectul ajustărilor 
pe preturi de transfer din următoarele motive:  

- din Dosarul preturilor de transfer întocmit de societate la capitolul Date 
financiare (pag. 25), rezulta ca in anul 2016 se înregistrează un profit consolidat la nivel 
de grup de ... mii euro cu ...% fata de anul precedent;   

- in perioada de start-up, achiziŃiile de licenŃe nu au generat rezultate negative 
deoarece aceste costuri au fost recuperate prin refacturate către partenerii din grup, 

- de asemenea, activitatea de servicii de transport cu persoanele afiliate se 
desfasoara la valoare de cost, reprezentând refacturarea in/din ambele direcŃii. 
Apreciaza ca aceste operaŃiuni, regăsite atât pe cheltuieli cat si venituri, per total 
perioada  2014-2016 nu constituie motivul pierderilor. Mai mult, in anul 2016 se 
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procedează la corecŃii de costuri pe relaŃia cu afiliatul in ceea ce priveşte cheltuielile cu 
marfa (reduceri comerciale) si cheltuielile de transport, corecŃii aferente perioadelor 
anterioare; 

- conform celor prezentate de societate in dosarul preturilor de transfer si faptului 
ca, aşa cum s-a arătat mai sus, cheltuielile cu marketingul, publicitatea si cele de 
transport nu a influenŃat rezultatul din exploatare al societatii, concluzia echipei de 
inspecŃie fiscala este ca preŃul cu care ... SRL a achiziŃionat marfa de la afiliaŃi a condus 
la realizarea de pierdere din exploatare.  

In concluzie, echipa de inspecŃie fiscala constata ca pierderea din exploatare 
înregistrata de societate este atribuibila exclusiv activitati de achiziŃie/vânzare de mărfuri 
(anvelope).  

... SRL a achiziŃionat de la persoane afiliate in perioada verificata marfa constând 
in anvelope in procent de ... in 2015 si ... in 2016 (... in 2014) si la un preŃ de achiziŃie cu 
o marja de profit de ..., astfel ca aceste costuri se considera supradimensionate si 
controlate de persoana afiliata si cele care au determinat direct rezultatele negative ale 
exerciŃiilor financiare.      
 łinând cont de faptul ca societatea înregistrează venituri din vânzarea mărfurilor 
către societati independente, ajustarea realizata de echipa de inspecŃie presupune 
ajustarea cheltuielilor de exploatare ale societatii, care includ cheltuielile cu mărfurile si 
către care se adresează in fapt ajustarea .  

Metoda de stabilire a preturilor de transfer aleasa de contribuabil si acceptata 
este metoda marjei nete . 

Metoda marjei nete presupune calcularea marjei nete a profitului, obŃinuta de o 
persoana in urma uneia sau a mai multor tranzacŃii cu persoane afiliate  si estimarea 
acestei marje pe baza nivelurilor obŃinute in tranzacŃii comparabile efectuate de 
persoane independente. Metoda marjei nete examinează profitul net pe care 
contribuabilul îl realizează dintr-o tranzacŃie cu parŃi afiliate  raportat la o baza 
corespunzătoare (costuri,vânzări, active). 

Ca si indicator financiar, societatea analizata  utilizează rata rentabilităŃii 
veniturilor având ca formula venituri din exploatare –cheltuieli  din exploatare/venituri 
din exploatare .  

In DPT, societatea foloseşte formula profit operaŃional/cifra de afaceri, pentru 
societăŃile considerate comparabile, rata rentabilităŃii veniturilor fiind calculata după 
aceeaşi formula. 

Eşantionul  analizat de societate in Dosarul preturilor de transfer este format din 
10 societati si are următoarele valori anuale ale indicatorului utilizat:  
   
                         2013                         2014                      2015                         2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mediana:        …                            …                     ...                          ... 
cuartila                                                                                                                                                                         
inferioara       …                             ...                      ...                          ...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
            Datele financiare ale societatii ..., conform bilanŃurilor depuse se prezintă astfel: 
 
   An            C.A               Venit exploatare        Ch .exploatare         Rezultat exploatare  
                                                                                                                          =  lei = 
 
2015:         …           …                     …                 … 
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2016:         ...           …                     …                    … 
 

Indicatorul ales pentru SC ...  are următoarea formula de calcul:  
  venituri din exploatare-cheltuieli din exploatare  x 100  
   cifra de afaceri 
 
2015:      …- ..   x 100  = -…% 
                              … 
 
2016:      … - …  x 100  =   1,...% 
                             ...     
                

Având in vedere faptul ca in perioada 2013-2014 ... se afla in perioada 
investiŃionala, ajustarea preturilor de transfer se impune in anii 2015 si 2016, ani in care 
valorile calculate pentru indicatorul societatii analizate nu se încadrează in intervalul 
interquartilar al eşantionului determinat. 

Astfel,  echipa de inspecŃie fiscala a procedat la ajustarea cheltuielilor pe relaŃia 
cu afiliaŃii pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor.  

Din comparaŃia marjei de profit a ... cu intervalul de comparare prezentat in 
dosarul privind preturile de transfer rezulta ca in anii 2015 si 2016 preturile cu care ... 
achiziŃionează marfa de la afiliaŃi care mai apoi este vânduta către societati 
independente nu respecta principiul valorii de piaŃa conform prevederilor art. 19 alin. 5 
din Legea nr. 571/2003 respectiv art. 19 alin. 6  din Legea nr. 227/2015, unde se 
prevede ca: “tranzacŃiile intre persoane afiliate se realizează conform principiului pieŃei 
libere, potrivit căruia tranzacŃiile intre persoane afiliate se efectuează in condiŃiile 
stabilite sau impuse care nu trebuie sa difere de relaŃiile comerciale sau financiare 
stabilite intre întreprinderi independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate se 
au in vedere principiile privind preturile de transfer ”respectiv“ tranzacŃiile intre persoane 
afiliate se realizează conform principiului valorii de piaŃa. La stabilirea rezultatului fiscal 
al persoanelor afiliate se au in vedere reglementările privind preturile de transfer 
prevăzute de Codul de procedura fiscala”.  
 Astfel, in baza art. 11 alin. 2 din Legea nr. 571/2003, respectiv art. 11 alin. 4 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  in cadrul unei tranzacŃii intre persoane afiliate, 
autorităŃile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, 
după cum este necesar, pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor sau al serviciilor 
furnizate in cadrul tranzacŃiei.  

In cazul contribuabilului verificat, echipa de inspecŃie a procedat la ajustarea 
cheltuielilor pe relaŃia cu afiliaŃii pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor. 
 Ajustarea cheltuielilor s-a făcut Ńinând cont de următoarele prevederi: „in 
condiŃiile in care contravaloarea preŃului de transfer stabilit de contribuabil nu este 
cuprinsa in intervalul de comparare, organul fiscal competent stabileşte valoarea 
mediana ca fiind preŃul de transfer la preŃ de piaŃa.” 

Valoarea mediana se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare.  
2015: 
ven. exploatare - chelt.exploatare  = ...% 
                        C.A 
…. lei - chelt. exploatare = ...% 
                 … 
 chelt. exploatare  =   … lei - ...% x … lei 
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 chelt .exploatare =    … lei - … lei  
 chelt .exploatare =    … lei 
 
2016: 
ven. exploatare-chelt.exploatare = ...% 
                      C.A 
63.968.803 lei - chelt. exploatare = ...% 
                ... 
chelt. exploatare = … lei - ...% x  ... lei 
chelt .exploatare =  … lei - … lei 
chelt .exploatare = …. lei 
 
 S-a procedat la compararea cheltuielilor de exploatare  determinate prin ajustare 
cu cheltuielile de exploatare înregistrate de societate, determinându-se astfel diferenŃele 
de ajustare: 
2015: 
cheltuieli  exploatare înregistrate:   … lei 
cheltuieli recalculate :                    … lei 
diferenŃe ajustare :                         …  lei  
2016: 
cheltuieli  exploatare înregistrate:   … lei  
cheltuieli recalculate :                    … lei 
diferenŃe ajustare :                           …  lei 
 
 In urma ajustărilor cheltuielilor înregistrate in relaŃia cu persoanele afiliate in anii 
2015 si 2016, a rezultat o diminuare a acestora cu suma totala de ... lei.  
 In conformitate cu prevederile art. 17, art. 19 alin. 1, art. 19 alin. 5 si  art. 26 alin. 
1 din Legea nr. 571/2003 respectiv art. 17, art. 19 alin. 1, art. 19 alin. 6 si art. 31 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a recalculat baza impozabila, respectiv 
impozitul pe profit, Ńinând cont si de pierderile fiscale ale societatii. Calculul este redat in 
Anexa nr. 1. 
 S-a stabilit diferenŃa suplimentara de impozit pe profit de plata in suma totala de  
... lei defalcata, după cum urmează: 

-  diferenŃa suplimentara de impozit pe profit in suma de … lei pentru anul fiscal 
2015; 

- diferenŃa suplimentara de impozit pe profit in suma de … lei pentru anul fiscal 
2016; 

- diminuarea pierderii fiscale cumulate de recuperat in anii următori stabilita de 
societate cu suma de … lei.  
        
 III. Luând în considerare constatările organelor de inspecŃie fiscală, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele 
normative în vigoare în perioada verificată, se reŃin următoarele: 
 

În ceea ce prive şte impozitul pe profit in suma de ... lei stabilit ca urmare a 
analiz ării dosarului pre Ńurilor de transfer, Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii 1 din 
cadrul DGRFP ... este investit s ă se pronun Ńe dacă în mod corect organele de 
inspec Ńie fiscal ă au ajustat cheltuielile înregistrate de societate în perioada 2015-
2016 în condi Ńiile în care argumentele invocate de societate nu s unt de natur ă să 
modifice starea de fapt fiscal ă constatat ă de organele de inspec Ńie fiscal ă. 
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În fapt,  societatea ... SRL a făcut obiectul unei inspecŃii fiscale in ceea ce 

priveşte creanŃa fiscala contestata (impozitul pe profit), urmare căreia a fost emisa 
Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor bazelor de 
impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-CS .../... (prin 
care s-a stabilit impozitul pe profit in suma de ... lei, aferent bazei impozabile in suma de 
... lei), perioada supusa verificării fiind 01.01.2011-31.12.2016. 

Societatea contestatoare se afla in relaŃii de: 
- afiliere directa cu ... din ..., cod TVA DE..., care este asociatul unic al societatii 

deŃinând 100% din capitalul; 
-  afiliere indirecta cu ... ... ... ... UND ... ... din ..., cod TVA DE ..., al cărei asociat 

unic este ... ... care deŃine 100% din capitalul social al acesteia.  
TranzacŃiile desfăşurate cu societăŃile afiliate au fost atât de natura achiziŃiilor 

intracomunitare de bunuri si servicii de la acestea, cat si de natura livrărilor de bunuri si 
prestărilor de servicii către acestea.  

... SRL ... a înregistrat in aceasta perioada tranzacŃii semnificative cu societăŃile 
afiliate.  

Datorita existentei relaŃiilor de afiliere si a faptului ca ... SRL ... a înregistrat 
pierdere fiscala in suma de ... lei, s-a apreciat ca petenta prezintă risc fiscal asociat 
preturilor de transfer si a fost supusa inspecŃiei privind preturile de transfer.   

Societatea are ca obiect principal de activitate declarata comerŃul cu amănuntul 
de piese si accesorii pentru autovehicule cod CAEN 4...2.  
         

Activitatea desfăşurata de societate in perioada supusa verificării este 
următoarea:  

- In perioada 2011-2012, s-a aflat in faza investiŃionala - construcŃie clădire. 
Societatea a achiziŃionat terenuri in valoare de … lei (cont 2011 ”terenuri”) pe care a 
construit imobilul din ..., str. ... nr. 3, in valoare de …. lei (cont 212 “construcŃii”).   

Conform DeclaraŃiilor 101 privind impozitul pe profit depuse de societate, 
rezultatul fiscal obŃinut de societate a fost pierdere fiscala in suma de …. lei, ceea ce 
este normal in faza investiŃionala.  

 
- In anul 2013, începând cu luna iulie, ... a achiziŃionat intracomunitar licenŃa 

HYbris in valoare de 2.820.701 lei (cont 208 “imobilizări necorporale”) si software-ul 
aferent, necesare desfasurarii viitoarei activitati, respectiv comerŃul online de anvelope.  

Aceste investiŃii au generat cheltuieli cu amortizarea, cu asigurările si cu 
impozitele si taxele locale semnificative.  

Veniturile societatii in anul 2013 au fost reprezentate de veniturile obŃinute din 
chirii (cont 706”venituri din chirii”) si refacturate de utilitati (cont 758 “Alte venituri din 
exploatare”). Astfel, după finalizarea investiŃiei, societatea a închiriat o parte din clădire 
societatii ... ... si a recuperat cheltuielile cu utilităŃile aferente prin refacturate.  

De asemenea, spre sfârşitul anului 2013, societatea a început sa recupereze 
costurile cu licenŃele achiziŃionate de către ..., dar utilizate la nivelul grupului prin  
refacturarea unei cote parŃi din licenŃele achiziŃionate către societatea afiliata din ... 
(cont 708 ”venituri din activitati diverse”).  

 
- Începând cu luna aprilie 2014,  ... SRL,  pe langa veniturile de natura chiriilor si 

refacturarilor de taxa utilizare si mentenanta licenŃe si utilitati, începe sa obtina venituri 
din vânzarea online de cauciucuri conform obiectului principal de activitate declarat 
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concomitent cu continuarea investiŃiilor (deschiderea de noi magazine online de 
vânzare de cauciucuri). 

Veniturile sunt înregistrate in contul 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”. Contul 
707 este defalcat pe analitice deschise pentru fiecare din tarile in care deŃine site-uri 
prin care vinde cauciucurile online respectiv: Grecia, Slovacia, Letonia, Estonia, 
Slovenia, CroaŃia, Cehia, Ungaria, Serbia si respectiv România.   

Vânzările de cauciucuri sunt înregistrate in evidenta contabila in baza facturilor 
emise atât către persoane juridice cat si către persoane fizice.  

In prima parte a perioadei, mărfurile sunt achiziŃionate intracomunitar  de la 
societăŃile  afiliate ... si ... si, ulterior, si-a  extins reŃeaua de furnizori de anvelope prin 
achiziŃii  direct de la terŃi.   

Aferent activitatii de vânzare online de anvelope, ... a început sa înregistreze 
cheltuieli cu transportul bunurilor tranzacŃionate (curierat). Transportul fie a fost 
refacturat de afiliatul ..., fie a fost suportat de societatea din România. 

O alta categorie importanta de cheltuieli au fost cele cu reclama si publicitatea, 
având ca obiectiv extinderea continua a pieŃei.  

In aceasta perioada au continuat investiŃiile in licenŃe, respectiv …, .., … etc. 
Alte venituri au reprezentat veniturile din dobanzi si diferenŃe de curs valutar.  

       In perioada supusa verificării, societatea a angajat următoarele tipuri de 
cheltuieli: 

- cheltuieli cu descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute; 
- cheltuieli cu chiria plătita pentru depozitul din ...; 
- cheltuieli de publicitate; 
- cheltuieli cu transportul mărfurilor; 
- cheltuieli cu taxa de mediu; 
- cheltuieli cu salariile personalului. Societatea are angajaŃi in funcŃiile de director 

general, agenŃi contractări achiziŃii, director departament informatic, consilier de justiŃie. 
In afara de directorul general, toŃi ceilalŃi angajaŃi sunt cu timp parŃial de munca; 

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale; 
- cheltuieli cu serviciile de contabilitate, consultanta fiscala, administrare site AG;  
- cheltuieli cu materiale consumabile, utilitati si de întreŃinere a echipamentului IT.   
Organele de inspecŃie fiscala au procedat la întocmirea DispoziŃiei de masuri nr. 

.../..., prin care s-a solicitat întocmirea si prezentarea de către contribuabil a dosarului 
preturilor de transfer aferent perioadei supuse verificării pentru tranzacŃiile cu 
persoanele afiliate. 

La finalul termenului acordat, ... SRL ..., a prezentat organelor de inspecŃie fiscala 
Dosarul preturilor de transfer.  

Din analiza dosarului, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca dosarul 
îndeplineşte conŃinutul prevăzut de reglementările legale in vigoare, respectiv sunt 
prezentate date si informaŃii despre: 

- informaŃii despre grup; 
- informaŃii despre contribuabil; 
- prezentarea persoanelor afiliate si a sediilor permanente ale acestora implicate 

in aceste tranzacŃii; 
- prezentarea detailata a tranzacŃiilor cu persoane afiliate; 
- prezentarea analizei funcŃionale; 
- prezentarea analizei comparative; 
- descrierea metodei de calcul al preturilor de transfer si argumentarea criteriilor 

de selecŃie a acesteia; 
- concluzia analizei comparative din dosar. 
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... SRL ... face parte din grupul ..., care este un grup de firme ce-si desfasoara 
activitatea in domeniul comerŃului electronic in principal pe piaŃa din Europa si S.U.A.  
Cea mai importanta firma a Grupului este ... societate germana cu sediul la ... .... 

Echipa de inspecŃie fiscala a constatat faptul ca, aşa cum este prezentat in 
dosarul privind preturile de transfer, ... SRL ... a fost înfiinŃata pentru comerŃul online cu 
anvelope din Europa de Est cu magazine in 12 tari, printre care Bulgaria, Ungaria, 
Grecia, CroaŃia, Cehia, Lituania,  Letonia, Estonia,  Slovacia si, nu in ultimul rând 
România.  

Fata de activitatea de comerŃ online, ... oferă si servicii IT către firmele din Grup, 
prin înfiinŃarea, întreŃinerea si actualizarea webshop-urilor existente, precum si prin 
recuperarea costurilor cu licenŃele achiziŃionate de către SC ..., dar utilizate la nivel de 
grup.   

In urma analizei funcŃionale, s-a constatat ca principalele activitati desfăşurate de 
... ... cu afiliaŃii sunt:  

- activitatea de distribuŃie (achiziŃia de marfa de la membri ai grupului ...). ... 
achiziŃionează anvelope de la ... ... ... cu scopul exclusive de a le revinde prin 
intermediul site-urilor sale web; 

- vânzarea de marfa către Grup; 
- achiziŃii de materiale consumabile (materiale de natura ambalajelor) de la ...; 
- achiziŃia de licenŃe software de la ...;    
- refacturate de ... de cost licenŃe către grup; 
- achiziŃii de echipament (linie de împachetare)  de la ...;  
- refacturate costuri cu transportul la preŃ de cost generate de livrarea de pachete 

către clienŃi; 
- recuperarea serviciilor de programare/IT la preŃ de cost; 
- achiziŃia/prestarea de servicii; 
- costuri cu finanŃarea (dobanzi plătite la contractele de împrumut semnate cu ...; 
- servicii de mentenanta si administrare magazine online prestate de ... către ....  
Pentru a demonstra ca tranzacŃiile ... cu entităŃile afiliate din Grup respecta 

principiul valorii de piaŃa, contribuabilul a utilizat metoda marjei nete - TNMM, indicatorul 
financiar comparat fiind ales marja profitului operaŃional, având următoarea formula: 
profit operaŃional/cifra de afaceri.   

De asemenea, in urma analizei comparative, prin documentaŃia din dosarul 
prezentat s-a constatat faptul ca societatea verificata a realizat o analiza comparativa 
pe un eşantion de 10 societati. Intervalul intercuartilar privind marjele obŃinute de 
companiile comparabile identificate pentru perioada 2014-2016 este intre:  

- cuartila inferioara este intre ...% si ...%; 
- cuartila superioara este intre ...% si ...%. 

cu o mediana cuprinsa intre ...% si ...%. 
Din dosarul preturilor de transfer prezentat de societatea contestatoare, rezulta ... 

nu se încadrează in intervalul intercuartilar in niciunul din anii analizaŃi. 
Aceasta se datorează, in opinia petentei, următoarelor aspecte de care organul 

fiscal ar trebui sa tina cont: 
- in perioada 2011-2014, ... nu a desfăşurat efectiv activitatea pentru care a fost 

înfiinŃata, ci a fost intr-o etapa de dezvoltare in care a înregistrat costuri cu servicii de IT; 
- compania a început sa vanda doar din aprilie 2014, când magazinele au fost 

activate; 
- începând cu anul 2014, ... a început sa isi activeze magazinele online in alte 11 

tari din Europa de Est; 



21 

- politica grupului ... de practicare de preturi competitive pentru produsele pe care 
le comercializează are la baza dezvoltarea unei relaŃii stabile si de durata cu 
producătorii de cauciucuri. ObŃinerea calităŃii de distribuitor direct de cauciucuri este un 
proces de durata care generează rezultate in decurs de cativa ani. Ca atare, doar 
începând cu 2015 ... a reuşit sa fie acceptat ca distribuitor direct al producătorilor si deci 
sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ... prin aceasta economisind marja de ... 
aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate din cadrul grupului; 

- societatea precizează ca in anul 2016 ... a înregistrat profit in suma de ... lei; 
- la nivel de grup, la finele anului 2016, marja neta globala a fost de ...%,  mult 

sub valoarea mediana calculate pentru aceeaşi perioada.  
Pentru o apreciere corecta si exacta a stării fiscale si analizarea detaliata a 

pierderilor înregistrate de contribuabil si cauzele care le-au generat, organele de 
inspecŃie fiscala au solicitat situaŃii detaliate pe conturile de cheltuieli si explicaŃii si 
lămuriri suplimentare. 

Cu Adresa  înregistrata la AJFP Caras Severin sub nr. 5459/19.10.2017, ... SRL a 
raspuna solicitării echipei de inspecŃie fiscala si a făcut următoarele precizări: 

- ... a înregistrat constant tranzacŃii cu firmele din group (... si ...) in sensul 
achiziŃiilor de marfa si respectiv al refacturarii de costuri din exploatare (servicii IT, 
licenŃe si ocazional mijloace fixe); 

- cea mai mare parte a cheltuielilor din exploatare înregistrate de ... o reprezintă 
cheltuielile cu marfa, urmate de cele cu transportul, respective marketing si publicitate. 
In relaŃia cu grupul, costurile cele mai ridicate sunt generate de marfa care se 
facturează cu marja de profit si serviciile de transport care se refactureaza la preŃ de 
cost;  

- la o defalcare a tranzacŃiilor intre grup/nongrup apare o discrepanta intre 
valoarea rulajelor contului 607 raportata la cea a conturilor 707, ceea ce releva  o 
pierdere din exploatare datorata tranzacŃiilor din grup. Acest lucru nu este insa real 
întrucât vânzările de marfa sunt efectuate către clientul din afara grupului (persoane 
fizice si juridice); 

- pentru a oferi o imagine fidela a rezultatului din exploatare aferent activitati 
principale, contribuabilul determina un procent de ajustare a cheltuielilor cu marfa 
achiziŃionata din cadrul grupului, necesara pentru alocarea parŃii din cheltuiala cu marfa 
către veniturile din afara grupului; 

- după aplicarea acestui procent de alocare asupra întregii valori a veniturilor din 
vânzarea mărfurilor pentru a ajusta contul 707 aferent tranzacŃiilor din grup, in toŃi anii 
analizaŃi marja bruta din exploatare devine una pozitiva. Astfel, contribuabilul 
concluzionează ca tranzacŃiile ... cu firmele din grup pentru achiziŃia de mărfuri nu sunt 
generatoare de pierderi; 

- in ceea ce priveşte restul tranzacŃiilor cu firmele din grup acestea s-au făcut la 
nivel de preŃ de cost, neavând un impact asupra rezultatului din exploatare al .... 

- rezultatul net din exploatare se datorează in principal cheltuielilor cu transportul, 
marketingul si publicitatea. Costurile cu transportul sunt la un nivel considerabil din 
totalul costurilor cu marfa vânduta către terŃi. Acest lucru face insa parte din politica de 
marketing a grupului ..., respectiv suportarea costurilor cu transportul pentru ca in 
perioada de start-up sa-i garanteze un procent din piaŃa pe care operează.  

Organele de inspec Ńie fiscala au apreciat ca rezultatele înregistrate de 
societatea contestatoare in perioada 2012-2014 sunt  justificate ca urmare a 
faptului ca ... se afla in faza incipienta a invest iŃiilor necesare demar ării activitati .  

In ceea ce prive şte perioada 2014-2016 , ... precizeaz ă, ca deşi se 
înregistrează constant pierderi din exploatare, cifra de afaceri a societatii creste 
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constant si considerabil, iar de vina pentru rezultatul negativ din exploatare su nt 
costurile cu transportul, marketingul si publicitat ea.  

Referitor la observaŃia contribuabilului ca una din cauzele pierderii nete din 
exploatare ar fi costul ridicat al cheltuielilor cu marketingul si publicitatea. echipa de 
inspecŃie a reținut faptul că intr-o economie de piaŃa cheltuielile cu marketingul, reclama  
si publicitatea efectuate de o societate trebuie să fie efectuate în scopul realizării 
ulterioare de venituri impozabile. Având in vedere natura activitati desfăşurate –
comerŃul online cu anvelope este clar ca acest domeniu necesita costuri mari de 
publicitate, angajarea acestora având ca scop final extinderea pieŃei pe care acŃionează 
societatea.  
  În acest sens, echipa de inspecŃie fiscala a constatat ca, in cazul contribuabilului 
analizat, exista o corelație indiscutabila între efectuarea cheltuielilor de reclamă și 
publicitate și creșterea ulterioară a vânzărilor firmei (cifra de afaceri).  

Echipa de inspecŃie fiscala a arătat următoarele: 
- Cifra de afaceri realizata in anul 2014 a fost  de ... lei. Cheltuielile de marketing, 

reclama  si publicitate au fost in suma de  ... lei; 
- Cifra de afaceri realizata  in anul 2015 a fost  de 33.294.631 lei. Cheltuielile de 

marketing, reclama  si publicitate au fost in suma de  ... lei; 
- Cifra de afaceri realizata in anul 2016 a fost  de ... lei. Cheltuielile de marketing, 

reclama  si publicitate au fost in suma de ... lei. 
In toata perioada,  aceste cheltuieli de marketing,  cu reclama si publicitatea 

sunt servicii achizi Ńionate  in principal de la nongrup, respectiv de la  independen Ńi 
in baza contractelor încheiate.  

Astfel, in anul 2014, achizi Ńiile cu aceste servicii de la independen Ńi sunt in 
procent de ...%, din totalul cheltuielilor efectuat e, in anul 2015, sunt in procent de 
...%, iar achizi Ńiile de la independen Ńi in anul 2016 sunt in procent de ...%.  

In ceea ce prive şte cheltuielile cu transportul, acestea au constitu it element 
de cost dar si element de venit prin refacturarile si corec Ńiile intre afilia Ńi. 

Echipa de inspecŃie fiscala a Ńinut cont de observaŃiile petentei si, in urma propriei 
analize efectuate, reiese ca pana la data de 31.12.2014 societatea se afla in faza de 
demarare a investiŃiilor - start –up si, prin urmare, pentru perioada dinaintea anului fiscal 
2014, urmare inspecŃiei fiscale, nu s-au făcut ajustări din punct de vedere al preturilor 
de transfer deoarece in aceasta perioada au fost create si dezvoltate site-urile pentru 
vânzările online, au fost efectuate cheltuieli mari cu licenŃele, serviciile IT, software-urile 
etc.  

In ceea ce priveşte anii fiscali 2015 si 2016, organele de inspecŃie fiscala au 
efectuat ajustări pe preturi de transfer din următoarele motive:  

- din Dosarul preturilor de transfer întocmit de societate la capitolul Date 
financiare (pag. 25), rezulta ca in anul 2016 se înregistrează un profit consolidat la nivel 
de grup de ... mii euro cu ...% fata de anul precedent;   

- in perioada de start-up, achizi Ńiile de licen Ńe nu au generat rezultate 
negative  deoarece aceste costuri au fost recuperate prin refacturate către partenerii din 
grup; 

- activitatea de servicii de transport cu persoanele afiliate se desfasoara la 
valoare de cost, reprezentând refacturarea in/din a mbele direc Ńii . Apreciază  ca 
aceste operaŃiuni, regăsite atât pe cheltuieli cat si venituri, per total perioada  2014-
2016 nu constituie motivul pierderilor. Mai mult, in anul 2016 se procedează la corecŃii 
de costuri pe relaŃia cu afiliatul in ceea ce priveşte cheltuielile cu marfa (reduceri 
comerciale) si cheltuielile de transport, corecŃii aferente perioadelor anterioare; 
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- conform celor prezentate de societate in dosarul preturilor de transfer si faptului 
ca, aşa cum s-a arătat mai sus, cheltuielile cu marketingul, publicitatea si cele de 
transport nu a influenŃat rezultatul din exploatare al societatii, concluzia echipei de 
inspecŃie fiscala este ca preŃul cu care ... SRL a achiziŃionat marfa de la afiliaŃi a condus 
la realizarea de pierdere din exploatare.  

In concluzie, echipa de inspecŃie fiscala a apreciat ca pierderea din exploatare 
înregistrata de societate este atribuibila exclusiv activitatii de achiziŃie/vânzare de 
mărfuri (anvelope).  

... SRL a achiziŃionat de la persoane afiliate in perioada verificata marfa constând 
in anvelope in procent de ... in 2015 si ... in 2016 (... in 2014) si la un preŃ de achiziŃie cu 
o marja de profit de ....    
 łinând cont de faptul ca societatea a înregistrat venituri din vânzarea mărfurilor 
către societati independente, ajustarea realizata de echipa de inspecŃie a presupus 
ajustarea cheltuielilor de exploatare ale societatii, care includ cheltuielile cu mărfurile si 
către care se adresează in fapt ajustarea .  

Metoda de stabilire a preturilor de transfer aleasa  de contribuabil si 
acceptata a fost metoda marjei nete . 

Având in vedere faptul ca in perioada 2013-2014 ... se afla in perioada 
investiŃionala, organele de inspecŃie fiscala au stabilit ca ajustarea preturilor de transfer 
se impune in anii 2015 si 2016, ani in care valorile calculate pentru indicatorul societatii 
analizate nu se încadrează in intervalul interquartilar al eşantionului determinat. 

Astfel,  echipa de inspecŃie fiscala a procedat la ajustarea cheltuielilor pe relaŃia 
cu afiliaŃii pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor.  

Din comparaŃia marjei de profit a ... cu intervalul de comparare prezentat in 
dosarul privind preturile de transfer, organele de inspecŃie fiscala au stabilit ca in anii 
2015 si 2016 preturile cu care ... a achiziŃionat marfa de la afiliaŃi care mai apoi a fost 
vânduta către societati independente nu respecta principiul valorii de piaŃa.  
 In cazul contribuabilului verificat, echipa de inspecŃie a procedat la ajustarea 
cheltuielilor pe relaŃia cu afiliaŃii pentru a reflecta preŃul de piaŃa al bunurilor. 
 S-a procedat la compararea cheltuielilor de exploatare  determinate prin ajustare 
cu cheltuielile de exploatare înregistrate de societate, determinându-se astfel diferenŃele 
de ajustare: 
2015: 
cheltuieli  exploatare înregistrate:   … lei 
cheltuieli recalculate :                    … lei 
diferenŃe ajustare :                         …  lei  
2016: 
cheltuieli  exploatare înregistrate:   … lei  
cheltuieli recalculate :                    … lei 
diferenŃe ajustare :                           …  lei 
 In urma ajustărilor cheltuielilor înregistrate in relaŃia cu persoanele afiliate in anii 
2015 si 2016, a rezultat o diminuare a acestora cu suma totala de ... lei.  
 S-a stabilit diferenŃa suplimentara de impozit pe profit de plata in suma totala de  
... lei defalcata, după cum urmează: 

-  diferenŃa suplimentara de impozit pe profit in suma de … lei pentru anul fiscal 
2015; 

- diferenŃa suplimentara de impozit pe profit in suma de … lei pentru anul fiscal 
2016; 

- diminuarea pierderii fiscale cumulate de recuperat in anii următori stabilita de 
societate cu suma de … lei.  
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In drept , cu privire la relaŃiile de afiliere, art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015  

privind Codul fiscal  prevede următoarele: 
,,ART. 7   

     DefiniŃii ale termenilor comuni  
     În înŃelesul prezentului cod, cu excepŃia titlurilor VII şi VIII, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele semnificaŃii: 

(…)26. persoane afiliate - o persoană este afiliată dacă relaŃia ei cu altă 
persoană este definită de cel puŃin unul dintre următoarele cazuri:  
     a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică dacă acestea sunt 
soŃ/soŃie sau rude până la gradul al III-lea inclusiv;  
     b) o persoană fizică este afiliată cu o persoană juridică dacă persoana fizică 
deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor afiliate, minimum 25% 
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale unei persoane 
juridice ori dacă controlează în mod efectiv persoana juridică;  
     c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puŃin 
aceasta deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor afiliate, 
minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la 
cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică;  
     d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană 
deŃine, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile persoanelor afiliate, minimum 25% 
din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealaltă 
persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv acea persoană juridică. 
     Între persoane afiliate, preŃul la care se transferă bunurile corporale sau 
necorporale ori se prestează servicii reprezintă preŃ de transfer;” 

Potrivit acestor prevederi legale, prin persoane juridice afiliate se înŃelege 
deŃinerea, în mod direct sau indirect, inclusiv deŃinerile prin intermediul persoanelor 
afiliate a minimum 25% din valoarea, numărul titlurilor de participare sau al drepturilor 
de vot de către o persoană juridică la o altă persoană juridică, sau sub controlul efectiv 
al acelei persoane juridice. 

Totodată, la paragraful 11 din Ghidul OCDE o “companie asociată” (entitate 
afiliată în sensul Codului fiscal român) este definită ca o întreprindere care îndeplinește 
condițiile prevăzute la art.9 subparagrafele 1a şi 1 b din Convenția fiscală model OCDE, 
potrivit cărora, două companii sunt asociate dacă una dintre cele două participă direct 
sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul celeilalte, sau dacă “aceleași 
persoane participă direct sau indirect la conducerea, controlul sau capitalul ambelor 
companii”, adică ambele companii se află sub controlul comun. 
 
 In ceea ce priveşte solicitarea Dosarului preturilor de transfer, sunt aplicabile 
următoarele prevederi legale: 
 - art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015  privind Codul de procedura fiscala: 
  ,,ART. 108   
     ObligaŃia de a conduce evidenŃa fiscală 

(…) (2) În vederea documentării respectării principiului valorii de piaŃă 
contribuabilul/plătitorul care desfăşoară tranzacŃii cu persoane afiliate are obligaŃia să 
întocmească dosarul preŃurilor de transfer. La solicitarea organului fiscal central 
competent contribuabilul/plătitorul are obligaŃia de a prezenta dosarul preŃurilor de 
transfer. Cuantumul tranzacŃiilor pentru care contribuabilul/plătitorul are obligaŃia 
întocmirii dosarului preŃurilor de transfer, termenele pentru întocmirea acestuia, 
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conŃinutul dosarului preŃurilor de transfer, precum şi condiŃiile în care se solicită acesta 
se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 

- art. 2 alin. (1) si (2) din OPANAF 442/2016 privi nd con Ńinutul dosarului 
preturilor de transfer:  

,,ART. 2  
     (1) Contribuabilii/Plătitorii din categoria marilor contribuabili, stabiliŃi prin ordin al 
preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, care desfăşoară tranzacŃii cu 
persoane afiliate cu o valoare totală anuală, calculată prin însumarea valorii tranzacŃiilor 
efectuate cu toate persoanele afiliate, exclusiv TVA, mai mare sau egală cu oricare din 
pragurile de semnificaŃie, prevăzute la prezentul alineat, au obligaŃia întocmirii anuale a 
dosarului preŃurilor de transfer. Termenul de întocmire a dosarului preŃurilor de transfer 
este termenul legal stabilit pentru depunerea declaraŃiilor anuale privind impozitul pe 
profit, pentru fiecare an fiscal.  
     Nivelul valoric al pragului de semnificaŃie pentru contribuabilii/plătitorii anterior 
menŃionaŃi, în funcŃie de tipul tranzacŃiei desfăşurate, este:  
     - 200.000 euro, în cazul dobânzilor încasate/plătite pentru serviciile financiare, 
calculată la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României valabil pentru 
ultima zi a anului fiscal;  
     - 250.000 euro, în cazul tranzacŃiilor privind prestările de servicii primite/prestate, 
calculată la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a României valabil pentru 
ultima zi a anului fiscal;  
     - 350.000 euro, în cazul tranzacŃiilor privind achiziŃii/vânzări de bunuri corporale 
sau necorporale, calculată la cursul de schimb comunicat de Banca NaŃională a 
României valabil pentru ultima zi a anului fiscal.  
     (2) Contribuabilii/Plătitorii care se încadrează la prevederile alin. (1) au obligaŃia, 
în baza art. 108 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare, să prezinte la solicitarea organului de inspecŃie 
fiscală, pe perioada derulării unei inspecŃii fiscale, dosarul preŃurilor de transfer, întocmit 
potrivit prevederilor prezentului ordin. Modelul şi conŃinutul solicitării sunt prevăzute în 
anexa nr. 1.” 

 
In ceea ce priveşte reîncadrarea tranzacŃiilor dintre persoanele afiliate de către 

organele fiscale, sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (1) si (4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, care prevăd: 

,,ART. 11   
     Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal  
     (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a  unei contribu Ńii 
sociale obligatorii, autorit ăŃile fiscale pot s ă nu ia în considerare o tranzac Ńie care 
nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra 
forma unei tranzac Ńii/activit ăŃi pentru a reflecta con Ńinutul economic al 
tranzac Ńiei/activit ăŃii.  
     Organul fiscal este obligat să motiveze în fapt decizia de impunere emisă ca 
urmare a neluării în considerare a unei tranzacŃii sau, după caz, ca urmare a 
reîncadrării formei unei tranzacŃii, prin indicarea elementelor relevante în legătură cu 
scopul şi conŃinutul tranzacŃiei ce face obiectul neluării în considerare/reîncadrării, 
precum şi a tuturor mijloacelor de probă avute în vedere pentru aceasta. 
     (…)   (4) Tranzac Ńiile între persoane afiliate se realizeaz ă conform 
principiului valorii de pia Ńă. În cadrul unei tranzacŃii, al unui grup de tranzacŃii între 
persoane afiliate, organele fiscale pot ajusta, în cazul în care principiul valorii de piaŃă 
nu este respectat, sau pot estima, în cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziŃia 
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organului fiscal competent datele necesare pentru a stabili dacă preŃurile de transfer 
practicate în situaŃia analizată respectă principiul valorii de piaŃă, suma venitului sau a 
cheltuielii aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părŃile afiliate pe baza nivelului 
tendinŃei centrale a pieŃei. Procedura de ajustare/estimare şi modalitatea de stabilire a 
nivelului tendinŃei centrale a pieŃei, precum şi situaŃiile în care autoritatea fiscală poate 
considera că un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectării 
principiului pentru tranzacŃiile analizate se stabilesc potrivit Codului de procedură 
fiscală. La stabilirea valorii de piaŃă a tranzacŃiilor desfăşurate între persoane afiliate se 
foloseşte metoda cea mai adecvată dintre următoarele:  
     a) metoda comparării preŃurilor;  
     b) metoda cost plus;  
     c) metoda preŃului de revânzare;  
     d) metoda marjei nete;  
     e) metoda împărŃirii profitului;  
     f) orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare privind preŃurile de transfer 
emise de către OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru 
societăŃile multinaŃionale şi administraŃiile fiscale, cu amendamentele/modificările şi 
completările ulterioare.  
     În aplicarea prezentului alineat se utilizează prevederile din Liniile directoare 
privind preŃurile de transfer emise de către OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică pentru societăŃile multinaŃionale şi administraŃiile fiscale, cu 
amendamentele/modificările şi completările ulterioare.(…)” 

- art. 8 si art. 9 din OPANAF 442/2016 privind con Ńinutul dosarului preturilor 
de transfer: 

 ,,ART. 8  
     Tranzac Ńiile între persoanele afiliate sunt considerate a f i realizate conform 
principiului valorii de pia Ńă dacă indicatorul financiar al tranzac Ńiei/valoarea 
tranzac Ńiei (marj ă/rezultat/pre Ń) se încadreaz ă în intervalul de comparare . Pentru 
stabilirea intervalului de comparare se vor respecta următoarele prevederi:  
     1. analiza de comparabilitate va avea în vedere criter iile teritoriale în 
urm ătoarea ordine: na Ńional, Uniunea European ă, paneuropean, interna Ńional ;  
     2. disponibilitatea rezonabilă a datelor la momentul stabilirii preŃurilor de transfer 
sau la momentul documentării acestora, pentru care contribuabilul/plătitorul verificat 
prezintă documentele justificative pentru datele utilizate la momentul stabilirii preŃurilor 
de transfer;  
     3. marja de comparare reprezint ă intervalul de valori ale pre Ńului sau 
marjei/rezultatului aferent tranzac Ńiilor comparabile derulate între societ ăŃi 
comparabile independente;  
     4. pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi împărŃită în 4 
segmente. Segmentele de maxim şi de minim reprezintă rezultatele extreme. Intervalul 
de comparare reprezintă intervalul de valori ale preŃului sau marjei/rezultatului aferent 
tranzacŃiilor comparabile derulate între societăŃi comparabile independente, după 
eliminarea din marja de comparare a rezultatelor extreme;  
     5. la stabilirea şi calculul estimării/ajustării nu se vor utiliza rezultatele extreme 
din cadrul marjei de comparare;  
    6. dacă valoarea mediană nu poate fi identificată (valoarea mediană reprezintă 
acea valoare care se regăseşte la mijlocul intervalului de comparare), va fi realizată 
media aritmetică a celor două valori de mijloc ale intervalului de comparare. 
     ART. 9  
     (1) Ajustarea/Estimarea preŃurilor de transfer, pentru a reflecta preŃul de piaŃă al 
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bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacŃiei, se efectuează de organele fiscale 
la valoarea configurată de tendinŃa centrală a pieŃei.  
     (2) TendinŃa centrală a pieŃei va fi considerată valoarea mediană a intervalului de 
comparare a indicatorilor financiari ai societăŃilor/valorii tranzacŃiilor comparabile 
identificate sau în situaŃia în care nu se găsesc suficiente societăŃi/tranzacŃii 
comparabile pentru a putea stabili un interval de comparabilitate, fiind identificate cel 
mult trei societăŃi sau tranzacŃii comparabile, se va utiliza media aritmetică a 
indicatorilor financiari ai acestor societăŃi sau a tranzacŃiilor comparabile identificate. 
     (3) În cazul ajustării/estimării preŃurilor de transfer, identificarea tranzacŃiilor sau 
societăŃilor comparabile se va face conform datelor generale despre tranzacŃii similare 
sau a indicatorilor financiari aferenŃi activităŃilor care urmează a face obiectul 
ajustării/estimării şi la care atât organul de inspecŃie fiscală, cât şi 
contribuabilul/plătitorul pot avea acces.” 

 
- pct.12 din Liniile Directoare OCDE : 
“1. Preturile de transfer sunt importante atât pentru contribuabili cat si pentru 

administraŃia fiscala, pentru ca ele determina in mare parte venitul si cheltuielile, si prin 
aceasta profiturile impozabile ale companiilor afiliate, in diferite jurisdicŃii. Problemele de 
preturi de transfer au apărut iniŃial in tranzacŃiile intre companii afiliate ce operau in 
aceeaşi jurisdicŃie fiscala. 

Aspectele naŃionale nu sunt luate in considerare in acest Raport, care se 
concentrează in principal pe aspectele internaŃionale ale preturilor de transfer. 

Aceste aspecte internaŃionale sunt mai dificil de soluŃionat pentru ca sunt 
implicate mai multe jurisdicŃii fiscale, si de aceea orice corectare a preŃului de transfer 
intr-o jurisdicŃie presupune o corectare corespondenta intr-o alta jurisdicŃie. Cu toate 
acestea, daca cealaltă jurisdicŃie nu accepta sa efectueze corectarea corespunzătoare, 
grupul de MNE-le va fi impozitat de doua ori pentru acea parte din profituri. Pentru a 
minimiza riscul de dubla impunere, este necesar un consens internaŃional cu privire la 
modul in care se stabilesc, in scopuri fiscale, preturile de transfer pentru tranzacŃiile 
trans-frontaliere. “ 

FaŃă de prevederile legale de mai sus se reŃine că tranzacŃiile între persoane 
afiliate se realizează conform principiului preŃului pieŃei libere, respectiv în condiŃii 
stabilite sau impuse care nu trebuie să difere de relaŃiile comerciale sau financiare 
stabilite între întreprinderi independente, iar la stabilirea profiturilor persoanelor afiliate 
se au în vedere principiile privind preŃurile de transfer. 

PreŃurile de transfer sunt preŃurile la care o companie transferă bunuri corporale 
sau necorporale, ori prestează servicii către companii afiliate. 

Analizarea tranzacŃiilor între persoane juridice afiliate se datorează aşa numitei 
practici de "transfer al preŃurilor", practică care constă în efectuarea de tranzacŃii la 
preŃuri “speciale” şi/sau în condiŃii speciale care conduc la distorsionarea bazei de 
impozitare şi la alterarea taxelor şi impozitelor datorate. 

Pentru aceste tranzacŃii, entităŃile româneşti au obligaŃia întocmirii şi prezentării 
dosarului preŃurilor de transfer, conform prevederilor OPANAF 442/2016 privind 
conŃinutul dosarului preturilor de transfer. 

Astfel, în vederea determinării cu o cât mai mare exactitate a taxelor şi 
impozitelor care ar trebui să revină fiecărei jurisdicŃii fiscale în condiŃii de piaŃă liberă, 
autorităŃile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane 
pentru a reflecta preŃul de piaŃă al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzacŃiei. 
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De asemenea, la capitolul Glosar din Liniile Directoare OCDE este definita 
noŃiunea: 

Metoda marjei tranzacŃionale nete - o metoda de profit tranzacŃional ce 
examinează marja profitului net faŃă de o bază corespunzătoare (exemplu: costuri, 
vânzări, active) realizata de contribuabil din tranzacŃii controlate (sau tranzacŃii care pot 
fi agregate conform principiilor din Capitolul I). 

 
Din analiza dosarului preŃurilor de transfer practicate în tranzacŃiile dintre 

persoanele afiliate, organele de inspecŃie fiscală au constatat că societatea a utilizat 
metoda marjei nete ca fiind cea mai potrivită metodă de analiză a tranzacŃiilor discutate 
în contextul operaŃiunilor realizate. 
 

Art.19 alin. (1) şi alin. (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, în vigoarea pe perioada verificată, prevede că: 

,,ART. 19   
     Reguli generale  
     (1) Rezultatul fiscal se calculează ca diferenŃă între veniturile şi cheltuielile 
înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile 
neimpozabile şi deducerile fiscale şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La 
stabilirea rezultatului fiscal se iau în calcul şi elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, 
potrivit normelor metodologice, precum şi pierderile fiscale care se recuperează în 
conformitate cu prevederile art. 31. Rezultatul fiscal pozitiv este profit impozabil, iar 
rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscală. 

(…) (6) TranzacŃiile între persoane afiliate se realizează conform principiului 
valorii de piaŃă. La stabilirea rezultatului fiscal al persoanelor afiliate se au în vedere 
reglementările privind preŃurile de transfer, prevăzute de Codul de procedură fiscală.” 

 
1. Referitor la noŃiunea de ,,start-up” 
Contestatoarea susŃine ca  organele de control au raportat raŃionamentul la anul 

in care societatea a fost efectiv înfiinŃata si nu la anul începând cu care ea a început sa 
obtina venituri din activitatea pentru care a fost înfiinŃata. Aducerea in discuŃie a textului 
de lege menŃionat anterior a avut ca raŃionament lipsa unei definiŃii legale clare a 
noŃiunii de "start-up"/"debutant" in baza căreia organele de control sa inteleaga 
raŃionamentul societăŃii cu privire la susŃinerea unei activităŃi in pierdere. 

Privitor la menŃiunea din Raportul de inspecŃie fiscala, conform căreia organele 
de control nu au inteles aducerea in discuŃie a acestui text de lege, petenta specifica ca 
aceasta a avut ca raŃionament lipsa unei definiŃii legale a unui termen uzitat in mod 
frecvent atât de mediul de afaceri cat si de instituŃiile publice (insa in alte domenii de 
interes decât cel fiscal). 

Textul Deciziei nr. 9055/18.02.2008 nu trebuia interpretat de organul de control in 
sensul tratării ... SRL ca o microîntreprindere, ci raportat la faptul ca aceasta isi 
începuse efectiv activitatea pentru care a fost înfiinŃata doar in cursul anului 2014, iar ca 
urmare perioada de "start-up" de 3 ani (aşa cum este ea menŃionata de lege) trebuia 
interpretata si calculata începând cu acel moment, si nu cu anul infiintarii societăŃii. 
Petenta considera ca acest raŃionament se aplica cu atât mai mult cu cat pana in anul 
2013, când societatea a început sa investească in achiziŃia de licenŃe si servicii IT 
necesare dezvoltării magazinelor online prin care urma sa isi desfăşoare activitatea, 
aceasta nu a obŃinut efectiv niciun venit de aceasta natura. RaŃionamentul era raportat 
la percepŃia legiuitorului cu privire la noŃiunea de start-up si, respectiv, la perioada in 
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care se considera justificat din punct de vedere economic ca rezultatele unei societăŃi 
sa fie analizate prin prisma acestei noŃiuni. 

In ceea ce priveste invocarea de către petenta a teoriei economice privind 
conceptul de start - up vizând legislaŃii privitoare la societati debutante, care solicita 
asistenta financiara nerambursabila si care se afla, intr-o competiŃie  pentru propuneri 
de proiecte de sprijin a start-up -urilor si spin -off -urilor inovative,  învederam 
următoarele: 

 
- Începând cu luna aprilie 2014 ,  ... SRL,  pe langa veniturile de natura chiriilor 

si refacturarilor de taxa utilizare si mentenanta licenŃe si utilitati, începe sa obtina 
venituri din vânzarea online de cauciucuri conform obiectului principal de 
activitate declarat concomitent cu continuarea inve sti Ńiilor  (deschiderea de noi 
magazine online de vânzare de cauciucuri). 

Veniturile sunt înregistrate in contul 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor”. Contul 
707 este defalcat pe analitice deschise pentru fiecare din tarile in care deŃine site-uri 
prin care vinde cauciucurile online respectiv: Grecia, Slovacia, Letonia, Estonia, 
Slovenia, CroaŃia, Cehia, Ungaria, Serbia si respectiv România.   

Vânzările de cauciucuri sunt înregistrate in evidenta contabila in baza facturilor 
emise atât către persoane juridice cat si către persoane fizice.  

In prima parte a perioadei, mărfurile sunt achiziŃionate intracomunitar  de la 
societăŃile  afiliate ... si ... si, ulterior, si-a  extins reŃeaua de furnizori de anvelope prin 
achiziŃii  direct de la terŃi.   

Aferent activitatii de vânzare online de anvelope, ... a început sa înregistreze 
cheltuieli cu transportul bunurilor tranzacŃionate (curierat). Transportul fie a fost 
refacturat de afiliatul ..., fie a fost suportat de societatea din România. 

 
- Organele de inspecŃie fiscala au apreciat ca rezultatele înregistrate de 

societatea contestatoare in perioada 2012-2014 sunt justificate ca urmare a faptului ca 
... se afla in faza incipienta a investiŃiilor necesare demarării activitati, considerând anii 
2012-2014 perioada de start-up. 

 
- Începând cu anul 2014, ... a început sa isi activez e magazinele online in 

alte 11 tari din Europa de Est . 
 
- Politica grupului ... de practicare de preturi competitive pentru produsele pe 

care le comercializează are la baza dezvoltarea unei relaŃii stabile si de durata cu 
producătorii de cauciucuri. ObŃinerea calităŃii de distribuitor direct de cauciucuri este un 
proces de durata care generează rezultate in decurs de cativa ani. Ca atare, doar 
începând cu 2015 ... a reuşit sa fie acceptat ca distribuitor direct al producătorilor si deci 
sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ... prin aceasta economisind marja de ... 
aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate din cadrul grupului; 

 
- In perioada de start-up, achizi Ńiile de licen Ńe nu au generat rezultate 

negative deoarece aceste costuri au fost recuperate  prin refacturate c ătre 
partenerii din grup . 

 
- Referitor Decizia Preşedintelui ANCS nr.9718/11.08.2008 pentru modificarea si 

completarea anexei nr. 2 a Deciziei Preşedintelui ANCS nr. 9055/18.02.2008 de aprobare 
a competiŃiei pentru propuneri de proiecte de sprijin a start-up - urilor si spin-off-urilor 
inovative, precizam ca este data doar pentru stabilirea condi Ńiilor de acceptare a 
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unor proiecte si accesarea programului România Star tup Nation , firmele solicitante 
trebuind să îndeplinească mai multe condiŃii. 

 
- Un startup  este o afacere sub forma unei companii, a unui parteneriat sau o 

organizaŃie temporară care are scopul de a căuta un model de afaceri repetabil. Aceste 
companii, de regulă nou-create, se află în faza de dezvoltare.  

 
Ca atare,  având in vedere cele antementionate si faptul ca in urma analizei 

comparative a documentaŃiei din dosarul prezentat s-a constatat faptul ca societatea 
verificata a realizat o analiza comparativa pe un eşantion de 10 societati, iar intervalul 
intercuartilar privind marjele obŃinute de companiile comparabile identificate pentru 
perioada 2014-2016 este intre:  

- cuartila inferioara este intre ...% si ...%; 
- cuartila superioara este intre ...% si ...%; 

cu o mediana cuprinsa intre ...% si ...%,  rezulta in mod corect organele de inspecŃie 
fiscala au ajustat cheltuielile începând cu anul 2015. 

Perioada 2015-2016 este perioada de derulare, creştere si dezvoltare a afacerii 
si nu de start-up. 
 

2. Referitor la raŃionamentul de aplicarea a ajustării rezultatului fiscal pentru anii 
2015 si 2016 
  

Organul competent sa soluŃioneze contestaŃia învederează următoarele: 
Conform celor prezentate în cuprinsul Raportului de inspecŃie fiscală încheiat la 

data de ... si înregistrat sub nr. F-CS .../... rezultă că organele de inspecŃie fiscală în 
mod corect şi legal au procedat la estimarea preŃurilor de transfer cu respectarea 
etapelor precizate la art. 8 si art. 9 din OPANAF 442/2016 privind conŃinutul dosarului 
preturilor de transfer, metoda de stabilire a preturilor de transfer fiind cea  aleasa 
de societatea contestatoare.  

În sensul algoritmului utilizat de organele de inspecŃie fiscală sunt şi prevederile 
pct. 1.36 şi 1.38 din Ghidul OECD: 

 „1.36 Examinarea unei administraŃii fiscale asupra unei tranzacŃii controlate ar 
trebui sa fie în mod normal bazată pe tranzacŃia întreprinsă efectiv de către companiile 
afiliate, aşa cum a fost structurată de acestea, utilizând metodele aplicate de 
contribuabil în m ăsura în care acestea corespund m ăsurilor descrise în Capitolul 
II si III (...)” 

„1.38 În ambele seturi de circumstanŃe prezentate mai sus, caracterul tranzacŃiei 
poate să fie mai curând generat de relaŃia dintre părŃi în loc să fie determinat de condiŃii 
comerciale normale, şi poate să fi fost structurat de către contribuabil astfel încât să 
eludeze sau să minimizeze impozitul. În astfel de cazuri, totalitatea termenilor ar fi 
rezultatul unei condiŃii care nu ar fi fost puse dacă părŃile ar fi fost angajate în operaŃiuni 
la lungime de braŃ. Articolul 9 va permite deci o ajustare a condiŃiilor, pentru a reflecta 
condiŃiile la care ar fi ajuns părŃile dacă tranzacŃia ar fi fost structurată în conformitate cu 
realităŃile economice şi comerciale ale părŃilor ce operează la lungime de braŃ.” 

Echipa de inspecŃie fiscala a constatat discrepanta intre valoarea rulajelor 
contului 607 raportata la cea a conturilor 707, fapt ce releva  pierdere din exploatare pe 
segmentul  tranzacŃiilor din grup. 

Faptul ca, doar începând cu luna septembrie 2015 ... a reuşit sa fie acceptat ca 
distribuitor direct al producătorilor si deci sa evite achiziŃionarea stocurilor de la ... si ..., 
prin aceasta economisind marja de ... aplicata tuturor stocurilor achiziŃionate din cadrul 
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grupului, nu constituie un motiv al exonerării de la ajustare pe preturi de transfer a 
contestatoarei. 

Privitor la perioada 2015-2016, creşterea ca de la un an la altul a cifrei de afaceri 
indica o creştere si o dezvoltare a activitatii dar, in cazul petentei, creşterea cifrei de 
afaceri este însoŃita de  creşterea intr-o proporŃie mult mai mare a cheltuielilor acesteia. 
In nici o situaŃie, nici un participant independent pe o piaŃa nu va tolera înregistrarea de 
pierderi constante si  considerabile ani la rând.  

 
3)  Referitor la relaŃia de cauzalitate dintre cheltuielile de marketing, publicitate si 

transport si rezultatul din exploatare înregistrat de societate 
Organul competent sa soluŃioneze contestaŃia învederează următoarele: 
In anii 2015-2016, cheltuielile de marketing, reclama si publicitate a u fost 

servicii achizi Ńionate  in principal de la nongrup respectiv de la independen Ńi in 
baza contractelor încheiate.  Astfel, in anul 2015 achizi Ńiile cu aceste servicii de la 
independen Ńi sunt in procent de ...% din totalul cheltuielilor  efectuate, iar 
achizi Ńiile de la independen Ńi in anul 2016 sunt in procent de ...% . Se poate 
concluziona ca tranzacŃiile de natura achiziŃiilor de servicii de marketing si publicitate 
desfasurandu-se intre contribuabilul verificat si independenŃi respecta principiul valorii 
de piaŃa, preŃul acestora reprezentând preŃul de piaŃa.   

In ceea ce priveşte cheltuielile cu transportul, acestea au constituit element 
de cost, dar si element de venit prin refacturarile  efectuate de petenta cu afilia Ńii 
săi. Mai mult, s-a constatat si efectuarea de corecŃii referitoare la cheltuielile de 
transport intre petenta si afiliat, constând in stornarea de cheltuieli de transport facturate 
in plus de către afiliat. 

 
Prin documentele prezentate cu ocazia formulării contestaŃiei, petenta nu 

contrazice constatările organelor de inspecŃie fiscala cu privire la faptul ca, cheltuielile 
de marketing, reclama si publicitate au fost servic ii achizi Ńionate  in principal de la 
nongrup, iar cheltuielile cu transportul acestea au  constituit element de cost dar 
si element de venit prin refacturarile efectuate de  petenta cu afilia Ńii s ăi. 

 Incidente spetei sunt si prevederile art. 276 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, care 
stipulează: 

„ART. 276 
Solu Ńionarea contesta Ńiei 
(1) In soluŃionarea contestaŃiei organul competent verifica motivele de fapt si de 

drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contestaŃiei se face in raport cu susŃinerile parŃilor, cu dispoziŃiile legale invocate de 
acestea si cu documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea 
contestaŃiei se face in limitele sesizării. 

Potrivit doctrinei, se retine ca inca din dreptul roman a fost consacrat principiul 
potrivit căruia cel ce afirma o pretenŃie in justiŃie trebuie sa o dovedească, regula 
tradiŃionala exprimata prin adagiul latin „actor incumbit probatio”, principiul fiind 
consfinŃit de art. 249 si art. 250 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura 
civila, republicata, cu modificările si completările ulterioare: 

„Art. 249 
Sarcina probei  
Cel care face o susŃinere in cursul procesului trebuie sa o dovedească, in 

afara de cazurile anume prevăzute de lege. 
Art. 250 
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Obiectul probei si mijloacele de proba 
Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, 

prezumŃii, mărturisirea uneia dintre parŃi, făcuta din proprie iniŃiativa sau obŃinuta la 
interogatoriu, prin expertiza, prin mijloacele materiale de proba, prin cercetarea la fata 
locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege”. 
precum si de art. 73 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificările si completările ulterioare: 

„ART. 73 
Sarcina probei in dovedirea situa Ńiei de fapt fiscale 
(1) Contribuabilul/Plătitorul are sarcina de a dovedi actele si faptele care au stat 

la baza declaraŃiilor sale si a oricăror cereri adresate organului fiscal”. 
Având in vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoca in 

sprijinul pretenŃiilor sale o anumita stare de fapt, afirmând o pretenŃie in procedura 
administrativa, constatarea care se impune, una naturala si de o implacabila logica 
juridica, este aceea ca sarcina probei revine contestatorului. 

Se retine ca sarcina probei nu implica un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invoca o pretenŃie in cadrul caii administrative de 
atac, neaprobarea cererii afirmate determinând respingerea solicitărilor. 
 

Astfel, întrucât SC ... SRL nu a motivat pretenŃiile din contestaŃia formulata cu 
motive de drept si înscrisuri de natura mijloacelor de proba reglementate de Codul de 
procedura fiscala care sa infirme situaŃia de fapt constatata  de inspecŃia fiscala, 
respectiv documente justificative si argumente privind starea de fapt si de drept, se va 
respinge contesta Ńia ca neîntemeiata pentru impozitul pe profit in su ma de ... lei,  
in temeiul art. 279 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 11.1 lit. a) din 
OPANAF nr. 3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului VIII din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările 
ulterioare. 

 
           Pentru considerentele arătate in conŃinutul deciziei si in temeiul art. 279 alin. (1) 
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si 
completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 
3741/2015 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare, 
se: 
 
 
 
                               DECIDE : 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Respingerea ca neîntemeiata a contesta Ńiei  formulate de societatea ... SRL 
împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale principale aferente diferenŃelor 
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bazelor de impozitare stabilite in cadrul inspecŃiilor fiscale la persoanele juridice nr. F-
CS .../... pentru impozitul pe profit in suma de ...  lei . 

     
                                         

- prezenta decizie se comunica la :      
  - societatea ... SRL; 
  - AJFP … – Inspectie Fiscala.   
     

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la instanta competenta in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 

 
 

DIRECTOR  GENERAL  
…. 

 

 


