
 

 

 
DECIZIA nr.-/2009 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. X S.R.L. 
cu sediul în Sf.Gheorghe, str.--, nr.--, ap.--, jud. Covasna, 

înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de A.F.P. Sf. 
Gheorghe, Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, prin adresa nr.--/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei formulat� de S.C. X 
S.R.L., înregistrat� la A.F.P. Sfântu Gheorghe sub nr.--/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. --/2009, în sum� total� de ?? lei, compus� din : 
 - ?? lei, reprezentând TVA 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA 
 - ?? lei, reprezentând impozit pe profit 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., se cere anularea Deciziei de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i 
a Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, în sum� total� de ?? lei, compus� din : 
 - ?? lei, reprezentând TVA 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA 
 - ?? lei, reprezentând impozit pe profit 
 - ?? lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 

 În fapt contestatoarea are ca obiect de activitate comer� cu am�nuntul efectuat în 
afara magazinelor, standurilor, chio�curilor �i pie�elor, f�cându-se numai o prezentare în 
public a produselor destinate vânz�rii în diverse loca�ii în �ar� �i pentru cei prezen�i se 
distribuie cadouri. M�rfurile au fost eliberate din gestiune �i trecute pe cheltuieli pe baza 
proceselor verbale întocmite �i semnate de c�tre un angajat al societ��ii sau de c�tre 
administrator �i pe baza bonurilor de consum. 
 În drept contestatoarea arat� c� conform art.128, alin.8, lit.e din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri “e) acordarea în mod gratuit de bunuri 
ca mostre în cadrul campaniilor promo�ionale, pentru încercarea produselor sau pentru 
demonstra�ii la punctele de vânzare, alte bunuri acordate în scopul stimul�rii vânz�rilor;” 
�i coloborat cu art.21, alin.2, lit.d din din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile ulterioare, respectiv “d) cheltuielile de reclam� �i publicitate efectuate în 
scopul populariz�rii firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui contract scris, precum 
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�i costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor 
publicitare. Se includ în categoria cheltuielilor de reclam� �i publicitate �i bunurile care 
se acord� în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor �i 
demonstra�ii la punctele de vânzare, precum �i alte bunuri �i servicii acordate cu scopul 
stimul�rii vânz�rilor;” în consecin�� bunurile respective intr� ca cheltuial� deductibil� f�r� 
limit�. 
 

II. Organele de control din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu 
Gheorghe au efectuat un control la S.C. X S.R.L., unde au constatat c� societatea a 
dedus TVA (?? lei) aferent� unor m�rfuri �i a înregistrat pe cheltuial� în contul 6028 
suma de ?? lei, reprezentând bunuri distribuite în mod gratuit c�tre diverse persoane 
fizice. Bunurile respective au ie�it din gestiune sub form� de cadouri �i trecute pe 
cheltuial� pe baza proceselor verbale întocmite �i semnate de c�tre angaja�ii societ��ii 
sau de c�tre administrator dup� caz �i pe baza bonurilor de consum. Organul de control 
constat� c� bunurile distribuite nu fac parte din gama de produse comercializate de 
societate, neputând fii considerate astfel mostre, motiv pentru care nu a acordat drept 
de deducere aferent achizi�ion�rii bunurilor distribuite, respectiv le-a considerat livr�ri 
asimilate, conform art.128, alin.4, lit.b din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile ulterioare, �i în consecin�� a calculat TVA �i impozit pe profit suplimentar.  
 

III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 
 În fapt contestatoarea are ca obiect de activitate comer� cu am�nuntul efectuat în 
afara magazinelor, standurilor, chio�curilor �i pie�elor, f�cându-se numai o prezentare în 
public a produselor destinate vânz�rii în diverse loca�ii în �ar� �i pentru cei prezen�i se 
distribuie cadouri. Bunurile care sunt distribuite c� cadouri pentru participan�ii la 
prezent�ri, indiferent dac� ace�tia au achizi�ionat sau nu produsele comercializate a�a 
cum reiese �i din Nota explicativ� dat� de c�tre administratorul societ��ii. Totodat� din 
Nota explicativ� se re�ine c� documentele justificative precum Procesele verbale �i 
bonurile de consum sunt întocmite unilateral numai de c�tre un angajat al societ��ii sau 
de c�tre administrator, neputânduse dovedi c� bunurile distribuite ca cadouri au ajuns la 
participan�ii prezent�rilor f�cute de societate. 
 În contesta�ie contestatoarea admite c�, citez “Organul fiscal a constatat corect 
c� bunurile acordate nu constituie mostr� pentru c� bunurile distribuite nu fac parte din 
gama de produse comercializate de societate … ” în consecin�� organul de control în 
mod întemeiat nu a acceptat bunurile respective ca mostre �i a calculat TVA �i impozit 
pe profit suplimentar. 
 

 În drept în conformitate cu art.21, alin.4, lit.f din Legea 571/2003 �i O.M.F.P 
1850/2004 societa�ile au obliga�ia s� întocmeasc� pentru înregistrarea opera�iunilor 
economico-financiare, în momentul efectu�rii lor, în documente justificative, astfeI 
documentele justificative trebuie s� con�in� urm�toarele elemente: 

- denumirea documentului;  
- denumirea �i, dup� caz, sediul unit��ii care întocme�te documentul;  
- num�rul documentului �i data întocmirii acestuia;  
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- men�ionarea p�r�ilor care particip� la efectuarea opera�iunii economico-
financiare (când este cazul);  

- con�inutul opera�iunii economico-financiare �i, atunci când este necesar, temeiul 
legal al efectu�rii acesteia;  

- datele cantitative �i valorice aferente opera�iunii economico-financiare efectuate; 
- numele �i prenumele, precum �i semn�turile persoanelor care r�spund de 

efectuarea opera�iunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribu�ii de control 
financiar preventiv �i ale persoanelor în drept s� aprobe opera�iunile respective, dup� 
caz; 

- alte elemente menite s� asigure consemnarea complet� a opera�iunilor 
efectuate.  

 

Societatea pentru desc�rcarea din gestiune a bunurilor distribuite a întocmit 
bonuri de consum �i procese verbale, documente unilaterale, f�r� a se putea identifica 
ce bunuri a primit fiecare persoan�, deasemenea neexistând nici semn�tur� vreunei 
persoane care a primit aceste bunuri, astfel nefiind nici o dovad� c� aceste bunuri au 
fost distribuite cu titlu de cadouri.  

Bunurile oferite drept cadou nu erau comercializate de societate �i în consecin�� 
nu puteau s� fii încadrate ca mostre �i în conformitate cu art.49 din OG 99/2000 privind 
comercializarea produselor �i serviciilor pe pia��, cit�m : 

"Este interzis� orice vânzare ori ofert� de vânzare de produse sau orice 
prestare ori ofert� de prestare de servicii f�cut� c�tre consumator, care d� dreptul 
acestuia, cu titlu gratuit, imediat sau la un anumit termen, la o prim� sub forma unor 
produse/servicii, în afara cazurilor în care acestea sunt identice sortimental cu 
produsele/serviciile cump�rate." coloborat cu art 17 din OG 99/2000 privind 
comercializarea produselor �i serviciilor pe pia�� "Este interzis oric�rui comerciant s� 
ofere sau s� vind� produse în pierdere, cu excep�ia situa�iilor prev�zute la art. 16 lit. a) -
c), e)-i), precum �i în cazul produselor aflate în pachete de servicii. Prin vânzare în 
pierdere, în sensul prezentei ordonan�e, se întelege orice vânzare la un pre� egal sau 
inferior costului de achizi�ie, astfel cum acesta este definit în reglement�rile legale în 
vigoare." 

Contestatoarea afirm� în contesta�ie c� cadouri acordate sunt pentru atragerea 
clien�ilor, iar produsele acordate au dus la cre�terea vânz�rilor. Cadourile împ�r�ite au 
valori cuprinse între ?? lei + TVA �i pân� la ?? lei + TVA, astfel de exemplu în luna 
noiembrie 2007 s-au distribuit ca cadouri un num�r de ?? de aspiratoare cu valoarea de 
?? lei + TVA bucata. În ceea ce priveste rezultatele financiar contabile ale societ��ii 
cheltuielile cu m�rfurile, cadourile �i chiria s�lilor dep��esc veniturile realizate din 
aceasta activitate. 

Conform afirma�iilor contestatoarei c� cheltuielile înregistrate cu distribuirea 
cadourilor intr� în categoria cheltuieli f�r� limit� prev�zut� la art.21, alin.2, lit.d din din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile ulterioare, respectiv “d) cheltuielile 
de reclam� �i publicitate efectuate în scopul populariz�rii firmei, produselor sau 
serviciilor, în baza unui contract scris, precum �i costurile asociate producerii 
materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ în categoria 
cheltuielilor de reclam� �i publicitate �i bunurile care se acord� în cadrul unor campanii 
publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor �i demonstra�ii la punctele de 
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vânzare, precum �i alte bunuri �i servicii acordate cu scopul stimul�rii vânz�rilor;” se 
re�ine faptul c� societatea a înregistrat cheltuielile cu distribuirea cadourilor pe contul 
6028 ”Cheltuieli privind alte materiale consumabile” �i nu pe contul 623 “Cheltuieli de 
protocol, reclam� �i publicitate” a�a cum se arat� �i în textul de lege citat anterior. 

Având în vedere cele de mai sus, c� pe lâng� faptul c� oferirea de astfel de 
cadouri este interzis� de legiuitor, nu exist� nici dovad� c� aceste produse au fost 
distribuite drept cadou, organele de control au considerat corect c� aceste cheltuieli nu 
sunt aferente realiz�rii de venituri �i au calculat TVA �i impozit pe profit suplimentar cu 
major�rile de întârziere aferente.  

 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 
lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 Respinge contesta�ia formulat� S.C. X S.R.L., cu sediul în Sf.Gheorghe, str.--, 
nr.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. --/2009, în sum� total� de ?? lei, ca neintemeiat�. 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform 
prevederilor legale. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


