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                           D E C I Z I E  nr.  866/280/23.06.2015 
privind contesta ia formulat de

 

S.C. X SRL înregistrat la D.G.R.F.P 
Timi oara sub nr. ....../16.02.2015     

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi cu adresa nr. 

/12.02.2015, asupra contesta iei formulate de 
                                                                                                               . 

S.C. X S.RL.  

înregistrat la Administa ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
...../05.02.2015 la A.J.F.P Timi 

 

Inspec ie

 

Fiscal nr...../06.02.2015 i la Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr........./16.02.2015.  

S.C. X S.RL. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere F-TM 
nr........./22.12.2014 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de 
inspec ia fiscal emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal si a Raportului de 
inspec ie fiscal nr.F-TM ......./22.12.2014 solicitând anularea par ial a acestora 
pentru suma total de

  

xxxxx lei reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar 
si taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar

 

cu aceesoriile aferente.    

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de S.C. X S.RL 
împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. F-TM ....../22.12.2014 încheiat de 
c tre organele de control din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice 
Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal , se re in urm toarele:

 

In drept, Codul de Procedur Fiscal , republicat prevede:  
ART. 85            

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor si a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 

(1) Impozitele, taxele, contribu iile si alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 

Agen ia

 
Na ional de 

 
Administ rare Fiscal

 
Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii

  
Str. Gh. Lazar nr. 9B 
300081, Timi oara 
Tel : +0256 499334 
Fax :+0256 499332 
e-mail:info.adm @dgfptmmfinante.ro

 

nr. inreg. ANSPDCP 20012 

 
MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE
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a) prin declara ie fiscala, în condi iile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4); 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
ART. 86 

          Decizia de impunere         
(1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 

emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifica baza de impunere.        
(2) Pentru crean ele administrate de Ministerul Finantelor Publice prin 

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal , prin ordin al ministrului finan elor 
publice se pot stabili si alte competente pentru emiterea deciziilor de impunere ca 
urmare a inspec iei fiscale.

        

(3) Decizia de impunere se emite, dac este necesar, si în cazul în care nu s-a 
emis decizie referitoare la baza de impunere potrivit art. 87.[...] 
         ART. 87          

Forma si con inutul deciziei de impunere

 

         Decizia de impunere trebuie sa îndeplineasc condi iile prev zute la art. 
43.[...]

 

coroborat cu art. 106 din Hot rârea Guvernului nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

ART. 106 
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale privind rezultatul inspec iei 

fiscale 
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care 

se vor prezenta constat rile inspec iei, din punct de vedere faptic si legal. 
(2) Dac , ca urmare a inspec iei, se modific baza de impunere, raportul 

întocmit va sta la baza emiterii deciziei de impunere. In cazul în care baza de 
impunere nu se modific , acest fapt va fi comunicat în scris contribuabilului.

 

[...] 
            Norme metodologice: 

106.1. Rezultatul inspec iei fiscale generale sau par iale va fi consemnat 
într-un raport de inspec ie fiscal .

 

106.2. La raportul privind rezultatele inspec iei fiscale se vor anexa, ori de 
cate ori este cazul, actele privind constat rile preliminare, cum sunt procesele-
verbale încheiate inclusiv cu ocazia controalelor inopinate si/sau încruci ate si 
orice alte acte. 

106.3. Raportul de inspec ie fiscala se semneaz de c tre organele de 
inspec ie fiscala, se verifica si se avizeaz de seful de serviciu. Dupa aprobarea 
raportului de c tre conduc torul organului de inspec ie fiscala, se va emite decizia 
de impunere de c tre organul fiscal competent teritorial.

 

106.4. Modelul si con inutul raportului privind rezultatul inspec iei fiscale 
se aproba prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscala.
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Posibilitatea de solu ionare conferit de art. 205 i urm toarele din 

Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , 
este limitat astfel: 

"ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean a, precum si împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. (...)

 

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie 
de impunere se contesta numai împreuna. 

(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) si deciziile de impunere prin care 
nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) In cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit 
art. 89 alin. 1, contesta ia se poate depune de orice persoana care participa la 
realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat intr-o decizie referitoare la baza 
de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii. . 

Având în vedere ca raportul de inspec ie fiscal pe care petenta îl contest 
este raportul în care au fost prezentate constat rile inspec iei, din punct de vedere 
faptic i legal, raport ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, conform 
dispozi iilor legale mai sus citate în temeiul Titlului IX din Codul de procedur 
fiscal , republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se 
va pronun a asupra deciziei de impunere, decizie ce a fost emis în baza raportului 
de inspec ie fiscal , în situa ia în care, în Ordinul nr. 1021/2013 privind aprobarea 
formularului "Decizie de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice "

 

se precizeaz expres 
posibilitatea de a contesta Decizia de impunere, astfel: 
        În conformitate cu art. 205 i 207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, împotriva prezentului act 
administrativ fiscal se poate formula contesta ie, care se depune, în termen de 30 
de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc iunea dec derii.

         

La prezenta decizie de impunere se anexeaz raportul de inspec ie fiscal 
care, împreun cu anexele, con ine ....... pagini.

          

Prezenta decizie reprezint titlu de crean .

 

În condi iile în care Decizia de impunere este titlu de crean care devine 
executoriu, aceasta fiind opozabil petentei i aceasta fiind cea care

 

produce efecte 
fa de petent i nu raportul de inspec ie fiscal în care doar sunt consemnate 
constat rile inspec iei fiscale, pentru cap tul de cerere privind contesta ia 
formulat de S.C. X S.R.L. împotriva Raportului de inspec ie fiscal nr. F-TM 
......./22.12.2014, contesta ia urmeaz a fi respins ca inadmisibil .

  

Referitor la cap tul de cerere din contesta ia formulat de S.C. X S.R.L. 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
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stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane juridice nr. F-TM ..../22.12.2014 
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 

 
A.I.F Timi , se 

re in urm toarele:

  
Referitor la suma total contestat , se re in urm toarele:

 
În condi iile în care petenta a solicitat anularea

 
în parte a Deciziei de 

impunere nr. F-TM ...../22.12.2014 în ceea ce prive te TVA suplimentara în sum 
de xxxx lei din totalul TVA suplimentar stabilit în Decizia contestat în sum de 
xxxxxx lei cu obliga iile fiscale accesorii aferente debitelor suplimentare 
contestate, iar în referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei nu au fost 
determinate accesoriile aferente contest rii par iale a TVA, în considerarea 
prevederilor pct. 3.5 din Ordinul nr. 2.906 din 25 septembrie 2014 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , cu adresa nr......./01.04.2015, înregistrat la A.J.F.P. a 
Jud.Timi , organul de solu ionare a contesta iei a solicitat organului emitent al 
actului atacat s completeze referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei cu 
precizarea valorii accesoriilor 

 

dobânzi/major ri de întârziere i penalit i 

 

aferente TVA contestat par ial de petent .  

 

La data de 06.04.2015, organele fiscale au transmis, tabelul cuprinzând 
calculul accesoriilor aferente TVA contestat de contribuabil.    

 

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c , Ministerul Finan elor Publice 
prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara se va investi, 
dup verificarea în totalitate a condi iilor de procedur , cu solu ionarea 
contestatiei formulat de SC X SRL, pentru suma total de ....... lei stabilit în 
sarcina petentei prin Decizia de impunere F-TM nr. ......./22.12.2014 
reprezentând: 

- xxxxx lei impozit pe profit stabilit suplimentar  
- xxx lei dobanzi de intarziere aferente impozitului pe profit  
- xxxx lei penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit

 

- xxxxx lei taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar.  

 

-   xxxxx lei dobânzi de întârziere aferente TVA 
-   xxxx lei penalit i de întârziere aferente TVA

  

  Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei ... în calitate 
de administrator i tampilat cu tampila societ ii petente, conform prevederilor 
art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

   

Fiind îndeplinit procedura de form , se va proceda la solu ionarea  pe fond 
a contesta iei:

 

I. Societatea petent formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. F-

http://www.anaf.ro


  

www.anaf.ro  5

 
TM ...../22.12.2014 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi i solicit 
anularea par ial a acesteia in ceea ce prive te:   

Impozit pe profit  

 
impozit pe profit suplimentar de xxxx lei  

 
obligatii fiscale accesorii aferente impozitului pe profit suplimentar 
dobânzi de intarziere in suma de xxxx lei si penalitati de intarziere in suma 
de xxxxx lei    

TVA  

 

TVA nedeductibil în sum de xxxx lei din factura nr...../30.09.2012 
emis de prestatorul

 

Y SRL 

 

TVA nedeductibil în sum de xxxx lei din facturile nr...../26.11.2012 i 
nr...../20.12.2012 emise de prestatorul Y SRL 

 

TVA nedeductibil în sum de xxxxx lei din facturile nr....../29.03.2013 
i nr.1...../05.06.2013 emise de prestatorul Y SRL reprezentând prestari 

servicii avansuri.    

 

Obligatiile fiscale accesorii aferente TVA stabilit suplimentar 
Petenta prezint argumentele i concluziile formulate de echipa de inspec ie 

fiscal , precum si constat rile acestora înscrise in raportul de inspec ie fiscala F-
TM nr. ......./22.12.2014, considerând incorect i nelegal decizia echipei de 
inspec ie fiscala de a refuza dreptul de deducere a TVA i deductibilitatea 
cheltuielilor cu serviciile în sum totala de xxxxx lei provenind din facturile 
nr..../30.09.2012, nr..../26.11.2012, nr...../20.12.2012, nr...../29.03.2013 si 
nr...../05.06.2013 emise de prestatorul SC Y SRL, pentru urmatoarele motive:  

In ceea ce prive te nelegalitatea refuzului acord rii deductibilit i la calculul 
masei profitului impozabil al petentei, precum si acord rii dreptului de deducere a

 

TVA aferent

 

serviciilor achizi ionate de la SC Y SRL, petenta invoca argumentele 
cu privire la caracterul deductibil al cheltuielilor si al dreptului de deducere al TVA 
aferent achizi iilor de servicii de la prestator ca având la baza (i) buna credin a 
petentei în cadrul activit ii economice desf urate

 

(ii) necesitatea achizitiei serviciilor 
(iii) realitatea prest rii serviciilor, (iv) relatiile intre prestator si beneficiar, (v) 
întrunirea tuturor condi iilor de forma impuse pentru acordarea deductibilit ii i (vi) 
jurisprudenta CJUE.   

(i) În ceea ce prive te buna sa credin , petenta arat c

 

aceasta reiese în mod 
evident din modul în care a gestionat rela iile cu to i furnizorii s i, încheind 
contracte ferme pentru bunurile i serviciile achizi ionate inclusiv pentru serviciile 
achizi ionate de la Y SRL pentru care a încheiat un contract de prestari de servicii, 
absolut necesar desf ur rii activit ii economice în condi ii optime.    

 

 (ii) În ceea ce prive te necesitatea achizi ion rii de

 

servicii, petenta arat c 
a fost înfiin at în

 

anul 2012 i are ca obiect de activitate distribuirea de 
echipamente industriale dedicate clien ilor din mai multe industrii, echipamente 
produse în Italia de catre societatea mama, G SRL Italia, in functie de nevoile 
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concrete ale clientilor. A adar sus ine c , scopul existen ei X

 
SRL in Romania este 

acela de a identifica clienti pentru a furniza comenzi de productie societ ii mama 
din Italia, in scopul de a vinde/distribui pe piata locala aceste echipamente produse 
de societatea mama din Italia.           

(iii) În ceea ce prive te realitatea prest rii serviciilor, petenta arat c 
serviciile achizi ionate de la prestatorul Y SRL constau în urmatoarele categorii  

- activitatea specific de întocmire a documentelor contabile i a întocmirii i 
depunerii declara iilor fiscale aferente desf ur rii activit ii  

 

- activitatea de recrutare de personal în urma c reia a fost recrutat Dl. 
.., responsabil tehnic care ine leg tura pe linie tehnic cu clien ii finali, în 

leg tur cu echipamentele dedicate produse

 

de societatea mam din Italia i 
comercializate local, în România, prin intermediul societ ii petente

 

- activitatea de identificare de noi clien i, i de asisten în întocmirea 
ofertelor de c tre acestia. 

 

În acest sens petenta prezint în Anexa 6 la contesta ie un set de documente

 

care, în opinia sa, con in coresponden e cu poten ialii clien i, minute ale întâlnirilor 
cu ace tia ob inute cu ajutorul Y SRL, documente cu care a dorit sa fac dovada 
prest rii efective a serviciilor de c tre prestatorul Y SRL.         

Sus ine c , din derularea controlului a rezultat faptul ca inspectorii nu au 
acordat deductibilitatea la calculul impozitului pe profit i TVA doar pentru unele 
din facturile primite de la prestatorul Y SRL ceea ce denot o inconsistent în 
tratamentul acordat.       

  Totodat arat c , impactul pozitiv al rela iei contractuale între petenta i 
prestatorul Y SRL, în contextul în care nu avea niciun fel de personal angajat, se 
regase te în cifra de afaceri i profiturile raportate, eviden iate i în raportul de 
inspec ie fiscal astfel: 

 

- în anul 2012 cifra de afaceri de xxxxxxxlei, profit net xxxxxxxx lei;  
- în anul 2013 cifra de afaceri de xxxxxxxxx lei, profit net xxxxxxxlei.           
Astfel, petenta sus ine c acestea reprezint servicii absolut necesare în 

cadrul activit ii economice pentru orice societate i implicit i pentru petenta, 
plata acestor servicii fiind de asemenea un element care ar concura la demonstrarea 
utilit ii i realit ii serviciilor achizi ionate.      

 (iv) În ceea ce prive te rela iile intre prestator si beneficiar, petenta sus ine 
c

 

nu exist nicio rela ie de afiliere cu prestatorul SC Y SRL astfel încât s se 
justifice suspiciunea organelor de inspectie fiscala de majorare artificial a pre ului 
serviciilor.   

(V) În ceea ce prive te  condi iile de form , petenta sus ine c respect întru-
totul prevederile art.146^7 din Codul Fiscal, referitor la conditiile de de forma ce 
trebuie îndeplinite pentru exercitarea dreptului de deducere, în condi iile în care 
pentru serviciile achizi ionate petenta de ine o factura emis în conformitate cu 
prevederile art. 155 alin.19 din Codul Fiscal.        

(vi) În ceea ce prive te Jurispruden a CJUE

 

relevanta, petenta sus ine 
caracterul deductibil al TVA , invocâand în motivarea contesta iei urmatoarele cauze
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C-572/11 - Menidzherski: realitatea tranzac iei justifica deducerea TVA, 

petenta arata ca CJUE in cauza C-572/11 

 
Menidzherski sublinieaz importanta 

principiului  neutralit ii TVA pentru sus inerea deductibilit ii TVA. 

   
C-437/06   -   Securenta:   deductibilitatea   costurilor   care   fac   parte din 

cheltuielile generale ale persoanei impozabile si cazul C-437/06 Securenta 
Gottinger Immobilienanlagen und Vermogensmanagement AG.  In mod similar, 
re ine i preciz rile CEJ in cauza C- 435/05 Investrand.  

 

C-80/11 si C-142/11 - Mahageben kft si Peter Oavid: întrunirea condi iilor 
de fond si forma prev zut de Directiva TVA sunt suficiente pentru acordarea 
dreptului de deducere.  

 

C-621/10 - Balkan and Sea Properties: interdic ia aplic rii valorii de pia a ca 
baza de impozitare in prezenta dreptului complet de deducere a TVA 

 

C-107/13 

 

Firin OOD: art.193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 
28 noiembrie 2006  

Fa a de argumentele expuse la punctele (i) - (vi) petenta sus ine ca 
îndepline te atât condi iile de fond, respectiv prevederile art. 145, alin. (2), lit. a) 
din Codul Fiscal, cat si condi iile de forma, respectiv prevederile art 146 si 155 
(19) din Codul Fiscal. 

Ca atare, deoarece de ine documente care probeaz realitatea si necesitatea 
serviciilor achizi ionate (facturi, contracte, anexe cu detalierea serviciilor 
achizi ionate, corespondenta intre parti care atesta efectuarea/prestarea serviciilor 
etc), precum si buna-credinta invocata si recunoscuta si de c tre echipa de inspec ie 
fiscala, si nu in ultimul rând jurispruden a CEJ invocat

 

mai sus, îi confirm

 

petentei punctul de vedere, respectiv în opinia sa, c întrune te toate condi iile de 
fond si de forma pentru exercitarea dreptului de deducere la calculul impozitului pe 
profit i a TVA aferenta serviciilor achizi ionate de la

 

Y SRL, motiv pentru care 
constat rile echipei de inspec ie fiscala, în opinia sa, sunt incorecte si lipsite de just 
temei. 

Având în vedere cele de mai sus, petenta considera incorect i nelegal 
decizia echipei de inspec ie fiscal de a refuza dreptul de deducere a TVA i a 
cheltuielilor cu serviciile în sum de 603.138 lei provenind din facturile 
nr...../30.09.2012, nr...../26.11.2012, nr...../20.12.2012, nr...../29.03.2013 i 
nr....../05.06.2013 de la prestatorul SC Y SRL.      

II. Urmare verific rii efectuate, organele de control au constatat 
urm toarele: 

 

În perioada verificat , petenta a înregistrat pe cheltuieli deductibile la 
determinarea masei impozabile a profitului aferent anului 2012 i 2013, în contul 
628  Alte cheltuieli cu serviciile la ter i , contravaloarea unor facturi de servicii 
achizi ionate de la SC Y SRL, urmatoarele sume:   

- suma de 67.996 lei înscris în factura nr..../30.09.2012 emis de SC Y SRL 
reprezentând servicii cf.contract nr..../01.09.2012 , factur prezentat în 
xerocopie.  

http://www.anaf.ro


  

www.anaf.ro  8

 
- suma de xxxxxxx lei înscris în factura nr...../26.11.2012 i suma de xxxxx 

lei înscris în factura nr...../20.12.2012 ambele emise de SC Y SRL reprezentând   
servicii cf.contract nr...../30.04.2012 .    

- suma de xxxxx lei înscris în factura nr...../29.03.2013 reprezentând   
avans servicii cf.contract nr....../01.04.2013 i suma de xxxxxx lei înscris în 
factura nr.1...../05.06.2013 reprezentând  avans servicii cf.contract 
nr....../30.04.2012 ambele emise de SC Y SRL.         

Totodat , în perioada 07.03.2012 

 

31.12.2013, petenta i-a exercitat dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum total de xxxxxx lei aferent 
prest rilor de servicii facturate de SC Y SRL, în baza facturilor nr....../30.09.2012 
(în xerocopie), nr....../26.11.2012 i nr...../20.12.2012, nr...../29.03.2013 i 
nr....../05.06.2013.    

- Aceste prest ri de servicii au fost înregistrate în contabilitate în contul 628  
Alte cheltuieli cu serviciile la ter i în baza contractului nr.........din 30.04.2012, 
având ca obiect prestarea de servicii de consultan în management i organizarea 
de afaceri i comerciale.   

Deoarece petenta X S.RL. nu a prezentat documente justificative care s ateste 
realitatea i necesitatea opera iunilor înscrise în facturile fiscale emise de SC Y 
SRL conform contractului de consultanta nr....... din 30.04.2012, conform 
prevederilor art. 21 alin.4 lit.m si art. 21 alin.4 lit. f din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu pct.48 din 
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 aprobate prin HG 
nr.44/2004, organele de inspec ie fiscal au stabilit

 

ca fiind nedeductibile la 
calculul masei profitului impozabil aferent anilor 2012 i 2013, cheltuielile în sum 
total  de xxxxxx lei.  

Pe cale de consecin , organele de inspectie fiscal în baza prevederilor art.19 
alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, au stabilit un impozit pe profit 
suplimentar în suma de xxxxx lei cu major ri de întârziere aferente impozitului pe 
profit stabilit suplimentar în sum

 

de xxxxxx lei i penalit i de întârziere în sum 
de xxxxx lei.  

Totodat deoarece petenta nu a justificat realitatea i necesitatea

 

efectu rii 
acestor cheltuieli pentru desf urarea activit ii sale, respectiv nu a probat c 
serviciile au fost prestate în scopul opera iunilor taxabile aferente realizarii 
veniturilor sale impozabile, în conformitate cu art.145 alin.2 lit.a) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare

 

coroborat cu pct. 45 alin. 4 din H.G. nr.44/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare, organele de inspectie fiscala au stabilit ca petenta nu are drept de 
deducere a taxei pe valoarea ad ugat in suma

 

totala de xxxxxx lei inscris în 
facturile fiscale nr./09.2012, nr./11.2012, nr./12.2012, nr./.03.2013 i nr./06.2013 
emise de prestatorul SC Y SRL.       
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III. Având în vedere actele i documentele depuse în sus inerea cauzei, 

motivele invocate de petent , documentele depuse la dosarul contesta iei i 
prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c Ministerul Finan elor Publice 
prin Direc ia General Regionala a Finan elor Publice Timi oara este investit a se 
pronun a dac în mod corect i legal, reprezentan ii Activit ii de Inspec ie Fiscal 
Timi din cadrul A.J.F.P Timi au stabilit în sarcina petentei suma total de 
xxxxxxxx lei reprezentând impozit pe profit i tax pe valoarea ad ugat stabilit 
suplimentar cu dobânzi i penalit i de întârziere aferente.        

Cu privire la impozitul pe profit în suma de xxxxx lei aferent cheltuielilor 
cu serviciile de consultanta înregistrate în eviden a contabila a petentei, cu 
dobânzile de intarziere în sum de xxxxxxx lei i penalit ile de întârziere  
aferente impozitului pe profit în sum de xxxx lei, se constata c acesta este 
rezultatul neacordarii petentei de catre organele de inspectie fiscala a dreptului 
de a considera ca si cheltuieli deductibile la determinarea masei impozabile a 
profitului contravaloarea urmatoarelor operatiuni:         

 Suma xxxxxx lei reprezentand contravaloarea facturii nr./09.2012 emis de 
SC Y SRL prezentat in fotocopie, înregistrat în anul 2012,

 

considerata de 
petenta ca si cheltuial deductibil la determinarea masei impozabile a 
profitului, s-au retinut urmatoarele:  

In fapt, în perioada verificat , petenta a înregistrat pe cheltuieli deductibile la 
determinarea profitului impozabil aferent anului 2012, suma de xxxxx lei, în baza 
facturii nr./09.2012 emis de SC Y SRL reprezentând  servicii cf.contract 
nr...../01.09.2012 prezentat în fotocopie. 

   

In drept, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. 4 lit. f) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si complet rile ulterioare, in ceea ce 
prive te deductibilitatea cheltuielilor la stabilirea impozitului pe profit:  

(4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile:

  

[ ]         
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz un document 

justificativ, potrivit legii, prin care s se fac dovada efectu rii opera iunii sau 
intr rii în gestiune, dup caz, potrivit normelor;

 

În raport de aceste prevederi legale, se retine ca fotocopia facturii fiscale 
nr..../09.2012 emis de SC Y SRL i prezentat de petenta

 

nu constituie document 
justificativ in conformitate cu prevederile lit. E pct. 41 din ORDIN nr. 3.512 din 27 
noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, unde se arata: 

41. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, opera iunile economico-
financiare trebuie s fie justificate cu

 

documente originale, întocmite sau 
reconstituite potrivit prezentelor norme metodologice.

 

datorita faptului ca aceasta 
nu au fost reconstituite conform prevederilor lit. E pct. 45 si 46 din anexa  nr. 1 la 
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O.M.F.P nr. 1850/2004  privind registrele i formularele financiar contabile, care 
prevede:   

45. În cazul în care documentul disp rut a fost emis de alt unitate, 
reconstituirea se va face de unitatea emitent , prin realizarea unei copii de pe 
documentul existent la unitatea emitent . În acest caz, unitatea emitent va trimite 
unit ii solicitante, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul 
reconstituit.   

46. Documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu i vizibil 
men iunea "DUPLICAT", cu specificarea num rului i datei

 

dispozi iei pe baza 
c reia s-a f cut reconstituirea.

 

Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice 
constituie baza legal pentru efectuarea înregistr rilor în contabilitate.

 

    Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de 
c l torie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau distruse înainte de a fi 
înregistrate în contabilitate. În acest caz, vinova ii de pierderea, sustragerea sau 
distrugerea documentelor suport paguba adus unit ii, salaria ilor sau altor 
unit i, sumele respective recuperându-se potrivit prevederilor legale.

 

Mai mult, in ceea priveste posibilitatea diminu rii masei impozabile si 
implicit a impozitului pe profit prin inregistrarea in evidenta contabila a 
cheltuielilor efectuate conform unor documente justificative care cuprind date 
incomplete, s-a pronuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie 

 

Sectiile Unite, prin 
Decizia nr. V din 15 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I 
nr. 732 din 30.10.2007, in care referitor la aplicarea dispozitiilor art. 145 alin. 8 lit. 
a) si b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, obligatorie potrivit art. 329 
alin. 3 din Codul de procedura civila, prin care s-a decis: 
« Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului 
de pe lâng Înalta Curte de Casa ie i Justi ie.

 

    În aplicarea dispozi iilor art. 21 alin. (4) lit. f) i ale art. 145 alin. (8) lit. a) i b) 
din Legea nr. 571/2003

 

privind Codul fiscal, precum i ale art. 6 alin. (2) din 
Legea contabilit ii nr. 82/1991, republicat , stabilesc:

     

Taxa pe valoarea ad ugat nu poate fi dedus i nici nu se poate diminua baza 
impozabil la stabilirea impozitului pe profit în situa ia în

 

care documentele 
justificative prezentate nu con in sau nu furnizeaz toate informa iile prev zute de 
dispozi iile legale în vigoare la data efectu rii opera iunii pentru care se solicit 
deducerea TVA.

 

Fata de cele prezentate mai sus, deoarece deductibilitatea cheltuielilor la 
determinarea profitului impozabil datorat bugetului consolidat al statului este 
conditionata de prezentarea documentelor justificative in original sau reconstituite 
in conditiile legii, iar petenta nu a prezentat acest document organelor de inspectie 
fiscala si nici in cadrul procedurii de solutionare a contestatiei, in conditiile in care, 
conform art. 65 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal : 

    Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale
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(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la 

baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

 
         rezulta ca in mod corect si legal organele de inspectie fiscala au stabilit ca, 
valoarea cheltuielilor in suma de xxxxxxx lei înregistrat in evidenta contabila a 
petentei  în baza unei facturi prezentat in fotocopie, reprezint cheltuial

 
nedeductibil

 
la calculul impozitului pe profit, motiv pentru care contestatia va fi 

respinsa ca neintemeiata pentru acest capat de cerere.  

Suma de xxxxxxx lei reprezentand contravaloarea facturilor nr..../11.2012, 
nr...../12.2012 nr....../.03.2013, nr...../06.2013 emise de SC Y SRL, considerata de 
petenta ca si cheltuial deductibil la determinarea masei impozabile a 
profitului,  s-au retinut urmatoarele:   

Cauza supus solu ion rii este dac

 

sunt deductibile la calculul impozitului 
pe profit cheltuielile cu serviciile de consultan

 

în sum total 535.142 lei 
înscrise în facturile nr./11.2012, nr./.12.2012 nr./.03.2013, nr./.06.2013 emise de 
prestatorul SC Y SRL, în condi iile în care petenta nu probeaz cu documente 
realitatea prest rii acestor servicii.  

În fapt, în perioada verificat , petenta a înregistrat pe cheltuieli deductibile la 
determinarea masei impozabile a profitului aferent anului 2012 i 2013, 
contravaloarea unor facturi de servicii achizi ionate de la SC Y SRL dup cum 
urmeaz :   

- suma de yyyyyy lei înscris în factura nr..../11.2012 emisa de SC Y SRL 
reprezentând   servicii cf.contract nr.xxx/30.04.2012 

- suma de yyyyyyy lei înscris în factura nr..../12.2012 emis

 

de SC Y SRL 
reprezentând   servicii cf.contract nr.xxx/30.04.2012 .    

- suma de 176.712 lei înscris  în factura nr...../03.2013 reprezentând   avans 
servicii cf.contract nr.xx/01.04.2013 emisa de SC Y SRL.         

- suma de yyyyy lei înscris în factura nr...../06.2013 reprezentând  avans 
servicii cf.contract nr. xxx/30.04.2012 emisa de SC Y SRL.         

Aceste operatiuni de prest ri de servicii au fost înregistrate în eviden a sa 
contabil

 

în contul 628  Alte cheltuieli cu serviciile la ter i în baza contractului 
xx din 30.04.2012, având ca obiect prestarea de servicii de consultan în 
management i organizarea de afaceri i comerciale, astfel:  

- Analiza situa iei actuale, perspective resurse, etc. 

 

- Proiectare interventiei care vizeaz punerea în aplicare a metodologiilor 
pentru diferite sectoare de activitate i de evaluare a implica iilor 
organizatorice, economice i financiare.  

- Punerea în aplicare a proiectului implic i formarea structurii corporative

 

- Asisten în studiul planurilor de reorganizare juridic prin oferirea 
clientului, structuri de management  
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- Servicii de asisten tehnic i comerciala cu privire la desfasurarea de 

clienti i furnizori, rapoarte, cereri pentru invitatie, examinarea ordinelor in 
zonele afectate, evaluari tehnice i financiare ale ofertelor, asistenta pentru 
gestionarea administrativa   

- Organizarea de campanii de promovare si de publicitate in numele 
clientului  

- Asistenta in domeniul economic, prin formularea obiectivelor i 
controlului de gestiune.               

Pentru justificarea serviciilor facturate de SC Y SRL, petenta a prezentat 
organelor de inspec ie fiscal , ata at fiec rei facturi de prest ri servicii Note cu 
privire la activit ile desf urate aferente contractului de consultan  emise de 
prestatorul SC Y SRL cuprinzând descrierea sumara a serviciilor prestate, identice 
la trei dintre cele patru facturi, dupa cum urmeaz : 

- Asisten pentru demararea activit ii comerciale a societ ii 

 

- Consultan în accesarea de fonduri europene destinate societatilor in 
sectorul dezvoltarii tehnologice  

- Cautarea de terenuri pentru constructia unor eventuale hale  
- Cautarea de noi clienti si inceperea colabor rii cu urm toarele societ i .... 

De asemenea in justificarea realit ii acestor servicii petenta a prezentat în 
motivarea contesta iei mai multe documente: 

- organigrama societ ii (Anexa 5

 

la contesta ie), prin care a

 

dorit sa prezinte 
modul in care este structurat personalul societ ii si s demonstreze inexisten a în 
cadrul firmei a unui personal specializat astfel încât s

 

gestioneze intern activit ile 
acoperite de contractul cu prestatorul;  

- un set de documente (Anexa 6) con inând coresponde e, în limba englez , 
pe e-mail cu poten ialii clien i, minute ale întâlnirilor cu ace tia ob inute cu 
ajutorul Y SRL, documente cu care a dorit sa fac dovada prest rii efective a 
serviciilor de c tre prestatorul Y SRL.          

In drept, sunt aplicabile prevederile art. 21 alin.4 lit.m) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare: 

ART. 2 
(4) Urm toarele cheltuieli nu sunt deductibile:

 

(...) 
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan , asisten sau alte 

prest ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea 
prest rii acestora în scopul activit ilor desf urate i pentru care nu sunt 
încheiate contracte;

 

coroborate cu prevederile pct.48 din Normele Metodologice de aplicare a 
Legii nr.571/2003 date in aplicarea art.21 alin.4 lit.m) din Codul fiscal, aprobate 
prin HG nr.44/2004, care precizeaza: 
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48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 

consultan , asisten sau alte prest ri de servicii trebuie s se îndeplineasc 
cumulativ urm toarele condi ii:

 
- serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie executate în baza unui 

contract care s cuprind date referitoare la prestatori, termene de execu ie, 
precizarea serviciilor prestate, precum i tarifele percepute, respectiv valoarea 
total a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceast natur s se fac pe 
întreaga durat de desf urare a contractului sau pe durata realiz rii obiectului 
contractului; prestarea efectiv a serviciilor se justific prin: situa ii de lucr ri, 
procese-verbale de recep ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia sau 
orice alte materiale corespunz toare;

 

- contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efectu rii cheltuielilor 
prin specificul activit ilor desf urate.

  

Potrivit prevederilor legale citate mai sus, conditiile care trebuie indeplinite 
cumulativ pentru a diminua masa profitului impozabil cu cheltuielile aferente unor 
servicii sunt expres prevazute la articolele de lege mai sus citate, respectiv 
existenta contractelor si prestarea efectiva a serviciilor, contribuabilul avand 
obligatia sa probeze necesitatea efectuarii respectivelor cheltuieli prin 
specificul activitatilor desfasurate. 

În contesta ia formulat petenta sus ine c serviciile achizi ionate de la 
prestatorul SC Y SRL reprezint servicii absolut necesare în cadrul activit ii sale 
economice, iar conform acestui contract, în organigrama petentei func iile cele mai 
importante (financiar-contabile, resurse umane, asisten a vanzare/marketing, 
juridic) au fost externalizate c tre acest prestator de servicii (SC Y SRL), 
prestatorul urmând s se ocupe de mai multe activit i, printre care: 

- Strategie si management genral al societatii  
- Marketing si vanzari   
- Aprovizionare si vânzare produse catre clientii finali  
- Organizarea administrativa   
- Resurse umane  
-   Contabilitate si asistenta in domeniul financiar, de aici rezultând 

necesitatea/oportunitatea contract rii acestor tipuri de servicii cu o societate care 
are personal specializat in tipurile respective de servicii.   

În raport cu documentele existente la dosarul cauzei, organul competent în 
solu ionarea contesta iei re ine urm toarele:

 

În motivarea contesta iei formulate de petenta SC X SRL, aceasta a depus 
Anexa 6 reprezentând un set de documente care în opinia sa atesta prestarea 
efectiv a serviciilor (coresponde a cu poten ialii clien i, minute (sumaruri) ale 
întâlnirilor cu ace tia ob inute cu ajutorul Y SRL), îns din consultarea bazei de 
date A.N.A.F a  rezultat c SC Y SRL 

 

în calitate de furnizor de servicii al 
petentei 

 

în toat perioada verificat nu a avut personal salariat.  
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Astfel, în vederea verific rii realit ii serviciilor de consultan facturate de 

Y SRL care fac obiectul contractului de consultan încheiat cu petent , nr.xx din 
30.04.2012, care a determinat emiterea de c tre SC Y SRL a facturilor a c ror 
contravaloare a fost considerat de petent ca o cheltuial deductibil la 
determinarea masei profitului i în leg tur cu care aceasta pretinde exercitarea 
dreptului de deducere a TVA, în considerarea dispozi iilor pct. 9.10. din Ordinul 
nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , care 
dispune: 

9. Instruc iuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedur fiscal - 
Solu ionarea contesta iei

 

(...) 
9.10. La solicitarea organului de solu ionare a contesta iei, pentru 

l murirea aspectelor care fac obiectul contesta iei, organele competente vor 
efectua cercetare la fa a locului, întocmind în acest sens proces-verbal de 
cercetare la fa a locului, care va fi ata at la dosarul contesta iei aflat în curs de 
solu ionare. D.G.R.F.P Timi oara a solicitat Activitit ii de Inspec ie Fiscal din 
cadrul A.J.F.P Timi , cu adresa nr ../29.04.2015 înregistrat la A.J.F.P Timi 
sub nr ../30.04.2015, efectuarea unei cercetari la fa a locului la SC Y SRL în 
scopul identific rii concrete a modalit ilor de realizare de c tre aceasta a 
obiectului contractului de consultan încheiat cu petent , nr.xx din 30.04.2012.  

Urmare acestei solicit ri, A.J.F.P Timis  Activitatea de Inspectie Fiscala, cu 
adresa nr /29.05.2015 înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub 
nr ./03.06.2015, a transmis Procesul verbal de cercetare la fata locului nr. . 
din 27.05.2015, încheiat la prestatorul SC Y SRL din care au rezultat urmatoarele:   

- în cadrul cercet rii la fa a locului, organele de inspectie fiscala care au 
efectuat cercetarea la fata locului,  au solicitat în mod expres D-nei .  în 
calitate de împuternicit al adminitratorului, conform Procurii generale de 
administrare nr ./26.05.2015, preciz ri cu privire la de inerea rapoartelor de 
activitate/situa iilor de lucr ri pentru facturile nr ./30.09.2012, nr. nr...../11.2012, 
nr...../....12.2012 nr...../03.2013, nr...../.06.2013  emise catre petenta SC X SRL.      

- asa cum rezulta din nota explicativa anexa la procesul verbal nr...... din 
27.05.2015, D-na 

 

în calitate de împuternicit al adminitratorului a 
declarat ca nu exist rapoarte de activitate/situa ii de lucr ri pentru facturile 
indicate deoarece SC X SRL nu a solicitat intocmirea acestora.     

- totodata s-a constatat c în perioada în care au fost emise aceste facturi 
SC Y SRL nu a avut salaria i i nici nu a încheiat contracte cu prestatori care 
s efectueze servicii de management, marketing i vânz ri.      

Referitor la existen a documentelor justificative impuse de legiuitor ca i 
condi ie pentru acordarea deductibilit ii cheltuielilor cu serviciile

 

de consultan , 
prin contesta ia formulat , petenta sus ine c

 

pentru  activitatea de identificare de 
noi clien i si de intocmire a ofertelor c tre ace tia

 

a prezentat un set de documente 
(Anexa 6) în limba englez con inând coresponde e cu poten ialii clien i, minute 
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ale întâlnirilor cu ace tia ob inute cu ajutorul Y SRL, documente cu care a dorit sa 
fac dovada prest rii efective a serviciilor de c tre prestatorul Y SRL aratând c 
impactul pozitiv al rela iilor contractuale dintre petenta si prestatorul SC Y SRL  se 
regaseste in cifra de afaceri si profiturile raportate, iar aceste venituri au fost 
obtinute de pe urma unui client (

 
RO SRL) adus chiar de prestatorul de 

servicii SC Y SRL.         
Fa de aceste sus ineri se re ine c trimiterea la coresponde ele pe e-mail cu 

poten ialii clien i ( .. RO SRL, , ) netraduse în limba român , 
din zile ulterioare datei de 30.04.2013, dat la care contractul i-a încetat efectele 
fa de p r i, precum i minutele întâlnirilor cu ace tia, ob inute cu ajutorul SC Y 
SRL, prezentate în motivarea contestatiei, nu sunt de natur a proba realitatea 
prestarii acestor servicii i a faptului c acei clien i au fost identifica i ca urmare a 
studiilor, demersurilor întreprinse de SC Y SRL în cadrul Contractului de 
consultanta anexat în fotocopie la dosarul cauzei, încheiat pe o perioda determinata  
de timp, respectiv de la data întocmirii  

 

30.04.2012 i data expir rii  30.04.2013.    
De i petenta sus ine în contesta ia formulat c toate veniturile sale au fost 

obtinu e de pe urma unui client (

 

RO SRL) adus chiar de prestatorul de 
servicii SC Y SRL, nu prezinta in motivarea contesta iei mijloace de prob 
reglementate de Codul de procedura fiscala cu care s fac dovada c acest client - 

..RO SRL - a fost identificat de SC Y SRL i, pe cale de consecin , s 
probeze prestarea efectiv a serviciilor de consultan asumate prin contractul de 
consultanta existent în fotocopie la dosarul cauzei.  

Societatea petent

 

a prezentat organelor de inspec ie fiscal pentru 
justificarea serviciilor prestate anexat fiec rei facturi Note cu privire la activit ile 
desf urate aferente contractului de consultan

 

întocmite de prestatorul SC Y SRL 
cuprinzând descrierea serviciilor prestate, identice la trei dintre cele patru facturi.  

Referitor la aceste documente, organul de solutionare a contestatiei constata 
c , acestea cuprind o insiruire de activitati generale identice pentru trei dintre cele 
patru facturi precum i inscrierea unui numar de 10 societ i comerciale 
identificate conform sus inerilor petentei de catre prestator ca fiind poten ialii 
clienti cu care petenta urma sa inceapa colaborarea, pentru care îns nu s-au 
prezentat situa ii de lucr ri defalcate pe tipuri de lucrari, rapoarte de lucru privind 
prospectarea pietei care sa prezinte numarul de ore necesare, studii de fezabilitate, 
de pia a etc. 

 

Totodat

 

din analiza acestor rapoarte, reiese ca serviciile de consultanta nu 
sunt prezentate detaliat, nu sunt cuantificate, nu sunt prev zute termene de 
executie, persoanele desemnate s realizeze aceste servicii astfel încât sa se poata 
verifica daca SC Y SRL a prestat efectiv servicii de consultan , în condi iile în 
care acest furnizor de prestari de servicii nu a avut personal angajat,   în cantitatea, 
de calitatea si la termenele asumate, conform sus inerilor petentei justificand in 
acest mod sumele facturate de petenta i în legatur cu care aceasta pretinde 
diminuarea masei impozabile a profituli.   
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Mai mult, societatea contestatoare nu a prezentat documente din care sa 

rezulte modul in care aceste servicii au condus la eficentizarea activit ii sale, prin 
implementarea i organizarea în mod specific a activitatilor de consultan de 
management, afaceri i marketing asa cum au fost ele prev zute prin contractul 
incheiat între p r i.  

In concluzie, având în vedere caracterul general al documentelor Nota cu 
privire la activitatile desfasurate aferente contractului de consultanta , se retine 
ca acestea nu sunt de natura a proba prestarea efectiva a serviciilor de 
consultanta, în condi iile în care a a cum s-a ar tat în cele ce preced din analiza 
con inutului lor a rezultat caracterul pro-causa al acestora, nefiind prezentate 
dovezi obiective care s

 

demonstreze ca serviciile consemnate formal in 
documentele invocate au si fost prestate in mod efectiv, motiv pentru care 
cheltuielile cu aceste servicii sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil. 

A adar, documentele prezentate în sus inerea contesta iei de c tre

 

petent

 

nu 
sunt de natura a proba prestarea efectiva a serviciilor de consultanta asa cum 
prev d legile fiscale aplicabile, servicii pentru care S.C. X S.RL. a inregistrat in 
anul 2012 i 2013 cheltuieli in suma total de xxxxx lei, nefiind prezentate 
documente din care s

 

rezulte respectarea de c tre aceasta a prevederilor

 

art. 21 
alin.4 lit.m) coroborat cu pct.48 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 date în aplicarea art.21 alin.4 lit.m) din Codul fiscal din Legea 
nr.571/32003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, cu 
atât mai mult cu cât a a cum a rezultat i din constat rile organelor de inspec ie 
fiscal consemnate în Procesul verbal nr. . din 09.12.2014 la firma SC Y SRL cu 
care petenta a încheiat contractul de consultan nr . din 30.04.2012 nu a avut 
salaria i i nici nu a încheiat contracte cu prestatori care s efectueze servicii de 
management, marketing i vânz ri

  

Referitor la sus inerile petentei din contesta ia formulat în leg tur cu 
incosisten a organelor de inspec ie fiscal în ceea ce prive te tratamentul acordat , 

în sensul c , pentru unele facturi primite de la prestatorul Y SRL, echipa de 
inspec ie fiscal a în eles s acorde deductibilitate la calculul impozitului pe profit 
i a TVA, iar pentru altele nu, conform Anexei nr.7 la Raportul de inspectie fiscala, 

inveder m c , organele de inspec ie fiscal au acordat

 

deductibilitate a cheltuielilor 
la calculul impozitului pe profit i a TVA pentru facturile emise de Y SRL (care nu 
fac obiectul contesta iei) i care au avut ca obiect prestarea de servicii de 
contabilitate/profesionale i chirie i a c ror realitate a fost dovedit conform 
eviden ei contabile i depunerea la autoritatea fiscal competent a situa iilor 
financiare i a declara iilor fiscale.  

 

În concluzie, contesta ia formulat de S.C. X S.RL. va fi respins ca 
neintemeiata pentru impozitul pe profit suplimentar stabilit prin Decizia de 
impunere nr.F-TM ........9/22.12.2014 aferent cheltuielilor în suma de xxxxx lei 
reprezentand contravaloarea cheltuielilor înscrise în facturile nr...../11.2012, 
nr..../....12.2012 nr......./......03.2013, nr...../....06.2013 emise de SC Y SRL cu care 
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organele de inspectie fiscala au reintregit profitul impozabil aferent anilor 2012 i 
2013.   

Referitor la dobânzile de întârziere in suma de xxxx lei i penalit ile de 
întârziere în sum de xxxxx lei aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar, 
calculate în sarcina petentei prin Decizia de impunere F-TM nr. ....../22.12.2014 se 
re ine c stabilirea de dobânzi de întârziere i penalit i de întârziere aferente

 

impozitului pe profit stabilit suplimentar reprezint m sur accesorie în raport cu 
debitul.  

Deoarece pentru obligatia fiscala reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar în sum de xxxxx lei, contesta ia a fost respins ca neîntemeiat , 
rezult c i pentru cap tul de cerere privind dobânzile de întârziere i penalit ile 
de întârziere, calculate în sarcina petentei reprezentând m sura accesorie, conform 
principiului de drept accesorium sequitur principalem, contesta ia va fi respins 
ca neîntemeiat .   

2. Cu privire la T.V.A. stabilita suplimentar in suma de xxxxxx lei cu 
dobanzile de întârziere în suma de xxxxx lei i penalit ile de întâarziere în 
sum de xxxx lei stabilite prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale 
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.

 

F-TM 
./22.012.2014, se re in urm toarele:

   

Cauza supus solu ion rii este dac

 

în mod legal organele de inspec ie 
fiscal nu au acordat petentei dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat 
în sum total de xxxxx lei aferent prest rilor de servicii facturate de SC Y SRL 
în baza contractului de consultan i organizare  nr.xx

 

din 30.04.2012, în 
condi iile în care petenta nu probeaz cu documente realitatea prest rii acestor 
servicii precum i dovada utiliz rii acestora în folosul opera iunilor sale taxabile.

  

În fapt, în perioada 07.03.2012 

 

30.09.2014, petenta i-a exercitat dreptul 
de deducere a taxei pe valoarea ad ugat în sum de xxxxlei aferent prest rilor de 
servicii facturate de SC Y SRL în baza contractului de consultan i organizare  
nr. x din 30.04.2012 dup cum urmeaz .  

- TVA in sum de

 

xxxx lei înscris în factura nr./09.2012 emisa de SC Y 
SRL  prezentata în xerocopie.  

- TVA in suma de xxxx lei înscris în factura nr..../11.2012 emisa de SC Y 
SRL reprezentând   servicii cf.contract nr.xx/30.04.2012 

- TVA in suma de xxxx lei  înscris în factura nr...../12.2012 emis

 

de SC Y 
SRL reprezentând   servicii cf.contract nr.xxx/30.04.2012 .    

- TVA în sum

 

de xxxx lei înscris în factura nr...../05.06.2013 reprezentând   
avans servicii cf.contract nr.xx/01.04.2013 emisa de SC Y SRL.         

- TVA în sum

 

de xxxxx lei înscris în factura nr...../03.2013 reprezentând  
avans servicii cf.contract nr.02/30.04.2012 emisa de SC Y SRL.         
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Aceste operatiuni de prest ri de servicii au fost înregistrate în contabilitate în 

contul 628  Alte cheltuieli cu serviciile la ter i în baza contractului xx din 
30.04.2012, având ca obiect prestarea de servicii de consultan în management i 
organizarea de afaceri i comerciale, astfel:  

- Analiza situa iei actuale, perspective resurse, etc. 

 
- Proiectare interventiei care vizeaz punerea în aplicare a metodologiilor 

pentru diferite sectoare de activitate i de evaluare a implica iilor 
organizatorice, economice i financiare.  

- Punerea în aplicare a proiectului implic i formarea structurii corporative

 

- Asisten în studiul planurilor de reorganizare juridic prin oferirea 
clientului, structuri de management  

- Servicii de asisten tehnic i comerciala cu privire la desfasurarea de 
clienti i furnizori, rapoarte, cereri pentru invitatie, examinarea ordinelor in 
zonele afectate, evaluari tehnice i financiare ale ofertelor, asistenta pentru 
gestionarea administrativa   

- Organizarea de campanii de promovare si de publicitate in numele 
clientului  

- Asistenta in domeniul economic, prin formularea obiectivelor i 
controlului de gestiune.               

Pentru justificarea serviciilor facturate de SC Y SRL, petenta a prezentat 
organelor de inspec ie fiscal , ata at fiec rei facturi de prest ri servicii Note cu 
privire la activit ile desf urate aferente contractului de consultan  emise de 
prestatorul SC Y SRL cuprinzând descrierea sumara a serviciilor prestate, identice 
la trei dintre cele patru facturi   

În drept, sunt aplicabile prevederile art.145 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, privind sfera de aplicare a dreptului de deducere, care 
precizeaz :

 

(2) Orice persoan

 

impozabil are dreptul s deduc taxa aferent 
achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul urm toarelor 
opera iuni:

 

a) opera iuni taxabile;[...]

 

Potrivit prevederilor enun ate mai sus, rezult c orice persoan impozabil , 
înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat are dreptul s deduc taxa pe 
valoarea ad ugat datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost livrate sau 
urmeaz s -i fie livrate i pentru prest rile de servicii care i-au fost prestate sau 
urmeaz s -i fie prestate de o persoan impozabil dac bunurile i serviciile 
achizi ionate sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile. 

Având în vedere prevederile legale mai sus citate dreptul de deducere a taxei 
pe valoarea ad ugat este condi ionat de utilizarea serviciilor achizi ionate în 
folosul opera iunilor taxabile ale persoanei impozabile.
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Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera iunilor sale taxabile 

revine persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad ugat care 
a achizi ionat serviciile respective.

 
Potrivit prevederilor art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, se prevede c :

 
Opera iuni impozabile

 

(1) Din punct de vedere al taxei sunt opera iuni impozabile în

 

România 
cele care îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii:

 

a) opera iunile care, în sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate 
cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat ;

 

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 i 133; 

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat de o persoan 
impozabil , astfel cum este definit la art. 127 alin. (1), ac ionând ca atare;

 

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s rezulte din

 

una dintre 
activit ile economice prev zute la art. 127 alin. (2);

 

Cu privire la aplicarea art.126 din Codul fiscal prin HG nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, se prevede la pct.2 alin.(2) c :

 

(2) În sensul art. 126 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, o livrare de bunuri 
i/sau o prestare de servicii trebuie s se efectueze cu plat . Condi ia referitoare 

la "plat " implic existen a unei leg turi directe între opera iune i 
contrapartid ob inut . O opera iune este impozabil în condi iile în care aceast 
opera iune aduce un avantaj clientului, iar contrapartida ob inut este aferent 
avantajului primit, dup cum urmeaz :

 

a) condi ia referitoare la existen a unui avantaj pentru un client este 
îndeplinit în cazul în care furnizorul de bunuri sau prestatorul

 

de servicii se 
angajeaz s furnizeze bunuri i/sau servicii determinabile persoanei ce 
efectueaz plata, sau în absen a pl ii, când opera iunea a fost realizat pentru a 
permite stabilirea unui astfel de angajament. Aceast condi ie este compatibil 
cu faptul c serviciile au fost colective, nu au fost m surabile cu exactitate sau 
au f cut parte dintr-o obliga ie legal ;

 

b) condi ia existen ei unei leg turi între opera iune i contrapartid 
ob inut este îndeplinit chiar dac pre ul nu reflect valoarea normal a 
opera iunii, respectiv ia forma unor cotiza ii, bunuri sau servicii, reduceri de 
pre , sau nu este pl tit direct de beneficiar ci de un ter ..

 

Având în vedere prevederile legale citate mai sus se re ine c pentru 
încadrarea unei opera iuni ca prestare de servicii trebuie ca aceasta s aduc un 
avantaj clientului, iar contrapartida ob inut s fie aferent avantajului primit 
condi ie îndeplinit în cazul în care furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii 
se angajeaz s furnizeze bunuri i/sau servicii determinabile persoanei ce 
efectueaz plata.
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Potrivit prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare, în vigoare la data

 
efectu rii 

opera iunilor:

 
Condi ii de exercitare a dreptului de deducere

 
ART. 146    
   (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil 

trebuie s îndeplineasc urm toarele condi ii: 

 

     a) pentru taxa datorat sau achitat , aferent bunurilor care i-au fost ori 
urmeaz s îi fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaz s îi fie prestate 
în beneficiul s u de c tre o persoan impozabil , s de in o factur emis în 
conformitate cu prevederile art. 155, precum i dovada pl ii în cazul achizi iilor 
efectuate de c tre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la 
încasare, respectiv de c tre persoanele impozabile care achizi ioneaz 
bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la 
încasare;

  

La pct.46 alin.(1) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date in 
aplicarea art.146 alin.1 lit.a din Codul fiscal, se prevede:  

46. Justificarea deducerii taxei se face numai pe baza exemplarului 
original al documentelor prev zute la art. 146 alin. (1) din Codul fiscal care s 
con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal i cu 
dovada pl ii în cazul achizi iilor prev zute la art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal 
efectuate de c tre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la 
încasare, respectiv de c tre persoanele impozabile care achizi ioneaz 
bunuri/servicii prev zute la art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal de la persoane 
impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare. ( )În cazul pierderii, 
sustragerii sau distrugerii exemplarului original al facturii, beneficiarul va solicita 
emitentului un duplicat al facturii, pe care se va men iona c înlocuie te factura 
ini ial . În cazul facturilor emise pe suport hârtie, duplicatul poate fi o factur 
nou emis de furnizor/prestator, care s cuprind acelea i date ca i factura 
ini ial , i pe care s se men ioneze c este duplicat i c înlocuie te factura 
ini ial sau o fotocopie a facturii ini iale, pe care s se aplice tampila 
furnizorului/prestatorului i s se men ioneze c este duplicat i c înlocuie te 
factura ini ial . În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii exemplarului original 
al declara iei vamale pentru import ori al documentului pentru regularizarea 
situa iei, persoana impozabil va solicita un duplicat certificat de organele

 

vamale.  
Prin urmare, potrivit prevederilor legale citate mai sus exercitarea dreptului 

de deducere a taxei pe valoarea ad ugat se face numai pe baza exemplarului 
original al facturii fiscale, respectiv facturii, care s cuprind informa iile 
prev zute de dispozi iile legale în vigoare i/sau cu alte documente specifice 
aprobate, respectiv, în func ie de perioada incident opera iunii, cu alte documente 

http://www.anaf.ro


  

www.anaf.ro  21

 
care s con in cel pu in informa iile prev zute la art. 155 din Codul fiscal i numai 
în cazuri excep ionale, cum ar fi pierderea, sustragerea sau distrugerea 
exemplarului original al documentului de justificare, deducerea poate fi justificat 
cu duplicatul facturii care va con ine men iunea c înlocuie te factura ini ial i pe 
care beneficiarul îl va solicita furnizorului/prestatorului.  

Din raportul de inspec ie fiscal F-TM nr...../22.12.2014 se re ine c petenta 
i-a exercitat dreptul de deducere a TVA în sum de xxxx lei în baza facturii 

nr...../09.2012 în fotocopie.    
Totodata se re ine c societatea X SRL i-a exercitat dreptul de deducere a 

TVA în valoare total de xxxx lei din facturile nr...../11.2012, nr...../12.2012, 
nr./....03.2013 i nr......./06.2013 emise de SC X SRL reprezentând serviciii de 
consultan

 

în baza contractului de consultan

 

existent în fotocopie la dosarul 
cauzei.  

Deoarece la punctul 1 din prezenta decizie s-a re inut c petenta nu a 
justificat prestarea efectiv a serviciilor în cauz ,

 

prin de inerea  documentelor 
justificative de natura mijloacelor de proba reglementate de Codul de procedur 
fiscal care sa confirme demersurile concrete intreprinse cu privire la modul de 
desf urare a activit ilor

 

de consultan i organizare

 

asumate prin contractul de 
consultan i organizare  nr.xx

 

din 30.04.2012, acestea nefiind destinate 
utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile coroborate si cu faptul c

 

factura 
nr......./09.2012 nu a fost prezentata in original, se va respinge contesta ia ca 
neîntemeiat pentru suma de total de xxxxxx lei reprezentând tax pe valoarea 
ad ugat stabilit suplimentar de plat

 

aferent prest rilor de servicii facturate de 
SC Y  SRL.   

Pe cale de consecin , din documentele prezentate de petent

 

in motivarea 
contesta iei nu se poate

 

stabili dac aceste servicii de consultan i organizare au 
fost prestate efectiv i nici dac au fost realizate în favoarea petentei, avand in 
vedere starea de fapt constatat de organele de inspec ie fiscal urmare verificarii 
incruci ate efectuate la furnizorul de servicii al petentei, consemnat în Procesul 
Verbal nr.xxx27.05.2015, precum i declara ia D-nei în calitate de 
împuternicit al adminitratorului care confirm c nu exist rapoarte de 
activitate/situa ii de lucr ri pentru facturile indicate deoarece SC X SRL nu a 
solicitat intocmirea acestora.  

Astfel în condi iile în care petenta nu de ine documente din care s

 

rezulte 
respectarea prevederilor art.145 alin.2 lit.a din Legea nr.571/32003 privind Codul 
fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, preten iile sale din cuprinsul 
contesta iei formulate nu

 

pot fi re inute în solu ionarea favorabil a acesteia. 

   

Înveder m c în cadrul procedurii de solu ionare a contesta iei s-a avut în 
vedere i jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie, în situa ia în care, ulterior 
ader rii, în vederea aplic rii uniforme a legii, România este obligat , printre altele, 
s respecte aquis-ul comunitar în domeniul TVA.  
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În acest sens jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie recunoa te statelor 

membre dreptul de a solicita dovezi pentru demonstrarea posibilit ii 
contribuabililor de exercitare a dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad ugat . 

Astfel, în hot rârea dat în cazul C-85/95 John Reisdorf, Curtea European 
de Justi ie a subliniat c distinc ia dintre exercitarea dreptului de deducere a TVA 
i demonstrarea acestuia la controalele ulterioare este inerent în func ionarea 

sistemului comun de TVA (paragr. 19 din hot râre), iar prevederile comunitare 
referitoare la exercitarea dreptului de deducere nu guverneaz demonstrarea acestui 
drept dup ce acesta a fost exercitat de c tre persoana impozabil (paragr. 26 din 
hotarare).  

În acest sens, legisla ia comunitar d statelor membre puterea de a stabili 
regulile pentru supravegherea exercit rii dreptului de deducere a TVA, în 
special modul în care persoanele impozabile urmeaz s î i stabileasc acest drept 
(paragr. 29 din aceea i hot râre).

 

La paragr. 46 din cauzele reunite C-110/98 la C-147/98 Gabalfrisa se face 
trimitere la paragr. 23 si 24 din cazul C-110/94 Inzo si paragr. 24 din cazul C-
268/83 Rompelman, unde Curtea a stabilit c este obliga ia persoanei care solicit 
deducerea taxei pe valoarea adaugata sa demonstreze ca sunt îndeplinite toate 
condi iile legale pentru acordarea deducerii i art. 4 din Directiva a VI-a (în 
prezent, Directiva 112/2006/CE) nu împiedic autorit ile fiscale s solicite dovezi 
obiective care s sus in inten ia declarat a persoanei în cauz de a desf ura 
activitate economic dând na tere la opera iuni taxabile. 

În sfâr it, principiul prevalentei substan ei asupra formei constituie un 
principiu fundamental al sistemului comun de TVA instituit de legisla ia 
comunitar , care se aplic în concordan cu celelalte principii recunoscute de 
legisla ia i jurispruden a comunitar , printre care principiul luptei împotriva 
fraudei, a evaziunii fiscale i a eventualelor abuzuri. Din acest motiv legisla ia 
fiscal condi ioneaz exercitarea dreptului de deducere a TVA aferent achizi iilor 
de îndeplinirea cumulativ , pe lâng condi iile de form (inclusiv condi ia ca 
persoana impozabil s de in factura care s con in informa iile obligatorii 
prev zute de lege), a condi iei de fond esen iale, aceea c achizi iile pentru care 
se solicit deducerea s fie efective i s fie destinate utiliz rii în folosul 
propriilor opera iuni taxabile ale persoanei impozabile. 

Prin urmare, persoanele impozabile au posibilitatea legal de

 

a- i exercita 
dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent achizi iilor de bunuri i 
servicii numai dac sunt îndeplinite dou condi ii cumulative, i anume: achizi iile 
sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor taxabile i au la baz facturi care 
con in obligatoriu toate informa iile necesare stabilirii dreptului de deducere. În 
aceste condi ii, pentru a dovedi c prest rile de servicii

 

achizi ionate de petent au 
fost utilizate, într-adev r, în folosul opera iunilor

 

taxabile, persoana impozabil 
este obligata nu numai s de in factura în care este înscris taxa pe valoarea 
ad ugat deductibil , ci s i demonstreze c serviciile facturate au fost utilizate 
i în folosul propriilor opera iuni taxabile. 
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În spe , coroborând jurispruden a european cu legea special care 

guverneaz raporturile de drept fiscal 

 
Codul de procedur fiscal , respectiv art. 

65 alin. (1):  

 
ART. 65 

    Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

     
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la baza 

declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

 

rezult c este obliga ia persoanei impozabile care solicit acordarea dreptului de 
deducere a TVA s prezinte dovezi obiective care s confirme utilizarea acestor 
bunuri sau servicii în folosul opera iunilor sale taxabile. 

 

Simpla achizi ie a unor servicii, pentru care de ine o factur , nu constituie o 
prezum ie a utiliz rii în scop economic a acestora, în vederea realiz rii obiectului 
s u de activitate, în condi iile în care a a cum s-a ar tat la pct. 1 al prezentei decizii 
petenta nu a prezentat nici în organelor de inspectie fiscal i nici în motivarea 
contesta iei documente justificative reglementate de Codul de procedur fiscal cu 
care s demonstreze demersurile concrete intreprinse cu privire la modul de 
desf urare a activit ii de consultan i organizare

 

respectiv c ,

 

SC Y SRL a 
prestat servicii de consultan în cantitatea, de calitatea si la termenele asumate 
prin contractul de consultan i organizare nr.xx

 

din 30.04.2012, justificand in 
acest mod sumele facturate.   

Documentele prezentate de petent în motivarea necesit ii

 

i realit ii

 

achizi ion rii  acestor prest ri de servicii i care în accep iunea sa constituie 
documente justificative pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, nu fac 
dovada realit ii acestor servicii pentru activitatea petentei, condi ie obligatorie 
pentru exercitarea de c tre petent a dreptului de deducere a TVA ca fiind în 
folosul opera iunilor sale taxabile. 

 

Având în vedere cele re inute, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat 
contesta ia formulat de S.C. X S.R.L împotriva Deciziei de impunere F-TM nr. 
..../22.12.2014 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia 
fiscal emis de A.J.F.P Timi - Activitatea de Inspec ie Fiscal Timi  pentru suma 
de xxxx lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat , în baza prevederilor art. 216 
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu 
modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, ori 
respins , coroborat cu pct. 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 2906/2014 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt

 

i de drept prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; .  
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Referitor la dobânzile de întârziere in suma de xxxx lei i penalit ile de 

întârziere în sum de xxxx lei aferente taxei pe valoarea adaugat

 
stabilit

 
suplimentar, calculate în sarcina petentei prin Decizia de impunere F-TM nr. 
..../22.12.2014 se re ine c stabilirea de dobânzi de întârziere i penalit i de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat stabilit

 
suplimentar reprezint 

m sur accesorie în raport cu debitul. 

 

Deoarece pentru obliga ia fiscal reprezentând taxa pe valoarea ad ugat

 

stabilit

 

suplimentar în sum total de xxxxx lei, contesta ia a fost respins ca 
neîntemeiat , rezult c i pentru cap tul de cerere privind dobânzile de întârziere 
i penalit ile de întârziere, calculate în sarcina petentei reprezentând m sura 

accesorie, conform principiului de drept accesorium sequitur principalem, 
contesta ia va fi respins ca neîntemeiat .  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 21 alin. 4 lit. f), m), 
art.126 alin.(1), art.145 alin.(2), art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, pct.2 alin.(2), pct.46 alin.(1), pct.48 din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 date in aplicarea art.21 alin.4 lit.m) 
din Codul fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, lit. E pct. 41, pct. 45 si 46 din anexa  
nr. 1 din ORDIN nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-
contabile, Decizia nr. V din 15 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I nr. 732 din 30.10.2007,  art. 65 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.6120/18.06.2015, se  

D E C I D E   

  - respingerea, ca inadmisibil , a contesta iei formulat împotriva Raportului 
de inspec ie fiscal F-TM nr. ..../22.12.2014 încheiat de c tre organe  de control 
din cadrul A.J.F.P Timi 

 

Activitatea de Inspec ie Fiscal ;  
  - respingerea ca neîntemeiat a contesta iei

 

formulat împotriva Deciziei de 
impunere F-TM nr. ...../22.12.2014 privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plat stabilite de inspec ia fiscal emis de A.J.F.P Timi - Activitatea de 
Inspec ie Fiscal Timi , pentru suma total de xxx lei reprezentând: 

- xxxx lei impozit pe profit stabilit suplimentar  
- xxxxxx lei dobanzi de intarziere aferente impozitului pe profit  
- xxxx lei penalit i de întârziere aferente impozitului pe profit

 

- xxxx lei taxa pe valoarea ad ugat stabilit suplimentar.  

 

-   xxxx lei dobânzi de întârziere aferente TVA 
-   xxxxx lei penalit i de întârziere aferente TVA

  

  - prezenta decizie se comunica la:  
S.C. X S.R.L  
AJFP Timi

  

    cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 
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Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 

atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 
în termen de 6 luni de la 

primirea prezentei.    

http://www.anaf.ro


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

