
 
DECIZIA NR.6 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 

                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Control Financiar Fiscal asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL din SIMERIA, împotriva Deciziei de impunere nr. 
.../2007 emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� general� nr. .../2007 
întocmit de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP a jude�ului 
Hunedoara. 
 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
-    ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-      ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

  
                        Decizia de impunere nr. .../2007 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, a 
fost primit� de petent� în data de ...2007, potrivit confirm�rii de primire, 
anexat� 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 HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. 
.../2007. 
 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SRL .  
 
 
 
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
            I.1. Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
-    ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
                          În fapt, în perioada …-… 2006, între petent�, în calitate de 
subantreprenor �i SC Y SRL în calitate de antreprenor general a intervenit 
Contractul de prest�ri servicii nr. .../2006, prin care petenta în calitate de 
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antrepenor se oblig� s� execute „lucr�rile de construc�ii montaj 
aferente lucr�rii de repara�ii capitale la cl�direa Z din Deva". 
                          Petenta arat� c�, a�a cum rezult� �i din Devizul oferta - 
Anexa 1 (despre care se face vorbire la art. 4 din Contract) �i intitulat „Oferta 
de pre� pentru SC Y SRL", societatea petent� trebuia s� realizeze �i s� 
monteze tâmpl�ria pentru geamuri �i u�i, din PVC �i geamuri termopane. 
                         Petenta sus�ine c� prin Contract, la cap. IX „Alte clauze", se 
prevedea la ultimul aliniat c�: „Demontarea tâmpl�riei vechi se va face de 
ambii parteneri". 
                          Dat fiind anotimpul rece în care s-a contractat lucrarea �i 
faptul c� beneficiarul final al acesteia, achizitorul „Z", solicit� efectuarea 
lucr�rilor cât mai rapid, pentru a nu avea de suferit procesul de înv���mânt �i 
întrucât petenta nu avea personal suficient pentru a efectua lucr�rile în ritmul 
solicitat de beneficiar, a convenit cu SC Y SRL ca toat� lucrarea de transport 
materiale, demontare a vechilor ferestre (care presupunea �i instalarea de 
schele, activitate specific� firmelor de construc�ii, cum este �i SC Y SRL), �i a 
u�ilor, montare ferestre �i u�i s� fie efectuate de aceasta societate, urmând 
ca petenta s�-i achite costul acestor lucr�ri în mod separat.  
                       In acest sens, petenta arat� c� a încheiat cu SC Y SRL, un alt 
contract de prest�ri servicii, intitulat „Anex� la Contract nr. .../2006", prin care 
SC Y SRL, de data aceasta în calitate de executant, se oblig� s� demonteze 
tâmpl�ria de lemn existent� în cl�direa. 
                     Societatea SC Y SRL a efectuat lucr�rile de transport materiale, 
demontare tâmpl�rie, ridicare schele, montaj ferestre �i u�i, activit��i specifice 
unei firme de construc�ii, dovada în acest sens fiind „Deviz execu�ie lucr�ri" 
nr. .../2006  �i Adresa nr. .../2006, iar în data de …2006 i-a emis factura nr. 
.../2006, în valoare de ... lei, pe care petenta a achitat-o cu OP nr. .../2007.  
                      Mai mult, petenta sus�ine c� realitatea acestei prest�ri este 
confirmat� �i de „Procesul verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. 
.../2007, încheiat între Z Deva �i SC Y SRL, la finalizarea lucr�rilor de 
reabilitare a Z. 
                        Pe de alt� parte, petenta sus�ine c� a realizat lucr�rile de 
executare (produc�ie) a întregii tâmplarii care a f�cut obiectul Contractului nr. 
.../2006, încheiat cu SC Y SRL, iar aceste lucr�ri au fost descrise în Devizele 
de lucr�ri anexate fiec�rei facturi emise de c�tre antreprenorul SC Y SRL, 
precum �i în „Tablou tâmpl�rie".            
                        Facturile emise de petenta c�tre SC Y SRL: nr. .../2006; nr. 
.../2006; .../2007; nr. .../2006 au fost achitate de c�tre aceast� din urm� 
societate cu OP nr. .../2006, .../2006, .../2006, .../2007, .../2007. 
                        Petenta arat� c� organele fiscale au constatat c�: „în cursul 
lunii … 2006, au fost înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii, în contul 
628 <alte cheltuieli cu servicii ter�i>, factura fiscal� nr. .../2006 emis� de SC Y 
SRL Deva, reprezentând montaj tâmpl�rie PVC anul 2006, în valoare de ... 
ron, plus TVA dedus� în sum� de ... ron", factura fiscal� despre care se face 
vorbire în raport este factura fiscal� emis� de SC Y SRL, reprezentând 
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contravaloarea serviciilor prestate de aceasta societate c�tre petent� în 
baza contractului de prest�ri servicii Anexa la Contractul nr. .../2006 (Anexa 
2). 
                        �inând cont de toate împrejur�rile descrise mai sus, precum �i 
de actele prezentate, petenta consider� c� a respectat prevederile art. 21, 
alin. (4) lit. m) din Legea 571/2003, privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i Normele metodologice aprobate prin HG nr. 
44 / 2004, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, �i afirma�ia organelor de 
inspec�ie prin care acestea sus�in c� nu am prezentat acte �i documente care 
s� justifice cheltuielile cu seviciile de montaj efectuate de c�tre SC Y SRL 
este nefundamentat�. 
                      Astfel, petenta sus�ine c� din lumina textului pct. 48, alin. 7 din 
HG 44/2204 pentru aplicarea art. 21 alin. 4, lit. m) din Codul fiscal, coroborat 
cu actele prezentate, rezult� în mod evident necesitatea, cât �i realitatea 
prest�rii de serviciu în cauz�, fapt ce conduce la justificarea deductibilit��ii 
cheltuielii efectuate.  
                      Petenta arat� c� la data inspec�iei fiscale, a prezentat organelor 
fiscale toate documentele despre care a f�cut vorbire, depuse anexate �i la 
contesta�ie, pentru a dovedi deductibilitatea fiscal� la calculul impozitului pe 
profit aferent anului 2006 a sumei de ... lei, înregistrat� cu cheltuieli de servicii 
la ...2006, reprezentând contravaloarea presta�iilor din Anexa la Contractul 
.../2006, încheiat între petenta �i SC Y SRL, dar organul de control a ignorat 
aceste documente �i, de�i a insistat s� prezinte explica�iile în scris, nu a 
considerat necesara întocmirea unei note explicative. 
                          Petenta consider� c� este imperios necesar o reevaluare a 
constat�rilor f�cute de organele fiscale în cazul de fa��, atât prin prisma 
textelor de lege ar�tate, cât �i a documentelor anexate, �i pe cale de 
consecin��, stabilirea suplimentar� de plat� pentru impozitul pe profit în sum� 
de ... lei, precum �i sum� de ... lei, penalit��i de întârziere calculate pentru 
suma de ... lei, nu î�i mai au aplicabilitatea, având în vedere faptul c�, în mod 
corect, �i respectând prevederile legale în materie fiscal�, a înregistrat suma 
de ... lei, ca fiind cheltuial� deductibil�, respectând în totalitate prevederile art. 
21, alin. 4 lit. m) din Legea 571 / 2003, privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precum �i Normele metodologice aprobate prin HG nr. 
44 / 2004, cu complet�rile si modific�rile ulterioare. 
 
            I.2. Referitor la suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-      ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
                       Petenta arat�, cu privire la m�sura luat� de c�tre organele de 
inspec�ie fiscal� de a considera nedeductibil� taxa pe valoare ad�ugat� în 
sum� de ... lei, aferent� facturii fiscale nr. .../2007, emis� de c�tre SC Y SRL, 
reprezentând montaj tâmpl�rie PVC,   precum �i din considerentele ar�tate 
mai sus, c� �i aceast� m�sur� este una nefondat� �i nelegal�.  
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                      Astfel, petenta consider� c� a respectat întrutotul 
prevederile art. 145 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, precum �i pct. 
45 alin. 4 din HG 44/2004 având în vedere �i dispozi�iile art. 129 alin 6, din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, conform c�ruia:  
„în cazul în care mai multe persoane impozabile, care ac�ioneaz� în nume 
propriu, intervin prin tranzac�ii succesive în cadrul unei prest�ri de servicii, se 
consider� c� fiecare persoan� a primit �i a prestat în nume propriu serviciul 
respectiv. Fiecare tranzac�ie se consider� o prestare separat� �i se 
impoziteaz� distinct, chiar dac� serviciul respectiv este prestat direct c�tre 
beneficiarul final.",  
întrucat, lucr�rile efectuate în baza Anexei la Contractul de prest�ri servicii nr. 
.../2006 au fost realizate în folosul activit��ii, �i ca atare taxa pe valoare 
ad�ugata aferent� facturii fiscale nr. .../2006 este una deductibil� pentru 
petent�.  
                        Ca atare, petenta sus�ine c�, în mod nelegal, organul de 
control a considerat aceast� tax� ca fiind nedeductibil� �i a compensat-o cu 
TVA de recuperat de c�tre petenta,  rezultând o taxa pe valoarea ad�ugat�  
de plat� de ... lei �i, din aceste considerente, petenta solicit� s� se desfiin�eze 
�i aceste m�sur, �i ca atare sunt neîntemeiate �i major�rile în sum� de … de 
lei, calculate de organele fiscale conform OG 92/2003. 
 
 
 
                     II.  În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat un control 
prin care s-a verificat perioada ….2004 - ….2007, unul dintre obiectivele 
controlului fiind modul de calculare, constituire, declarare, înregistrare �i 
virare la bugetul de stat a impozitului pe profit - conform Legii 571/2003 
privind codul fiscal cu modific�rile si complet�rile ulterioare. 
                   Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� general� nr. .../2007 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2007, în care organele de inspec�ie fiscal�  au constatat �i motivat m�surile 
luate astfel: 
 
            II . 1 .  Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
-    ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
                 În cursul lunii … 2006, au fost înregistrate în eviden�a contabil� a 
societ��ii, în contul 628 “alte cheltuieli cu servicii ter�i”, factura fiscala nr. 
.../2006 emis� de SC Y SRL Deva , reprezentând “montaj tâmpl�rie PVC anul 
2006” în valoare de ... lei, plus o TVA dedusa în sum� de ... lei. 
                  Din actele �i documentele puse la dispozi�ia organelor de 
inspec�ie fiscal� a rezultat c� între SC X SRL în calitate de executant �i SC Y 
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SRL, în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul nr. .../2006 având 
ca obiect montaj Tâmpl�rie PVC la Liceul Decebal Deva. La acest contract 
sunt anexate: contractul nr. .../2006 încheiat între SC X SRL �i SC Y SRL, 
procesul verbal de recep�ie la terminarea lucr�rilor nr. .../2007 încheiat cu 
ocazia recep�iei lucr�rilor de reabilitare a cl�dirii Liceului Decebal Deva, 
lucr�ri executate de c�tre SC Y SRL, precum �i un proces verbal de de 
recep�ie a lucr�rilor de montaj executate de c�tre SC Y SRL pentru SC X 
SRL din data de …2006. 
                    Din cele prezentate anterior rezult� c� nu au fost respectate 
prevederile art. 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal , 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale pct. 48. din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin HG nr.44/2004, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv: 
„pentru a deduce cheltuielile cu serviciile serviciile de management, 
consultan�� asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se îndeplineasc� 
cumulativ urm�toarele condi�ii: 
- serviciile trebuie sa fie efectiv prestate, sa fie executate in baza unui 
contract care sa cuprind� date referitoare la prestatori, termene de execu�ie, 
precizarea serviciilor prestate, precum si tarifele percepute, respectiv 
valoarea totala a contractului, iar defalcarea cheltuielilor de aceasta natura sa 
se faca pe întreaga durata de de desf��urare a contractului sau pe durata 
realiz�rii obiectului contractului; prestarea efectiva a serviciilor se justifica 
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”. 
                         Având în vedere c� societatea nu a prezentat organelor de 
inspec�ie fiscal� acte �i documente care s� justifice cheltuielile cu serviciile de 
montaj efectuate de c�tre SC Y SRL, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
571 / 2003, privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale 
HG nr. 44 / 2004, suma de ... lei este nedeductibil� fiscal la calculul 
impozitului pe profit aferent anului 2006. 
                       Astfel c� pentru suma de ... lei înregistrat� pe cheltuielile cu 
prest�rile de servicii la ...2006, SC X SRL, datoreaz� bugetului de stat un 
impozit pe profit în sum� de ... lei  ( ... lei  x 16 %). 
                      Pentru neplata la termen a impozitului pe profit stabilit de c�tre 
organele de inspec�ie �i datorat de societate bugetului de stat, au fost 
calculate major�ri de întârziere de c�tre organele de inspec�ie fiscal� în 
conformitate cu prevederile art. 115 - 116, respectiv art. 119 - 120 din OG nr. 
92 / 2003 - privind codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pe perioada: ….2007 - …2007, astfel: 
-  ... lei major�ri de întârziere (... lei x 0.10% x 181 zile). 
 
            II . 2 .  Referitor la suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-      ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 
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                   Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în luna decembrie 
2006 a fost dedusa o TVA în sum� de ... lei aferent� facturii fiscale nr. 
.../2006, men�ionat� anterior �i emis� de c�tre SC Y SRL, reprezentând 
montaj tâmpl�rie PVC, contrar prevederilor art. 145 alin. (3) si alin. (12) din 
Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, respectiv: „dreptul de deducere... 
dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul 
opera�iunilor sale taxabile, �i pentru exercitarea dreptului de deducere 
bunurile respective urmeaz� a fi folosite pentu opera�iuni cu drept de 
deducere”. 
                      Fa�� de cele prezentate anterior, SC X SRL datoreaz� o TVA în 
sum� de ... lei (... TVA f�r� drept de deducere - ... lei TVA de recuperat 
conform balan�ei la ….2006).  
                      Pentru neplata la termen a TVA în sum� de ... lei, au fost 
calculate major�ri de întârziere de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, în 
conformitate cu prevederile art. 115 -116, respectiv art. 119 - 120 din OG nr. 
92 / 2003 privind codul de procedur� fiscal�, republicat�, pe perioada: 
….2007 - …2007, astfel: … lei major�ri de întârziere (... lei x 0.10% x 32 zile). 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL, cu sediul în Simeria, str. ..., nr. ..., jud. Hunedoara, 
înmatriculat� la ORC Hunedoara sub nr. J.../.../..., CIF RO ..., reprezentat� 
prin dl. S. S. D. în calitate de administrator. 
 
                      III. 1 Referitor la suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
               -  ... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra  
legalit��ii m�surii dispus� de organul de control privind neacordarea 
dreptului de deducere fiscal� la calculul impozitului pe profit a sumei de  
... lei aferent� facturii fiscale nr. .../2006 emis� de SC Y SRL, 
reprezentând “montaj tâmpl�rie PVC anul 2006”, întrucât nu s-au 
prezentat organelor de inspec�ie fiscal� actele �i documentele care s� 
justifice cheltuielile cu serviciile de montaj efectuate de c�tre o alt� 
societate. 
 
                      În fapt, Z a încheiat contractul cu nr. .../2006, cu SC Y SRL 
pentru executarea lucr�rii reabilitare cl�dire principal� Z Deva. 
                      În perioada … - … 2006, între SC X SRL, în calitate de 
antreprenor �i SC Y SRL în calitate de beneficiar a intervenit Contractul de 
prest�ri servicii nr. .../2006, prin care petenta se oblig� s� execute „lucr�rile 
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de construc�ii montaj aferente lucr�rii de repara�ii capitale la cl�direa Z din 
Deva", valoarea lucr�rilor de construc�ii montaj fiind conform anexei nr.1. 
                     Prin Anexa nr.1, înregistrat� la SC X SRL sub nr. .../2006, 
intitulat� „Oferta de pre� pentru SC Y SRL, – Ofert� pentru Z", societatea 
petent� prezint� o ofert� de tâmpl�rie de Aluminiu �i din PVC cu geam 
termopan, care cuprinde urm�toarele : 
“-F1-…Euro/buc.*115 buc. = … Euro 
-F2-…Euro/buc.*15 buc. = … Euro 
-F3-…Euro/buc.*16 buc. = … Euro 
-F4-…Euro/buc.*24 buc. = … Euro 
-F5-…Euro/buc.*17 buc. = .. Euro 
-F6-…Euro/buc.*7 buc. = … Euro 
-F7-…Euro/buc.*13 buc. = … Euro 
-F8-…Euro/buc.*5 buc. = … Euro 
-U1-…Euro/buc.*1 buc. = … Euro 
-U2-…Euro/buc.*1 buc. = …Euro 
-U4+U5=…buc., total … Euro” 
 
                       Petenta a realizat lucr�rile de executare (produc�ie) a întregii 
tâmplarii care a f�cut obiectul Contractului nr. .../2006, încheiat cu SC Y SRL, 
iar aceste lucr�ri au fost descrise în Devizele de lucr�ri anexate fiec�rei 
facturi emise de petent� c�tre SC Y SRL: 
- nr. … / 2006;  
- nr. .../2006;  
- nr. .../200, 
- nr. .../2006;  
care au fost achitate, de c�tre SC Y SRL, cu ordinele de plat� nr. .../2006, nr. 
.../2006, nr. .../2006, nr. .../2007, nr. .../2007. 
 
                         Prin Contract, la cap. IX „Alte clauze", se prevede la ultimul 
aliniat c�: „Demontarea tâmpl�riei vechi se va face de ambii parteneri”. 
                        Conform sus�inerii petentei, dat fiind anotimpul rece în care s-
a contractat lucrarea �i faptul c� beneficiarul final al acesteia, achizitorul „Z", 
a solicitat efectuarea lucr�rilor cât mai rapid, pentru a nu avea de suferit 
procesul de înv���mânt �i întrucât petenta nu avea personal suficient pentru 
a efectua lucr�rile în ritmul solicitat de beneficiar, a convenit cu SC Y SRL ca 
toat� lucrarea de transport materiale, demontare a vechilor ferestre (care 
presupunea �i instalarea de schele, activitate specific� firmelor de construc�ii, 
cum este �i SC Y SRL), �i a u�ilor, montare ferestre �i u�i s� fie efectuate de 
aceasta societate, urmând ca petenta s�-i achite costul acestor lucr�ri în mod 
separat.  
                      Astfel, SC X SRL, de data aceasta în în calitate de 
beneficiar, încheie cu SC Y SRL, un alt contract de prest�ri servicii, intitulat 
„Anex� la Contract nr. .../2006", prin care SC Y SRL, în calitate de 
executant, se oblig�:  
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“s� transporte, s� demonteze  �i s� monteze tâmpl�rie de PVC �i geam 
termopan.” 
                      SC Y SRL a efectuat lucr�rile de transport materiale, 
demontare tâmpl�rie, ridicare schele, montaj ferestre �i u�i,  dovada în acest 
sens fiind „Deviz execu�ie lucr�ri" nr. .../2006 �i adresa nr. .../2006 emise de 
SC Y SRL, din care rezult� urm�toarele: 
 
“ Se vor demonta-monta … ferestre �i … u�i – toal …. buc. 
Art. 1 RpCT 33A1 Demontarea u�ilor �i ferestrelor din lemn 
… buc��i x … RON / buc. = ... RON 
 
Art. 2 RpCO 63A1 asimilat – Montare ferestre �i u�i  
… buc��i x …RON / buc. = ... RON 
 
Art. 3 CB47A1 Schel� metalic�  
… RON/mp. x … RON / buc. = ... RON 
 
Total ... ron 
Pre�urile con�in TVA.” 
 
                      SC Y SRL a emis factura nr. .../2006, în valoare de ... lei, c�tre 
SC X SRL, pe care petenta a achitat-o cu OP nr. .../2007.  
                      De asemenea realitatea acestei prest�ri este confirmat� �i de 
Procesul verbal de recep�ie a lucr�rilor de montaj executate la Z Deva, 
încheiat între SC X SRL, în calitate de beneficiar, �i SC Y SRL, în calitate de 
executant, din care rezult� : 
“ Lucr�rile au fost executate (montate) în conformitate cu normele în vigoare, 
dup� Standard. Lucr�rile sunt de buna calitate �i nu exist� obiec�iuni. 
Recep�ia final� a lucr�rilor se va face de comisia constituit� în cadrul Z.” 
                       Mai mult, prin procesul verbal de recep�ie la terminarea 
lucr�rilor nr. .../2007 emis de Z Deva, în calitate de beneficiar, �i SC Y SRL, 
în calitate de executant, comisia de recep�ie în urma constat�rilor admite 
recep�ia la terminarea lucr�rilor �i motiveaz� acest lucru prin faptul c� 
lucr�rile respect� proiectul, normativele în vigoare �i devizul ofert�.  
 
                      În drept, art. 21, alin. (4) lit. m) din LEGEA Nr. 571 din 22 
decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
prevede: 
 
  ART. 21  Cheltuieli 
(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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                        Potrivit pct. 48, alin. (7) din HOT�RÂREA GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se arat� : 
 
„ Norme metodologice: 
    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...” 
 
                       Factura fiscal� nr. .../2006, în valoare de ... lei, emis� de SC Y 
SRL c�tre SC X SRL are la baz� : 

- Contractul de prest�ri servicii nr. .../2006;  
- Anexa nr.1- Oferta de pre� pentru SC Y SRL;  
- Anex� la Contract nr. .../2006;  
- Deviz execu�ie lucr�ri nr. .../2006; 
- Adresa nr. .../2006, 

documente, care au putere de lege între p�r�i, facturile fiscale emise de 
societate au la baz� aceste acte men�ionate mai sus, documente justificative, 
care angajeaz� r�spunderea p�r�ilor.  
                      Din cele prezentate mai sus, rezult� în mod evident, atât  
realitatea, cât �i necesitatea prest�rii de servicii în cauz�, fapt ce conduce la 
justificarea deductibilit��ii cheltuielii efectuate.  
                    Astfel, din acest punct de vedere, încadrarea la art. 21, alin. (4) 
lit. m) din Codul Fiscal (…contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii 
acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii proprii �i pentru care nu sunt 
încheiate contracte), este eronat�. 
 
 
                           Fa�� de cele prezentate mai sus, pentru suma de ... lei  
reprezentând impozit pe profit, contesta�ia va fi admis�. 
 
 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi admis� �i pentru suma de ... lei - major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe profit  .    
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            III . 2 .  Referitor la suma de ... lei reprezentând : 

- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-      ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra  
legalit��ii m�surii dispus� de organul de control privind neacordarea 
dreptului de deducere a TVA de  ... lei aferent� facturii fiscale nr. .../2006 
emis� de SC Y SRL, reprezentând  “montaj tâmpl�rie PVC anul 2006”.  
 
 
                   În fapt, în luna decembrie 2006, petenta a dedus o TVA în sum� 
de ... lei aferent� facturii fiscale nr. .../2006, men�ionat� anterior �i emis� de 
c�tre SC Y SRL, reprezentând montaj tâmpl�rie PVC; organul de control a 
considerat aceast� tax� pe valoarea ad�ugat� ca fiind nedeductibil� �i a 
compensat-o cu TVA de recuperat,  rezultând o taxa pe valoarea ad�ugat� 
de plat� de ... lei, în baza art. 145 alin.(3) �i alin. (12) din LEGEA Nr. 571 din 
22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care prevede: 
 
„ART. 145  Sfera de aplicare a dreptului de deducere 
(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� 
deduc�: 
    a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor 
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de 
servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� 
persoan� impozabil�; 
    b) taxa pe valoarea ad�ugat� achitat� pentru bunurile importate. 
(11) Orice persoan� impozabil�, care a aplicat regimul special de scutire 
prev�zut la art. 152, �i ulterior trece la aplicarea regimului normal de 
tax� pe valoarea ad�ugat�, are dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� la data înregistr�rii ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, 
dac� sunt îndeplinite condi�iile prev�zute la alin. (12), pentru: 
    a) bunuri de natura stocurilor, conform reglement�rilor contabile, 
care se afl� în stoc la data la care persoana respectiv� a fost 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�; 
    b) bunuri de natura mijloacelor fixe, care au fost achizi�ionate cu cel 
mult 90 de zile anterior datei de înregistrare ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
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...(12) Pentru exercitarea dreptului de deducere prev�zut la alin. (11), 
trebuie îndeplinite urm�toarele condi�ii: 
    a) bunurile respective urmeaz� a fi folosite pentru opera�iuni cu drept 
de deducere; 
    b) persoana impozabil� trebuie s� de�in� o factur� fiscal� sau un alt 
document legal aprobat care justific� suma taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente bunurilor achizi�ionate.” 
 
                       Din considerentele ar�tate la pct. III. 1., rezult� în mod evident, 
atât realitatea, cât �i necesitatea prest�rii de servicii în cauz� în folosul 
activit��ii sale, pentru lucr�rile efectuate în baza Anexei la Contractul de 
prest�ri servicii nr. .../2006, �i ca atare taxa pe valoare ad�ugat� aferent� 
facturii fiscale nr. .../2006 este deductibilit�. 
 
                           Fa�� de cele prezentate mai sus, pentru suma de ... lei  
tax� pe valoarea ad�ugat�, contesta�ia va fi admis�. 
 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi admis� �i pentru suma de 63 lei  major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� .    
 
 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art. 1 – Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
SIMERIA pentru suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei  impozit pe profit; 
-    ... lei  major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei  tax� pe valoarea ad�ugat�; 
-      ... lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
 
                 Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 


