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DECIZIA NR. 95 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

 
 

            Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, prin adresa nr. .../2010, 
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. 
…,  jude�ul ..., împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. .../2010 �i care vizeaz� 
suma total� de ... lei reprezentând: 
  ... lei – impozit pe profit; 
  ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit; 
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia de 
impunere nr. .../2010 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la 
inspec�ia fiscal� a fost comunicat� c�tre petent� cu recomandat�, 
primit� de petent� în data de ….2010, potrivit confirm�rii de primire 
anexate în copie la dosarul contesta�iei.  
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..., fiind înregistrat� sub nr. … / 2010. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, agentul economic, arat� 
urm�toarele:  
 
          Petenta sus�ine c� de la infiin�are �i pân� la încheierea raportului 
de inspec�ie fiscal� general� pe care îl contest�, societatea a mai fost 
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supus� de trei ori unor inspec�ii fiscale par�iale, iar în urma acestora, 
aplicarea legii de c�tre organele fiscale a fost diferit� fa�� de cea a 
prezentei echipe de control.  
           De altfel, contractul de prest�ri servicii de administrare proiect 
încheiat la data de …2008 între SC X SRL (în calitate de beneficiar) �i 
SC Y SRL (în calitate de prestator), modificat ulterior prin Actul 
adi�ional nr…. din …2008, �i-a produs efectele începând cu luna iulie 
2008, perioada deja verificat� �i fa�� de care organele fiscale au avut o 
alt� abordare decât cea a celor care au încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� contestat.  
           În aceste condi�ii, petenta consider� c� au fost încalcate 
dispozi�iile art.5 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
           Petenta arat� c�, a�a cum s-a re�inut �i în raportul de inspec�ie 
fiscal� contestat, societatea de�ine un plan de afaceri privind proiectul 
de construc�ie a unei ferme �i achizi�ionarea utilajelor aferente, proiect 
în valoarea total� de … euro.  
           Totodat�, SC X SRL a încheiat contracte de vânzare cump�rare 
urmare a achizi�ion�rii unor terenuri pe raza comunei …, terenuri care 
sunt în suprafa�� de … mp., care sunt înscrise în Cartea funciar� pe 
numele societ��ii.  
           În Decizia de impunere nr. .../2010, la pct.2.1.2 motivul de fapt, 
s-a re�inut c� societatea prestatoare de servicii nu are angaja�i califica�i 
care s� poat� îndeplini condi�iile din contractul de prest�ri servicii “deci 
rezult� c� prest�rile efectuate de c�tre SC Y SRL, în situa�ia în care au 
fost efectiv prestate, au fost efectuate de c�tre administratorul societ��ii 
SC X SRL, dl. J.B..”  
           Petenta men�ioneaz� c� afirma�ia de mai sus nu este dovedit� 
în nici un fel, fiind de fapt o prezum�ie relativ� a organelor de control, 
facut� în scopul de a-�i justifica modul defectuos de îndeplinire a 
atribu�iilor de serviciu, dispozi�iile legale nu prev�d obligativitatea ca 
pentru a putea deduce cheltuielile cu serviciile prestate, prestatorul 
trebuie s� aib� personal angajat.  
          Totodat� petenta sus�ine c�, pentru serviciile prestate societ��ii 
de�ine rapoarte de lucru, pe care de altfel le-a prezentat organelor de 
inspec�ie fiscal�.  
           Serviciile / lucr�rile prestate de c�tre SC Y SRL este deductibil� 
din punct de vedere fiscal întrucât :  
- acestea au fost efectiv prestate;  
- au fost efectuate în baza unui contract încheiat între p�r�i;  
- exist� rapoarte de lucru;  
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- de�ine documente legale respectiv facturi fiscale care cuprind toate 
elementele obligatorii prev�zute de lege, acestea fiind emise de o 
persoan� juridic� înregistrat� în scopuri de TVA;  
- societatea dovede�te necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ii desf��urate, fiind îndeplinite astfel atât condi�iile prev�zute la 
art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal , cu 
modificarile �i completarile ulterioare, cele prev�zute la pct. 48 din HG 
nr. 44 / 2004 privind Normele metodologice de aplicare ale Codului 
fiscal.   
           De altfel, într-un alt raport de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat la 
societate, înregistrat la DGFP ... sub nr…. / 2010, la pag. 4 s-a înscris:  
“La facturile emise s-au anexat procesele verbale cu lucr�rile 
efectuate” 

           Crean�a fiscal� privind impozitul pe profit în sum� de ... lei �i 
major�rile aferente în sum� de … lei, ca obliga�ii fiscale suplimentare 
stabilite de inspec�ia fiscal� , nu se întemeiaz� pe situa�ia de fapt real�, 
fiind contrar� dispozi�iilor art.5,6 �i 7 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de Procedur� Fiscal� în ceea ce prive�te aplicarea unitar� a legisla�iei 
fiscale, exercitarea dreptului de apreciere al organului fiscal, 
obligativitatea acestuia de a adopta solu�iile fiscale admise de lege, 
întemeiate pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor 
edificatoare în cauza �i exercitarea rolului s�u activ, care presupune 
examinarea din oficiu a st�rii de fapt reale, pe baza tuturor informa�iilor 
�i documentelor necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului.  

          Totodat� la determinarea obliga�iilor suplimentare privind 
impozitul pe profit în sum� de ... lei �i major�rile aferente în sum� de ... 
lei, inspec�ia fiscal� nu a avut în vedere examinarea tuturor st�rilor de 
fapt �i raporturilor juridice relevante pentru impunere, cerin�� impus� 
de art.105 alin.l din OG nr.92 / 2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�.  

           Înscrisul constatator al Raportului de inspec�ie fiscal� �i 
con�inutul Deciziei de impunere contestate nu probeaz� realizarea 
obiectului inspec�iei fiscale la SC X SRL, asa cum este stipulat la art.94 
alin. 1 din Codul de Procedur� Fiscal�, în sensul c� organele de 
control nu verific� �i nu stabilesc bazele de impunere a profitului în 
coresponden�� cu leg�tur� de cauzalitate dintre venituri �i cheltuieli �i a 
prevederilor legisla�iei fiscale.  

           Având în vedere motiva�iile �i argumentele prezentate mai sus, 
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potrivit principiului de drept "accesorium sequitur principale", SC X SRL 
nu datoreaz� nici obliga�iile fiscale accesorii în sum� de ... lei.  

            �inând cont de argumentele �i motiva�iile juridice prezentate 
petenta solicit� admiterea contesta�iei a�a cum a fost formulat�.  
 
         II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal�, au consemnat urm�toarele: 
 
          Controlul fiscal s-a efectuat prin sondaj fiind cuprinse în 
verificare opera�iunile �i documentele din perioada ...2008-...2008.  
           În anul fiscal 2007 SC X SRL nu desf��oara activit��i 
aduc�toare de venituri.  
           În anul fiscal X SC X SRL începe activitatea prin întocmirea unui 
plan de afaceri privind proiectul de construc�ie a unei ferme de vaci de 
carne la ... �i achizi�ionarea utilajelor corespunz�toare, societatea 
înregistreaz� venituri totale în sum� de ... lei, cheltuieli totale în sum� 
de ... lei, rezultând un profit impozabil în suma de ... lei, pentru care 
calculeaz�, înregistreaz� în contabilitate �i declar� la organul fiscal 
teritorial un impozit în sum� de ... lei, iar fa�� de modul de calcul al 
impozitului pe profit aferent anului fiscal X, în urma inspec�iei fiscale nu 
s-au constatat diferen�e.  
           În perioada ….2009 – ....2009 societatea realizeaz� venituri în 
sum� de ... lei, cheltuieli totale în sum� de ..., din care cheltuieli de 
protocol, nedeductibile fiscal ... lei, realizând o pierdere de ... lei, pentru 
care calculeaz�, înregistreaz� �i declar� la organul fiscal teritorial un 
impozit minim în sum� de ... lei.  
           Fa�� de modul de calcul al impozitului pe profit aferent trim III 
2009, în urma inspec�iei fiscale s-au constatat diferen�e care se 
datoreaz� urm�toarelor motive:  
           Din verificarea efectuat� s-a constatat c� SC X SRL a înregistrat 
în contabilitate cheltuieli cu prest�ri servicii executate de ter�i în sum� 
de … lei aferent� facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... reprezentând 
contravaloare "cheltuieli conform contract servis".  
            Situa�ia facturilor emise de c�tre SC Y SRL c�tre SC X SRL 
este urm�toarea:  
- Factura nr. ... / 2009  în  valoare de ... lei din care TVA ...  lei; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei; 
- Factura nr. .../ 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de .... lei din care TVA ... lei. 
   Total  ... lei din care TVA ... lei 
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          Având în vedere faptul c� SC X SRL nu a putut prezenta �i 
justifica în timpul controlului necesitatea prest�rilor facturate de SC Y 
SRL conform prevederilor pct. 48 din HG nr. 44 / 2004 privind Normele 
de aplicare a Codului fiscal, contribuabilul trebuie s� dovedeasc� 
necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii desf��urate, 
organul de control a considerat cheltuieli nedeductibile fiscal, suma de 
... lei (... lei din care TVA ... lei), motiv pentru care organele de 
inspec�ie fiscal� au recalculat impozitul pe profit aferent trim III 2009, 
rezultând urm�toarele:  
Venituri                                                                      ... lei 
Cheltuieli                                                                   ... lei  
Chelt. Neded.                                                             ... lei 
Profit                                                                          ... lei  
Chelt. protocol deductibile fiscal      ... x 2 %  =         ... lei 
Protocol nedeductibil                                                  … lei 
Profit impozabil                                                         ... lei 
Impozit profit                                                            ... lei  
Impozit profit minim calculat �i declarat                      ... lei  
Impozit pe profit stabilit suplimentar                      ... lei 
           Pentru diferen�a de impozit pe profit stabilit suplimentar de 
organul de inspec�ie fiscal� în sum� de ... lei, societate datoreaz� 
major�ri de întârziere în sum� de ... lei calculate de organul de 
inspec�ie fiscal�, în conformitate cu art.119 alin.(1) �i 120 alin.(1) 
alin.(7) din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� pân� la data 
de 18.02.2010. 
 
 
 
           III. Având în vedere sus�inerile contestatorului �i 
documentele prezentate acesta, constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i actele normative invocate de 
contestatoare �i de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in 
urm�toarele: 
 
            SC X SRL, are sediul în …, str. …, nr. …,  jude�ul ..., înregistrat� 
la ORC sub nr. J … / … / …, CUI …, reprezentata legal dl. J.B., în 
calitate de administrator. 
            
          Perioada verificat�:  ...2007 – ….2009.  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, în mod legal, 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat cheltuieli 
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nedeductibile fiscal, suma de ... lei aferente facturilor emise de 
c�tre SC Y SRL ... . 

           În fapt, între SC X SRL (în calitate de beneficiar) �i SC Y SRL 
(în calitate de prestator) a fost încheiat contractul de prest�ri servicii de 
administrare proiect începând cu data de ...2008 având ca obiect: 

- definirea elementelor necesare �i a planului de ansamblu 
coordonarea cu biroul de inginerie agricol�;  
- c�utarea de terenuri �i elaborarea contractelor de închiriere �i 
cump�rare; 
- c�utarea furnizorilor �i a cererilor de ofert� adjudecarea lucr�rilor �i 
urm�rirea livrarilor;  
- administrarea prestatorilor de servicii; 
- contactul cu autorit��ile;  
- stabilirea bugetelor �i a planurilor financiare; 
- administrarea lucr�rilor �i urm�rirea pl��ilor; 
- selec�ia �i angajarea personalului.  
           SC X SRL de�ine un plan de afaceri privind proiectul de 
constructie a unei ferme de vaci de carne la …. �i achizi�ionarea 
utilajelor corespunz�toare.  
           Obiectivele proiectului sunt:  
- transformarea �i renovarea fermei de la …;  
- dezvoltarea �i cre�terea de vaci de carne de ras�;  
- îngr��area animalelor �i comercializarea lor;  
- comercializarea junincilor gestante;  
- dezvoltarea unei re�ele comerciale ce vinde carne de calitate.  
            Valoarea total� a proiectului este de … Euro �i se compune din: 
… Euro -reprezint� bugetul necesar construc�iei fermei de vaci. 
 … Euro - reprezint� investi�ii în ma�ini �i echipamente.  
           Fondurile b�ne�ti necesare derul�rii planului de afaceri provin 
din:  
Fonduri FEADR - … Euro nerambursabile;  
Credit Bancar     - … Euro rambursabil în 10 ani.  
  Societatea are încheiate contracte de vânzarea - cump�rare 
privind achizi�ionarea terenurilor din categoria fâne�e, de la persoane 
fizice de pe raza comunei M�rtine�ti.  
          SC X SRL conform Extraselor de Carte Funciar� nr…., …, … 
emise de Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobiliar� ... de�ine teren 
extravilan în suprafa�� total� de … metri p�tra�i, în comuna ….  
          Societatea în perioada anterioara a achitat la Oficiul de Cadastru 
�i Publicitate Imobiliar� ... factura nr. … reprezentând plata taxei de 
redepunere a lucr�rilor de comasare a parcelelor de teren în vederea 
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ob�inerii certificatului de urbanism, în vederea demar�rii lucr�rile de 
construc�ie a fermei de vaci la ….  
 
           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 
….2009 – ….2009, societatea realizeaz� venituri în sum� de ...lei, 
cheltuieli totale în sum� de ..., din care cheltuieli de protocol, 
nedeductibile fiscal ...lei, realizând o pierdere de ...lei, pentru care 
calculeaz�, înregistreaz� �i declar� la organul fiscal teritorial un impozit 
minim în sum� de … lei.  
           Fa�� de modul de calcul al impozitului pe profit aferent trim III 
2009, în urma inspec�iei fiscale s-au constatat diferen�e care se 
datoreaz� urm�toarelor motive:  
           Din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie fiscal�, au 
constatat c� SC X SRL a înregistrat în contabilitate cheltuieli cu 
prest�ri servicii executate de ter�i în sum� de … lei aferent� facturilor 
emise de c�tre SC Y SRL ....  
           Situa�ia facturilor emise de c�tre SC Y SRL ... c�tre SC X SRL 
este urm�toarea:  
- Factura nr. .../2009în  valoare de ... lei din care TVA ...  lei, cu 
men�iunea "cheltuieli janv – marz contract servis"; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei, cu 
men�iunea "cheltuieli avril – june contract servis"; 
- Factura nr. .../ 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei, cu 
men�iunea "cheltuieli august 2009contract servis"; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei, cu 
men�iunea "cheltuieli septembrie contract ...2008"; 
- Factura nr. ... / 2009 în valoare de ... lei din care TVA ... lei, cu 
men�iunea "cheltuieli proiect juli 2009". 
   Total  ... lei din care TVA ... lei 
 
          În drept, LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, la art.21 se prevede: 
   ART. 21*) 
    Cheltuieli 
(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin 
acte normative în vigoare. 
 (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: 
…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 desf��ur�rii 
activit��ii proprii �i pentru care nu sunt încheiate contracte; 
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             La pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal: 
“    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 încheiat între p�r�i sau în baza oric�rei forme 
contractuale prev�zute de lege; justificarea prest�rii efective a 
serviciilor se efectueaz� 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.” 
 
          SC X SRL nu a  prezentat �i justificat, atât în timpul inspec�iei 
fiscale, cât �i prin contesta�ie, cu documente legal întocmite, 
necesitatea prest�rilor facturate de SC Y SRL,  în conformitate cu 
prevederilor pct. 48 din H.G. nr. 44 / 2004 privind Normele de aplicare 
a Codului fiscal, la dosarul contesta�iei neexistând procese verbale cu 
lucr�rile efectuate, sau alte documente justificative, ca �i anexe la 
facturile nr. … / 2009, nr. … / 2009, nr. …/ 2009, nr. … / 2009 �i nr. … / 
2009. 
          Referitor la sus�inerea petentei c�: 
“într-un alt raport de inspec�ie fiscal� par�ial� încheiat la societate, 
înregistrat la DGFP ... sub nr…. / 2010, la pag.4 s-a înscris: “La 
facturile emise s-au anexat procesele verbale cu lucr�rile efectuate” 
nu poate fi luat� în considerare la solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr…. / 2010 
face trimitere la alte facturi fiscale �i procese verbale lucr�ri efectuate, 
emise de c�tre SC Y SRL ... c�tre SC XSRL,  respectiv: 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de    lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ...lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ...lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de ... lei �i TVA ... lei 
-factura .../ 2009 în valoare de   ... lei �i TVA    ...lei, 
la facturilor de mai sus, fiind ata�ate urm�toarele procese verbale : 

- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
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- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- proces verbal lucr�ri efectuate între …/2009; 
- 2 procese verbale lucr�ri efectuate între …/….2009 încheiate în 

…2009 �i …2009, 
nefiind vorba de procese verbale lucr�ri efectuate în perioada supus� 
controlului, referitoare la facturile nr. …/ 2009, nr. … / 2009, nr. …/ 
2009, nr… / 2009 �i nr. … / 2009.  
 
           De asemenea, în spe�� sunt incidente �i prevederile 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 alin.(1) 
lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
     …d) dovezile pe care se întemeiaz�;  
ART. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii. ” 
           În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
           De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz� :  
„Contesta�ia poate fi respins� ca : 
[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 
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           În baza celor re�inute �i având în vedere faptul c� SC X SRL nu 
aduce documente, prin care s� combat� constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal� �i din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea 
constatat� de organele de inspec�ie fiscal�, organele de solu�ionare 
nu se pot substitui contestatorului cu privire la alte motive prin care 
acesta în�elege s� combat� m�surile controlului.  
 
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, �i din documentele existente la 
dosarul contesta�iei, rezult� c� prest�rile facturate de SC Y SRL sunt 
cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal, întrucât nu au fost 
îndeplinite, condi�iile prev�zute la art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr. 571 
/ 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
coroborate cu cele prev�zute la pct. 48 din HG nr. 44 / 2004 privind 
Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal.  
 
           În consecin��, organele de control, în mod legal, a considerat 
cheltuieli nedeductibile fiscal, suma de  X lei, motiv pentru care 
organele de inspec�ie fiscal� au recalculat impozitul pe profit aferent 
trim … 2009, rezultând urm�toarele:  
Venituri                                                                       ...lei 
Cheltuieli                                                                    ... lei  
Chelt. Neded.                                                             … lei 
Profit                                                                          ... lei  
Chelt. protocol deductibile fiscal      ... x 2 %  =          ... lei 
Protocol nedeductibil                                                  ... lei 
Profit impozabil                                                         ... lei 
Impozit profit                                                           ... lei  
Impozit profit minim calculat �i declarat                      ... lei  
Impozit pe profit stabilit suplimentar                      ... lei 
           Pentru diferen�a de impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� 
de ... lei, societate datoreaz� major�ri de întârziere, pân� la data de 
18.02.2010, în sum� de ... lei calculate, în mod legal, de organul de 
inspec�ie fiscal�, în conformitate cu art.119 alin.(1) �i 120 alin.(1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care arat�: 
“art.119 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere.”, 
art. 120 (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
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(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 
 
           Ca urmare, se va respinge, ca neîntemeiat�, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL,  împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. .../2010 pentru suma 
total� de ... lei reprezentând: 
  ... lei – impozit pe profit; 
...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 

D E C I D E : 
 
            
           Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC 
XSRL,  împotriva Deciziei de impunere nr. .../2010 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� 
de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� general� nr. .../2010 pentru suma total� de ... lei 
reprezentând: 
  ... lei – impozit pe profit; 
 ...lei – major�ri de întârziere aferente impozit pe profit 

 
 
                 Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 
luni de la comunicare. 
 
 

 
Director Coordonator 

 


