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D E C I Z I E  nr. 240/68/23.02.2015 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SCX SRL  înregistrat� la Direc�ia General� 

Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub nr.X/10.12.2014 
 
 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 

Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de Administra�ia Jude�ean� a Finan�elor 
Publice Timi� – Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Contribuabili Mijlocii prin adresa f�r� 
num�r �i dat�, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.X/10.12.2014, asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în localitatea X, str. X, nr.X, jud. X, cod de 
înregistrare fiscal� ROX, ORC X JX/X/X.  
  

SC X SRL contest� par�ial Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. 
X/30.10.2014, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/30.10.2014, pentru 
suma de X lei reprezentând: 

- X lei -  impozit pe profit stabilit suplimentar de plat�, 
- X lei -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 

                        stabilit suplimentar de plat�, 
   - X lei -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  
                        stabilit suplimentar de plat�. 
 

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205, art.206 �i art.209 alin. 
(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze 
contesta�ia formulat�.  
 

I. SC X SRL contest� par�ial decizia de impunere nr.X/30.10.2014, prin care au 
fost stabilite în sarcina societ��ii diferen�e cu privire la impozitul pe profit în rela�ia cu 
furnizorii �i clien�ii din perioada decembrie 2009-septembrie 2010, dup� cum urmeaz�: 
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-   diferen�a impozit pe profit       X  lei  
-   dobânzi                                   X  lei                             
-   penalit��i                                 X  lei 
Total sum� contestat�                X  lei 
Contestatoarea arat� c�, în situa�iile din anexele nr. 1-3 prezint� în detaliu 

diferen�ele stabilite în rela�ia cu un furnizor intern �i un client intracomunitar din care 
rezult� totalul obliga�iilor stabilite suplimentar contestate. 

Societatea contestatoare invoc� urm�toarele motive: 
I.  Diferen�e stabilite în rela�ia cu furnizorul SC X SRL 
Contestatoarea consemneaz� c� a întocmit contract de intermediere nr. 

X/25.09.2009 cu SC X SRL, pe care îl prezint� în copie (anexa nr.4), al c�rui obiect 
principal îl constituie "intermedierea vânz�rii la export de c�tre intermediar a produselor 
farmaceutice comercializate". 

Contractul a fost semnat pentru intermediar de dl.X, conform împuternicire-
delega�ie din data 01.08.2009, purtând semn�tura �i �tampila asociatului majoritar SC X 
SRL, prezentat� în anexa nr.5. 

Contestatoarea arat� c�, potrivit clauzelor contractuale intermediarul asigur� în 
totalitate livrarea la beneficiari din Comunitatea European� a produselor farmaceutice 
stabilind în detaliu atât modul de comercializare a produselor farmaceutice cât �i modul 
de încasare a contravalorii acestora în termene rezonabile.  

De asemenea, contestatoarea arat� c�, întrucât contribu�ia sa cu privire la 
livrarea �i încasarea acestor bunuri intracomunitare a fost redus�, s-a acceptat de 
comun acord un comision de intermediere între 80 �i 90% din "valoarea profitului brut 
ob�inut în urma desf��ur�rii activit��ii de export".  

Contestatoarea precizeaz� c� rela�ia contractual� s-a derulat în perioada 
septembrie 2009 - septembrie 2010, perioad� în care au fost întocmite de c�tre 
intermediarul SC X SRL un num�r de X facturi care au fost men�ionate de organul de 
control în anexa nr.7 la Raportul de Inspec�ie Fiscal�, pentru care societatea a 
considerat cheltuieli deductibile suma de X lei. 

Societatea contestatoare arat� c�, organul de inspec�ie fiscal� sus�ine c� 
serviciile nu au fost efectuate �i stabile�te ca diferen�e impozit pe profit în sum� de X (X 
x 16%) lei pentru care calculeaz� accesorii în sum� de X lei. 
 

Raportat la constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, SC X SRL sus�ine c� 
serviciile au fost executate �i justificate prin rapoartele de activitate întocmite lunar care 
de altfel sunt consemnate ca fiind existente �i de c�tre organul de inspec�ie fiscal�. 
Rela�ia cu partenerii intracomunitari s-a derulat în exclusivitate în baza serviciilor de 
intermediere prestate de SC X SRL în calitate de intermediar prin împuternicitul X �i 
so�ia acestuia, X.  

În mod concret, fiecare livrare a fost derulat� pe baza unor comenzi transmise 
electronic d-nei X de c�tre client care apoi comunica datele de identificare ale clientului, 
cantit��ile de produse farmaceutice, pre�urile negociate precum �i termenul de livrare. La 
data prev�zut� pentru livrare, societatea preg�tea bunurile �i întocmea documentele 
justificative pentru predarea bunurilor c�tre transportatorul trimis de c�tre client.  

Societatea contestatoarea arat� c�, înc� din prima perioad� a derul�rii 
contractului septembrie - decembrie 2009, volumul livr�rilor a fost de peste X lei, fiind 
rezultatul unui num�r mare de livr�ri realizate cu o frecven�� aproape zilnic�. 

Astfel, contestatoarea exemplific� �i anexeaz� coresponden�a �i comenzile 
transmise electronic de c�tre trei clien�i (X, X, X.) d-nei X, din perioada iunie 2009 -
martie 2010. 
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Totodat�, contestatoarea precizeaz� c� volumul coresponden�ei este mare, dar, 
în cazul în care se consider� a fi necesar, se afl� în m�sur� s� listeze �i s� prezinte 
documenta�ia pentru întreaga perioad� (septembrie 2009-septembrie 2010) în care s-au 
derulat serviciile prestate în baza contractului de intermediere în cauz�. 

Contestatoarea arat� �i faptul c� dup� livrarea bunurilor, inclusiv în cazul unor 
întârzieri la plat� intermediarul lua leg�tura cu clientul s�u în vederea efectu�rii pl��ii 
bunurilor livrate (conform obliga�iilor contractuale). 

De asemenea, societatea contestatoare precizeaz� c�, la data încheierii 
contractului de prest�ri servicii a verificat pe site-ul Ministerului de Finan�e, portal ANAF, 
prestatorul serviciilor, respectiv SC X SRL, acesta figurând ca fiind activ �i având cod 
valid de TVA. 

Totodat�, societatea contestatoare precizeaz� c�, pentru rela�ia contractual� cu 
SC X SRL a solicitat prestatorului de servicii s� fac� dovada înregistr�rii în eviden�a 
contabil� a celor X facturi emise precum �i modul de declarare la organul fiscal 
competent.  

Contestatoarea prezint� în copie anexa nr.6 (19 file) un num�r de 4 deconturi 
trimestriale din perioada decembrie 2009 - septembrie 2010 care au anexate jurnalele 
de vânz�ri �i cump�r�ri, f�când precizarea c� astfel se atest� c� au fost înregistrate �i 
declarate obliga�iile fiscale.  

De asemenea, prezint� fi�a sintetic� pe pl�titor (SC X SRL) anexa nr.7 (16 file) 
pentru a ar�ta c� obliga�ia privind impozitul pe profit a fost integral achitat�. 

Fa�� de cele prezentate contestatoarea sus�ine c� serviciile prestate au fost 
efectiv realizate �i au fost utilizate în scopuri impozabile conform activit��ii comerciale 
autorizate, motiv pentru care apreciaz� c� poate s� considere cheltuiala deductibil�, 
astfel c� diferen�a de impozit pe profit în sum� de X Iei stabilit� de organele de control 
nu se justific�. 

II. Diferen�e stabilite în rela�ia cu clientul X 
Contestatoarea arat� c� sumele înscrise în facturile men�ionate în "Confirmarea" 

prezentat� în anexa 8 reprezint� regularizarea unor opera�iuni privind diferen�e stabilite 
de comun acord între parteneri cu privire la pre�ul de livrare. 

De asemenea, contestatoarea arat� c� prezint� în anexa nr.9 cele X facturi 
confirmate de partenerul extern din care rezult� c� opera�iunile corespund cu cele 
înscrise de societate în eviden�a contabil�, astfel c� nu se justific� diminuarea veniturilor 
cu suma de X lei �i implicit calculul unei diferen�e de impozit pe profit în sum� de X lei. 

Contestatoarea precizeaz� c� documentele ata�ate la contesta�ie confirm� 
sus�inerile sale în totalitate. 

Argumenta�ia juridic� a contestatoarei: art.21 din Legea 571/2003 Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Fa�� de cele prezentate, societatea contestatoare solicit� a se analiza contesta�ia 
�i a constata c� nu datoreaz� suma de X Iei reprezentând impozit pe profit precum �i 
accesorii aferente în sum� de X Iei, �i a dispune anularea par�ial� a deciziei nr.F-TM 
X/30.10.2014 prin care au fost stabilite diferen�ele în cauz�. 

În proba�iune, contestatoarea arat� c� ata�eaz� documentele indicate în 
con�inutul contesta�iei (anexa 1-9) �i un num�r de 527 file privind coresponden�a care 
atest� realizarea serviciilor de intermediere de c�tre SC X SRL , iar în m�sura în care 
pentru solu�ionarea contesta�iei se va dovedi necesar� oferirea mai multor explica�ii sau 
documente justificative î�i exprim� întreaga disponibilitate pentru solu�ionarea în mod 
corect a acestei spe�e, rezervându-�i dreptul complet�rii probatoriului. 
 

II. Organele de inspec�ie fiscal�, în baza prevederilor O.G.nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au 
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efectuat la SC X SRL inspec�ia fiscal� par�ial� privind impozitul pe profit  pentru 
perioada 01.01.2008 - 30.06.2014 �i taxa pe valoarea ad�ugat� având drept obiectiv 
rambursarea TVA, ca urmare a depunerii urm�toarelor deconturi cu sume negative de 
TVA cu op�iune de rambursare: 
        DNOR (Nr/Data)                Perioada verificat�                Suma solicitat�  
-  X - 18/07/2014                     01.11.2010/30.06.2014                X   control ulterior 
-  X - 22/08/2014                     01.07.2014/31.07.2014                X   control anticipat 
 
Impozitul pe profit 
Perioada supus� verific�rii: 01.01.2008-30.06.2014 

Prin Raportul de inspec�ie fiscal�, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� 
urm�toarele: 

Societatea face obiectul unei inspec�ii fiscale par�iale privind impozitul pe profit, 
fiind propus� pentru inspec�ie fiscal�, urmare a inspec�iei fiscale par�iale privind TVA, 
efectuat� pentru perioada ianuarie 2008 - octombrie 2010, în urma c�reia au fost 
stabilite în sarcina agentului economic sume far� drept de deducere privind TVA, �i care 
au influen�e �i asupra impozitului pe profit. În acest sens a fost întocmit �i aprobat 
formularul PIF nr. X din data de 25.06.2014 (anexa lucru), prin care s-a demarat 
ac�iunea de inspec�ie fiscal� par�ial� la agentul economic. 

În perioada ianuarie 2008 - iunie 2014 societatea a realizat în principal venituri 
din comercializarea în regim en gros a produselor farmaceutice pe pia�a comunitar� �i 
pe pia�a intern�. 

Cheltuielile efectuate de agentul economic provin în principal din achizi�iile de 
produse farmaceutice de pe pia�a intern�, cât �i din prest�ri servicii de intermediere în 
domeniul vânz�rilor de produse farmaceutice efectuate de prestatori interni. Aceste 
cheltuieli sunt aferente realiz�rii de venituri, iar cheltuielile nedeductibile stabilite de 
acesta conform calculelor, sunt înscrise în Registrul de Eviden�� Fiscal�, cu excep�iile 
care urmeaz� a fi prezentate mai jos. 

Profitul impozabil �i respectiv impozitul pe profit datorat a fost determinat de 
agentul economic conform calculelor înscrise în Registrul de Eviden�� Fiscal�, având 
seria X, nr.X, achizi�ionat �i întocmit conform prevederilor OMFP 870/2005, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
Referitor la exerci�iul financiar  2009 

În anul 2009 societatea a realizat un profit din activitatea de exploatare în 
cuantum de X lei, �i o pierdere din activitatea financiar� în sum� de X lei, rezultând 
astfel un profit brut în cuantum de X lei; cheltuielile nedeductibile au fost stabilite la 
nivelul sumei de X lei, rezultând un profit impozabil în sum� de X lei, rezultând astfel un 
impozit pe profit de plat� în sum� de X Iei (X lei x 16%). Societatea a dedus din 
impozitul pe profit determinat la nivelul sumei de X lei, suma de X lei reprezentând 
sponsoriz�ri acordate, care îndeplinesc condi�iile de deductibilitate din impozitul pe profit 
prev�zute la art.21 (4), lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Organele de inspec�ie fiscal�, fac precizarea c� în cazul pierderii financiare 
înregistrate de agentul economic, aceasta provine din diferen�ele de curs valutar 
aferente opera�iunilor în valut� fa�� de furnizori �i clien�i, care nu int� sub inciden�a 
limit�rii dreptului de deducere prev�zut la art.23 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Declara�ia anual� privind impozitul pe 
profit a fost depus� la organul fiscal teritorial sub nr.X din data de 26.04.2010. 

Concluzionând cu privire la modul de determinare a rezultatului exerci�iului, 
organele de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele deficien�e: 
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1. Agentul economic verificat de�ine în proprietate dou� autoturisme marca X, (cu 
numere de înmatriculare TM X �i TM X) �i un autoturism X (TM X), care au fost 
achizi�ionate în perioada precedent� (iulie 2005 respectiv septembrie 2006 - 
autoturismele X, �i în luna martie 2009 -X), în cazul c�rora se înregistreaz� în cursul 
anului 2009 cheltuieli privind amortizarea imobiliz�rilor.  

Din analiza modului de utilizare a acestor autoturisme organele de inspec�ie 
fiscal� constat� faptul c� din documentele înregistrate în eviden�ele contabile nu reies 
consumuri de carburan�i, ordine de deplasare, foi de parcurs întocmite, care s� ateste 
utilizarea autoturismului TM X, iar în cazul celorlalte dou� autoturisme pentru lunile 
ianuarie - aprilie 2009, fapt care reiese �i din explica�iile date de administratorul societ��ii 
prin Nota explicativ� - anexa nr.4/1.  

Prin urmare în baza prevederilor art.24 (3) lit.i) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, s-a constatat faptul c� aceste 
mijloace fixe sunt în conservare în lunile în care nu se utilizeaz�, �i prin urmare sumele 
înscrise pe cheltuieli cu amortizarea nu sunt deductibile Ia calcul profitului impozabil, în 
baza prevederilor art.21 (3) lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

În anexa nr.4 sunt centralizate sumele nedeductibile, care au fost stabilite la 
nivelul de X lei; 

2. De asemenea, s-a constatat faptul c� societatea a înregistrat în eviden�ele 
contabile contravaloarea facturii nr.X/31.08.2009, de�i acest document este emis pe 
numele unei persoane fizice, f�r� a con�ine datele de identificare ale SC X SRL, prin 
aceasta nefiind respectate prevederile art.6 din Legea nr.82/1991, republicat�, ale 
Deciziei 5/2007 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie.  

În consecin��, suma de X lei, reprezint� cheltuieli f�r� drept de deducere, stabilite 
de control în baza prevederilor art.21 (4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

3. Totodat�, s-a constatat faptul c� societatea a înregistrat pe costuri 
contravaloarea facturilor nr.X/07.03.2009, nr.X/18.11.2009, nr.X/09.12.2009 �i 
nr.X/28.12.2009 reprezentând servicii cazare �i bilete avion, în cazul c�rora nu se 
demonstreaz� faptul c� sunt achizi�ionate în scopul realiz�rii de venituri �i de asemenea 
sunt decontate în numele unor persoane care nu sunt salaria�ii sau administratorii 
societ��ii. Prin urmare, controlul stabile�te în baza prevederilor art.21 (1) �i (2) lit. e) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
cheltuieli f�r� drept de deducere în sum� de X lei; 

4. Societatea a înregistrat costuri privind serviciile prestate de ter�i, în baza 
contractului de intermediere nr.X/25.09.2009, încheiat cu SC X SRL, în calitate de 
intermediar (centralizatorul privind facturile emise de furnizor este prezentat în anexa 
nr.7). Conform prevederilor contractuale, prestatorul se oblig� s� asigure c�tre SC X„ 
SRL servicii de intermediere privind vânz�rile de produse farmaceutice c�tre clien�i 
externi, iar în urma efectu�rii acestor prest�ri de servicii urmând a fi retribuit� cu o cota 
de 90% din diferen�a dintre veniturile realizate �i costurile aferente realiz�rii acestora.  

În acest sens, în cursul anului 2009 a fost emis� factura nr.X/31.12.2009, în sum� 
de X lei (baza), �i care a fost înregistrat� pe costuri în eviden�ele contabile ale SC X 
SRL.  

Analizând în detaliu opera�iunile efectuate cu SC X SRL, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele: 

- conform datelor din baza de date privind livr�rile/achizi�iile efectuate pe teritoriul 
na�ional, reiese faptul c� prestatorul nu a declarat în declara�ia informativ� cod 394 
opera�iunile efectuate în cursul semestrului II 2009; 
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- de asemenea, deconturile privind TVA aferent perioadei septembrie - decembrie 
2009, nu au fost depuse Ia termenele legale (ele fiind depuse ulterior în cursul anului 
2012). Totodat�, se constat� faptul c� SC X SRL, nu a depus nici o declara�ie fiscal� în 
anul 2009, fiind declarat� ca inactiv�, ca urmare a neîndepiinirii obliga�iilor declarative 
din data de 30.05.2011; 

- prin precedenta inspec�ie fiscal� au fost solicitate informa�ii tip SCAC/AF de la 
autorit��ile fiscale de unde provin clien�ii comunitari ai SC X SRL, inclusiv cu privire la 
rela�ii sau contacte ale acestora cu SC X SRL (în calitate de intermediar), iar din 
r�spunsurile primite reiese faptul c� ace�ti clien�i nu au cuno�tin�� de acest operator (SC 
X SRL); 

- mai mult, prin Nota explicativ� din data de 17.06.2013 (anexa nr.6), luat� d-lui 
X, administrator al SC X SRL (în perioada noiembrie 2008 - august 2010), de c�tre 
Grupul de Lucru privind reevaluarea r�spunderii personale din cadrul DGFP a jude�ului 
Timi�, acesta explic� faptul c� în calitate de administrator nu are cuno�tin�� de 
opera�iunile comerciale efectuate de c�tre SC X SRL, iar aceasta „nu a desf��urat 
activitate” �i de asemenea, nu a încheiat acte sau fapte de comer� în numele �i pentru 
SC X SRL. Totodat�, mai precizeaz� faptul c� nu a împuternicit o alt� persoan� spre a 
reprezenta agentul economic în desf��urarea de opera�iuni comerciale. 

În urma celor descrise anterior, organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� 
faptul c� realizarea acestor opera�iuni de intermediere nu se confirm� a fi fost efectuat�, 
�i având în vedere prevederile art.21 (4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare cât �i prevederile pct.48 din Normele de 
aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, a�a cum au fost modificate �i 
completate, cheltuielile înregistrate în urma acestor opera�iuni nu sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil, fiind stabilite astfel cheltuieli f�r� drept de deducere în sum� 
de X lei.  

Având în vedere cheltuielile f�r� drept de deducere stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� în sum� total� de X Iei (X lei + X lei + X lei + X lei), s-a stabilit o 
diferen�� suplimentar� de plat� în contul impozitului pe profit aferent exerci�iului financiar 
2009, în sum� de X lei (X lei x 16%), Ia care au fost calculate accesorii aferente în sum� 
de X lei (art.120 - major�ri de întârziere) �i în sum� de X Iei (art.120^1 - penalit��i de 
întârziere). 
 
Referitor la exerci�iul financiar  2010 

În anul 2010 societatea a realizat un profit din exploatare de X lei, din activitatea 
financiar� a realizat de asemenea profit în sum� de X Iei, rezultând astfel un profit brut 
în sum� de X lei, cheltuielile nedeductibile au fost determinate la nivelul sumei de X lei, 
rezultând astfel, un profit impozabil la nivelul exerci�iului 2010 în cuantum de X lei, la 
care a fost determinat un impozit pe profit de plat� în sum� de X lei (X Iei x 16%). 

Societatea a procedat la deducerea din impozitul pe profit determinat în cuantum 
de X lei, a sumei de X lei reprezentând sponsoriz�ri acordate, care îndelinesc condi�iile 
de deductibilitate din impozitul pe profit prev�zute Ia art.21 (4) lit.p) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Având în vedere faptul c� societatea a calculat �i virat impozit pe profit în cursul 
anului 2010, peste impozitul minim obligatoriu, cât �i prevederile art.34 (16) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, declara�ia 
anual� privind impozitul pe profit a fost depus� pentru tot exerci�iul financiar, sub nr. X 
din data de 26.04.2011. 

În concluzie din analiza modul de determinare a rezultatului exerci�iului, organele 
de inspec�ie fiscal� au constatat urm�toarele deficien�e:  
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1. Agentul economic verificat de�ine în proprietate un autoturism marca X, (cu 
num�rul de înmatriculare TM X) �i un autoturism X (TM X), care au fost achizi�ionate în 
perioada precedent� (septembrie 2006 - X, martie 2009 - X), în cazul c�rora se 
înregistreaz� în cursul anului 2010 cheltuieli privind amortizarea imobiliz�rilor.  

Din analiza modului de utilizare a acestor autoturisme organele de inspec�ie 
fiscal� constat� faptul c� din documentele înregistrate în eviden�ele contabile nu reies 
consumuri de carburan�i, ordine de deplasare, foi de parcurs întocmite, care s� ateste 
utilizarea acestora (în lunile ianuarie, februarie, martie, iunie, iulie, august �i decembrie -  
în cazul autoturismului TM X, iar în perioada septembrie - decembrie în cazul 
autoturismului TM X), fapt care reiese �i din explica�iile date de administratorul societ��ii 
prin Nota explicativ� - anexa nr.4/1.  

Prin urmare, în baza prevederilor art.24 (11) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se constat� faptul c� aceste mijloace fixe 
sunt în conservare în lunile în care nu se utilizeaz�, �i prin urmare sumele înscrise pe 
cheltuieli cu amortizarea nu sunt deductibile la calcul profitului impozabil, în baza 
prevederilor art.21(3) lit.i) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. În anexa nr.4 sunt centralizate sumele nedeductibile, care au 
fost stabilite la nivelul de X lei.  

2. Societatea a înregistrat costuri privind serviciile prestate de ter�i, în baza 
contractului de intermediere nr.X/25.09.2009, încheiat cu SC X SRL, în calitate de 
intermediar. Conform prevederilor contractuale, prestatorul se oblig� s� asigure c�tre 
SC X SRL servicii de intermediere privind vânz�rile de produse farmaceutice c�tre 
clien�i externi, iar în urma efectu�rii acestor prest�ri de servicii urmând a fi retribuit� cu o 
cota de 90% din diferen�a dintre veniturile realizate �i costurile aferente realiz�rii 
acestora. În acest sens, în cursul anului 2010 au fost înregistrate în eviden�ele contabile 
ale SC X SRL, un num�r de X facturi (centralizate în anexa nr.7), în sum� total� de X lei 
(baza).  

Analizând în detaliu opera�iunile efectuate cu SC X SRL, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele: 

- conform datelor din baza de date privind livr�rile/achizi�iile efectuate pe teritoriul 
na�ional, reiese faptul c� prestatorul nu a declarat în declara�ia informativ� cod 394 
opera�iunile efectuate în cursul anului 2010; 

- de asemenea, deconturile privind TVA aferent exerci�iului financiar 2010 nu au 
fost depuse la termenele legale (ele fiind depuse ulterior în cursul anului 2012); 

Totodat�, se constat� faptul c� SC X SRL, nu a depus nici o declara�ie fiscal� în 
anul 2010, fiind declarat� ca inactiv�, ca urmare a neîndeplinirii obliga�iilor declarative 
din data de 30.05.2011. Mai mult, conform datelor de pe site-ul MFP, reiese faptul ca SC 
X SRL, nu a depus bilan�ul contabil pentru anul 2010; 

- prin precedenta inspec�ie fiscal� au fost solicitate informa�ii tip SCAC/AF de la 
autorit��ile fiscale de unde provin clien�ii comunitari ai SC X SRL, inclusiv cu privire la 
rela�ii sau contacte ale acestora cu SC X SRL (în calitate de intermediar), iar din 
r�spunsurile primite reiese faptul c� ace�ti clien�i nu au cuno�tin�� de acest operator (SC 
X SRL); 

- mai mult, prin Nota explicativ� din data de 17.06.2013 (anexa nr.6), luat� d-Iui X 
administrator al SC X SRL (în perioada noiembrie 2008 - august 2010), de c�tre Grupul 
de Lucru privind reevaluarea r�spunderii personale din cadrul DGFP a jude�ului Timi�, 
acesta explic� faptul c� în calitate de administrator nu are cuno�tin�� de opera�iunile 
comerciale efectuate de c�tre SC X SRL, iar aceasta „ nu a desf��urat activitate „�i de 
asemenea nu a încheiat acte sau fapte de comer� în numele �i pentru SC X SRL. 
Totodat�, mai precizeaz� faptul c� nu a împutenicit o alt� persoan� spre a reprezenta 
agentul economic în desf��urarea de opera�iuni comerciale. 
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În urma celor descrise anterior, organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� 
faptul c� realizarea acestor opera�iuni de intermediere nu se confirm� a fi fost efectuat�, 
�i având în vedere prevederile art.21 (4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare cât �i prevederile pct.48 din Normele de 
aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, a�a cum au fost modificate �i 
completate, cheltuielile înregistrate în urma acestor opera�iuni nu sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil, fiind stabilite astfel, cheltuieli f�r� drept de deducere în 
sum� de X lei. 

3. S-a constatat de asemenea faptul c�, agentul economic verificat a procedat la 
regulariz�ri ale pre�ului de vânzare în cazul a dou� livr�ri efectuate c�tre X din Marea 
Britanie, prin facturile nr.X/24.03.2010 �i X/08.08.2010, în urma c�rora a procedat la 
diminuarea veniturilor realizate, cu  - X Euro (X Iei) �i respectiv – X euro (X lei), 
opera�iuni neconfirmate de c�tre autorit��ile fiscale din Marea Britanie (a�a cum rezult� 
din r�spunsul dat de autorit��ile britanice (anexa nr.8), drept urmare, organele de 
inspec�ie fiscal� nu au acceptat diminuarea veniturilor societ��ii cu suma total� de X lei.  

Organele de inspec�ie fiscal� fac precizarea c� opera�iunile de stornare sunt 
conforme cu prevederile pct.63 alin. (9) din OMFP 3055/2009, dar în conformitate cu 
prevederile anexei nr.3 din OMFP 2226/2006, privind utilizarea unor formulare financiar-
contabile de c�tre persoanele prev�zute la art. 1 din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, formularul factura circul� atât la furnizor cât �i la cump�r�tor (în acest caz 
nefiind îns� confirmat de c�tre client).  

4. S-a mai constatat faptul c� societatea a înregistrat pe costuri diverse achizi�ii 
de piese de schimb �i repara�ii auto (centralizate în anexa nr.9) efectuate la 
autoturismele, care a�a cum s-a precizat anterior, nu rezult� a fi utilizate în perioada 
verificat�, �i prin urmare, aceste cheltuieli nu sunt destinate realiz�rii de venituri 
impozabile, conform prevederilor art.21 (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Mai mult, începând cu luna mai 2010, 
cheltuielile privind între�inerea �i repara�iile efectuate la autovehicule de natura celor 
descrise la art.145^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, intr� sub inciden�a limit�rii dreptului de deductibilitate, în sensul 
c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, conform prevederilor art.21(4) lit.t) 
din acela�i act normativ, astfel, au fost stabilite cheltuieli f�r� drept de deducere în sum� 
total� de X lei. 

Având în vedere cheltuielile f�r� drept de deducere stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� în sum� total� de X lei (X lei + X lei + X lei) �i veniturile suplimentare 
stabilite în sum� de X lei, s-a majorat baza impozabil� cu suma total� de X lei, �i s-a 
stabilit o diferen�� suplimentar� de plat� în contul impozitului pe profit aferent exerci�iului 
financiar 2010, în sum� de X lei (X lei x 16%), la care au fost calculate accesorii aferente 
în sum� de X lei (art.120 - major�ri de întârziere) �i în sum� de X lei (art. 120^1 - 
penalit��i de întârziere). 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, sus�inerile 
contestatoarei, reglement�rile legale în vigoare pentru perioada analizat� �i 
documentele existente la dosarul cauzei, se re�in urm�toarele: 
 

Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/30.10.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/30.10.2014, urmare a inspec�iei fiscale par�iale la SC X SRL 
privind impozitul pe profit �i taxa pe valoarea ad�ugat� având drept obiectiv 
rambursarea TVA cu control ulterior, respectiv anticipat, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit urm�toarele obliga�ii fiscale: 
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- X lei -  impozit pe profit suplimentar de plat�, 
- X lei -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 

                        suplimentar de plat�, 
- X lei -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  

                        suplimentar de plat�,  
- X lei -  taxa pe valoarea ad�ugat� suplimentar de plat�,  
- X lei -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 

                        suplimentar de plat�,  
- X lei -  penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 

                        suplimentar de plat�, 
- X lei -  taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, respins� la 

                        rambursare.  
 

Prin contesta�ia formulat�, societatea contest� par�ial Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
juridice nr.X/30.10.2014, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/30.10.2014, 
pentru suma de X lei reprezentând: 

- X lei -  impozit pe profit stabilit suplimentar de plat�, 
- X lei -  dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 

                        stabilit suplimentar de plat�, 
- X lei -  penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  

                        stabilit suplimentar de plat�. 
 

De altfel, societatea contest� diferen�a de impozit pe profit în sum� de X lei �i 
accesoriile aferente în sum� de X lei (X lei dobânzi + X lei penalit��i) stabilite în rela�ia 
cu furnizorul SC X SRL,  precum �i diferen�a de impozit pe profit în sum� de X lei �i 
accesoriile aferente în sum� de X lei (X lei dobânzi + X lei penalit��i) stabilite în rela�ia 
cu clientul X din Marea  Britanie.  
   

3.1. Referitor la suma de X lei reprezentând impozitul pe profit stabilit suplimentar 
de plat� aferent cheltuielilor cu prest�rile de servicii de intermediere în rela�ia cu 
furnizorul SC X SRL,  

cauza supus� solu�ion�rii este dac� prest�rile de servicii de intermediere 
facturate de SC X SRL c�tre SC X SRL, sunt cheltuieli deductibile la calculul 
profitului impozabil, în condi�iile în care organele de inspec�ie fiscal� au constatat 
c� nu se confirm� a fi fost efectuate aceste servicii, iar în sus�inerea cauzei 
contestatoarea nu aduce argumente, respectiv documente care s� modifice 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�.   
 

În fapt, potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/30.10.2014, organele de 
inspec�ie fiscal� au constatat: 

- în anul 2009, societatea a înregistrat costuri privind serviciile prestate de ter�i, în 
baza contractului de intermediere nr.X/25.09.2009, încheiat cu SC X SRL, în calitate de 
intermediar. Conform prevederilor contractuale, prestatorul se oblig� s� asigure c�tre 
SC  X SRL servicii de intermediere privind vânz�rile de produse farmaceutice c�tre 
clien�i externi, iar în urma efectu�rii acestor prest�ri de servicii urmând a fi retribuit� cu o 
cota de 90% din diferen�a dintre veniturile realizate �i costurile aferente realiz�rii 
acestora.  

În acest sens, în cursul anului 2009 a fost emis� factura nr.X/31.12.2009, în sum� 
de X lei (baza), care a fost înregistrat� pe costuri în eviden�ele contabile ale SC X SRL. 
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Analizând în detaliu opera�iunile efectuate cu SC X SRL, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele: 

- conform datelor din baza de date privind livr�rile/achizi�iile efectuate pe teritoriul 
na�ional, reiese faptul c� prestatorul nu a declarat în declara�ia informativ� cod 394 
opera�iunile efectuate în cursul semestrului II 2009; 

- deconturile privind TVA aferent perioadei septembrie - decembrie 2009, nu au 
fost depuse Ia termenele legale (ele fiind depuse ulterior în cursul anului 2012). 

Totodat�, se constat� faptul c� SC X SRL, nu a depus nici o declara�ie fiscal� în 
anul 2009, fiind declarat� ca inactiv�, ca urmare a neîndeplinirii obliga�iilor declarative 
din data de 30.05.2011; 

- prin precedenta inspec�ie fiscal� au fost solicitate informa�ii tip SCAC/AF de la 
autorit��ile fiscale de unde provin clien�ii comunitari ai SC X SRL, inclusiv cu privire la 
rela�ii sau contacte ale acestora cu SC X SRL (în calitate de intermediar), iar din 
r�spunsurile primite reiese faptul c� ace�ti clien�i nu au cuno�tin�� de acest operator (SC 
X SRL); 

- mai mult, prin Nota explicativ� din data de 17.06.2013 (anexa nr.6), luat� d-lui 
X, administrator al SC X SRL (în perioada noiembrie 2008 - august 2010), de c�tre 
Grupul de Lucru privind reevaluarea r�spunderii personale din cadrul DGFP a jude�ului 
Timi�, acesta explic� faptul c� în calitate de administrator nu are cuno�tin�� de 
opera�iunile comerciale efectuate de c�tre SC X SRL, iar aceasta „nu a desf��urat 
activitate” �i de asemenea, nu a încheiat acte sau fapte de comer� în numele �i pentru 
SC X SRL. Totodat�, mai precizeaz� faptul c�, nu a împuternicit o alt� persoan� spre a 
reprezenta agentul economic în desf��urarea de opera�iuni comerciale. 

Urmarea celor descrise anterior, organele de inspec�ie fiscal� concluzioneaz� 
faptul c�, realizarea acestor opera�iuni de intermediere nu se confirm� a fi fost efectuat�, 
�i având în vedere prevederile art.21(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare cât �i prevederile pct.48 din Normele de aplicare 
a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, a�a cum au fost modificate �i 
completate, cheltuielile înregistrate în urma acestor opera�iuni nu sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil, pentru anul 2009, fiind stabilite astfel cheltuieli f�r� drept de 
deducere în sum� de X lei.   

- în anul 2010, societatea a înregistrat costuri privind serviciile prestate de ter�i, în 
baza contractului de intermediere nr.X/25.09.2009, încheiat cu SC X SRL, în calitate de 
intermediar.  

Conform prevederilor contractuale, prestatorul se oblig� s� asigure c�tre SC X 
SRL servicii de intermediere privind vânz�rile de produse farmaceutice c�tre clien�i 
externi, iar în urma efectu�rii acestor prest�ri de servicii urmând a fi retribuit� cu o cota 
de 90% din diferen�a dintre veniturile realizate �i costurile aferente realiz�rii acestora.  

În acest sens, în cursul anului 2010 au fost înregistrate în eviden�ele contabile ale 
SC X SRL, un num�r de X facturi (centralizate în anexa nr.7), în sum� total� de X lei 
(baza).  

Analizând în detaliu opera�iunile efectuate cu SC X SRL, organele de inspec�ie 
fiscal� au constatat urm�toarele: 

- conform datelor din baza de date privind livr�rile/achizi�iile efectuate pe teritoriul 
na�ional, reiese faptul c� prestatorul nu a declarat în declara�ia informativ� cod 394 
opera�iunile efectuate în cursul anului 2010; 

- deconturile privind TVA aferent exerci�iului financiar 2010 nu au fost depuse la 
termenele legale (ele fiind depuse ulterior în cursul anului 2012). Totodat�, se constat� 
faptul c� SC X SRL, nu a depus nici o declara�ie fiscal� în anul 2010, fiind declarat� ca 
inactiv�, ca urmare a neîndeplinirii obliga�iilor declarative din data de 30.05.2011. Mai 



 
      

 
 

 11 
������������

mult, conform datelor de pe site-ul MFP, reiese faptul c� SC X SRL, nu a depus bilan�ul 
contabil pentru anul 2010; 

- prin precedent� inspec�ie fiscal� au fost solicitate informa�ii tip SCAC/AF de la 
autorit��ile fiscale de unde provin clien�ii comunitari ai SC X SRL, inclusiv cu privire la 
rela�ii sau contacte ale acestora cu SC X SRL (în calitate de intermediar), iar din 
r�spunsurile primite reiese faptul c� ace�ti clien�i nu au cuno�tin�� de acest operator (SC 
X SRL); 

- mai mult, prin Nota explicativ� din data de 17.06.2013 (anexa nr.6), luat� d-Iui 
X, administrator al SC X SRL (în perioada noiembrie 2008 - august 2010), de c�tre 
Grupul de Lucru privind reevaluarea r�spunderii personale din cadrul DGFP a jude�ului 
Timi�, acesta explic� faptul c� în calitate de administrator nu are cuno�tin�� de 
opera�iunile comerciale efectuate de c�tre SC X SRL, iar aceasta „ nu a desf��urat 
activitate„ �i de asemenea nu a încheiat acte sau fapte de comer� în numele �i pentru 
SC X SRL. Totodat�, mai precizeaz� faptul c�, nu a împutemicit o alt� persoan� spre a 
reprezenta agentul economic în desf��urarea de opera�iuni comerciale. 

Urmarea celor descrise anterior, organele de inspec�ie fiscala concluzioneaz� 
faptul c� realizarea acestor opera�iuni de intermediere nu se confirm� a fi fost efectuat�, 
�i având în vedere prevederile art.21 (4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare cât �i prevederile pct.48 din Normele de 
aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin HG nr.44/2004, a�a cum au fost modificate �i 
completate, cheltuielile înregistrate în urma acestor opera�iuni nu sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil pentru anul 2010, fiind stabilite astfel, cheltuieli f�r� drept de 
deducere în sum� de X lei.  
 

Prin contesta�ie, societatea contest� impozitul pe profit suplimentar de plat� în 
sum� de X lei aferent cheltuielilor nedeductibile fiscal la calculul profitului impozabil 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, în sum� total� de X lei (X lei an 2009 + X lei an 
2010), în rela�ia cu furnizorul SC X SRL,  sus�inând în esen�� c� serviciile prestate au 
fost efectiv realizate �i au fost utilizate în scopuri impozabile, conform activit��ii 
comerciale autorizate. 

La contesta�ia formulat� societatea anexeaz�, în copie: 
-  Contract de intermediere nr. X/25.09.2009 �i dou� acte adi�ionale la acesta, 
-  împuternicire - delega�ie din data de 01.08.2009, 
- deconturi trimestriale de taxa pe valoarea ad�ugat� a SC X SRL, perioada 

decembrie 2009 - septembrie 2010, în num�r de 4, la care au fost  ata�ate jurnalele de 
vânz�ri �i cump�r�ri, fi�a sintetic� pe pl�titor a SC X SRL, 

- coresponden�a �i comenzile transmise electronic de c�tre trei clien�i (X, X, X) d-
nei X, din perioada iunie 2009 -martie 2010.  
 

În drept, prevederile art. 19 alin. (1), art. 21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i completarile ulterioare, stipuleaz�: 

„Art. 19. – (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un 
an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile 
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 
 

“ Art. 21-  (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;” 
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coroborate cu prevederile pct.48 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003, date în aplicarea art. 21 alin.(4) lit.m) din Codul fiscal, aprobate prin HG 
nr.44/2004, care precizeaz�: 

“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.” 
   

Potrivit dispozi�iilor legale enun�ate, condi�iile care trebuie îndeplinite cumulativ 
pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte 
prest�ri de servicii sunt expres prev�zute la articolele de lege mai sus citate, respectiv 
existen�a contractelor �i prestarea efectiv� a serviciilor, contribuabilul având obliga�ia s� 
probeze necesitatea efectuarii respectivelor cheltuieli prin specificul activita�ilor 
desf��urate. 
 De asemenea, se re�ine c� 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. 
 

În cauz�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au considerat cheltuielile cu 
prest�rile de servicii de intermediere facturate de SC X SRL c�tre SC X SRL, în baza 
contractului de intermediere nr. X/25.09.2009, ca fiind cheltuieli nedeductibile fiscal la 
calculul profitului impozabil aferent anului 2009, respectiv anului 2010, motivat de faptul 
c� nu se confirm� a fi fost efectuate aceste servicii. 

Obiectul Contractului de intermediere nr. X/25.09.2009, îl reprezint� 
intermedierea vânz�rii la export de c�tre SC  X SRL, a produselor farmaceutice 
comercializate de SC X SRL, intermediarul ( SC X SRL) obligându-se la încheierea de 
contracte în numele �i pe seama beneficiarului. 
 

Din constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� �i din analiza documentelor 
existente la dosarul cauzei, se re�ine c� societatea contestatoare nu face dovada c� se 
confirm� a fi fost efectuate serviciile de intermediere facturate de SC X SRL, în perioada 
decembrie 2009-septembrie 2010. 
 

Astfel, cum rezult� din cuprinsul raportului de inspec�ie fiscal�, prin Nota 
explicativ� din data de 17.06.2013 (anexat� la dosarul cauzei),  luat� d-Iui X, 
administrator al SC X SRL în perioada noiembrie 2008 - august 2010, de c�tre Grupul 
de Lucru privind reevaluarea r�spunderii personale din cadrul DGFP a jude�ului Timi�, 
acesta consemneaz� c� în calitate de administrator nu are cuno�tin�� de opera�iunile 
comerciale efectuate de c�tre SC X SRL, iar aceasta „nu a desf��urat activitate” �i nu a 
încheiat acte sau fapte de comer� în numele �i pentru SC  X SRL.  

Totodat�, acesta precizeaz� �i faptul c� nu a împutenicit o alt� persoan� spre a 
reprezenta SC X SRL în desf��urarea de opera�iuni comerciale, contrar afirma�iilor 
contestatoarei, potrivit c�reia „rela�ia cu partenerii intracomunitari s-a derulat în 
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exclusivitate în baza serviciilor de intermediere prestate de SC X SRL în calitate de 
intermediar prin imputernicitul X �i so�ia acestuia, X.”   
 

În ceea ce prive�te „ împuternicirea - delega�ie din data de 01.08.2009”,  emis� 
de SC X SRL, anexat� la dosarul cauzei, împuternicire în care se men�ioneaz� c� SC X 
SRL este reprezentat� prin asociatul majoritar SC X SRL, care la rândul ei este 
reprezentat� de dl. X, “împuternicire-delega�ie” prin care îl împuternice�te pe domnul X 
s� reprezinte SC X SRL în raporturile cu SC X SRL, contestatoarea nu face dovada c� 
aceasta respect� prevederile legale privind reprezentarea �i publicarea reprezentan�ilor 
legali, potrivit urm�toarelor acte normative: 

- Legea nr. 26/1990 privind registrul comer�ului, republicat�, forma consolidat� 
valabil� la data de 01.08.2009  -  art. 21 lit. b) coroborat cu art. 22 alin. (1): 

„ ART 21  -  În registrul comer�ului se vor înregistra men�iuni referitoare la : 
b) numele �i prenumele, cet��enia, codul numeric personal, pentru cet��enii 

români, seria �i num�rul pa�aportului, pentru cet��enii str�ini, data �i locul na�terii 
imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, dac� este cazul; dac� dreptul de 
reprezentare este limitat la o anumit� sucursal�, men�iunea se va face numai în registrul 
unde este înscris� sucursala, semn�tura împuternicitului/reprezentantului fiscal va fi 
dat� în forma prev�zut� la art. 18 alin. (2) �i (3);'' 

„ ART. 22 - (1) Comerciantul are obliga�ia s� solicite înregistrarea în registrul 
comer�ului a men�iunilor prev�zute la art 21, în cel mult 15 zile de la data actelor �i 
faptelor supuse obliga�iei de înregistrare.'' 

- art. 7 alin. (2) lit. l) �i art. 114 din Anexa „Norme metodologice privind modul de 
�inere a registrelor comer�ului, de efectuare a înregistr�rilor �i de eliberare a informa�iilor" 
la Ordinul nr.2594/2008 al Ministerului Justi�iei pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de �inerea registrelor comer�ului, de efectuare a înregistr�rilor �i de 
eliberare a informa�iilor, forma consolidat� la data de 01.08.2009: 

„ART. 7 
(2) Pentru societ��ile comerciale, societ��ile na�ionale, companiile na�ionale, 

regiile autonome �i societ��ile europene cu sediul în România se înscriu urm�toarele 
date, precum �i modific�rile acestora: 

l) organele de conducere �i de administrare, membrii acestora �i datele lor de 
identificare, puterile conferite �i modul de exercitare a acestora (împreun� �i/sau 
separat), durata mandatului, sistemul de administrare pentru care s-a optat, atunci când 
este cazul, precum �i data depunerii specimenului de semn�tur�, iar dac� ace�tia sunt 
persoane juridice, datele de identificare a reprezentan�ilor acestora;” 

„ART. 114 
În situa�ia modific�rii datelor de identificare ale fondatorilor comercian�ilor 

persoane juridice, asocia�ilor, administratorilor, directorilor, membrilor consiliului de 
supraveghere, membrilor directoratului, cenzorilor, auditorilor financiari, lichidatorilor, 
persoanelor împuternicite sau reprezentan�ilor persoanei juridice, se depun copiile 
certificate de parte ale actelor din care rezult� noile date de identificare.” 

- Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, republicat�, forma consolidat�, 
valabil� la data de 01.08.2009: 

„ ART. 7 
Actul constitutiv al societ��ii în nume colectiv, în comandit� simpl� sau cu 

r�spundere limitat� va cuprinde: 
e) asocia�ii care reprezint� �i administreaz� societatea sau administratorii 

neasocia�i, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit �i dac� ei urmeaz� s� le 
exercite împreun� sau separat;” 

 „ ART 54 
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(1) Dup� efectuarea formalit��ilor de publicitate în leg�tur� cu persoanele care, ca 
organe ale societ��ii, sunt autorizate s� o reprezinte, societatea nu poate opune ter�ilor 
nicio neregularitate la numirea acestora, cu excep�ia cazului în care societatea face 
dovada ca ter�ii respectivi aveau cuno�tin�a de aceasta neregularitate. 

(2) Societatea nu poate invoca fa�� de ter�i numirile în func�iile prev�zute la alin. 
(1) sau încetarea acestor func�ii, dac� ele nu au fost publicate în conformitate cu legea.” 

„ART. 55 
(1) În raporturile cu ter�ii, societatea este angajat� prin actele organelor sale, 

chiar dac� aceste acte dep��esc obiectul de activitate al societ��ii, în afar� de cazul în 
care ea dovede�te c� ter�ii cuno�teau sau, în împrejur�rile date, trebuiau s� cunoasc� 
dep��irea acestuia ori când actele astfel încheiate dep��esc limitele puterilor prev�zute 
de lege pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, 
singur�, dovada cunoa�terii. 

(2) Clauzele actului constitutiv ori hot�rârile organelor statutare ale societ��ilor 
prev�zute în alineatul precedent, care limiteaz� puterile conferite de lege acestor 
organe, sunt inopozabile ter�ilor, chiar dac� au fost publicate.” 

„ ART 45 
(1) Reprezentan�ii societ��ii sunt obliga�i s� depun� la oficiul registrului comer�ului 

semnaturile lor, la data depunerii cererii de înregistrare, dac� au fost numi�i prin actul 
constitutiv, iar cei ale�i în timpul func�ionarii societ��ii, în termen de 15 zile de la alegere. 

(2) Dispozi�ia alineatului precedent se aplic� în mod corespunz�tor �i 
conduc�torilor sucursalelor.” 
 

Mai mult, în cauz�, se re�ine �i faptul c� operatorii intracomunitari beneficiari ai 
livr�rilor intracomunitare efectuate de SC X SRL nu recunosc calitatea de intermediar a 
SC X SRL, în derularea opera�iunilor de achizi�ii intracomunitare efectuate de la SC X 
SRL din România.  

Astfel, a�a cum este consemnat în raportul de inspec�ie fiscal�, prin precedent� 
inspec�ie fiscal� au fost solicitate informa�ii tip SCAC/AF de la autorit��ile fiscale de unde 
provin clien�ii comunitari ai SC  X SRL, inclusiv cu privire la rela�ii sau contacte ale 
acestora cu SC X SRL (în calitate de intermediar), iar din r�spunsurile primite reiese 
faptul c� ace�ti clien�i nu au cuno�tin�� de acest operator (SC X SRL). 
 

Cât prive�te sus�inerea contestatoarei c� “serviciile prestate au fost efectiv 
realizate �i au fost utilizate în scopuri impozabile conform activit��ii comerciale 
autorizate”, se re�ine c� aceasta nu aduce niciun argument, respectiv document care s� 
demonstreze în ce m�sur� aceste servicii (comision de intermediere) au fost  efectuate 
în beneficiul s�u. 
 

Având în vedere cele de mai sus, în prezenta cauz� se re�ine c�, argumentele, 
respectiv documentele aduse de contestatoare în sus�inere, nu sunt de natur� s� 
combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 
 

Prin urmare, �inând cont de cele ar�tate, prevederile legale enun�ate, precum �i 
faptul c� la dosarul cauzei nu au fost prezentate documente din care s� rezulte o alt� 
concluzie fa�� de constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� în mod legal 
organele de inspec�ie fiscal� au considerat c�, cheltuielile cu prest�rile de servicii de 
intermediere facturate de SC X SRL c�tre SC X SRL, în baza contractului de 
intermediere nr. X/25.09.2009, sunt cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul profitului 
impozabil aferent anului 2009, respectiv anului 2010, stabilind diferen�a suplimentar� de 
impozit pe profit în sum� total� de X lei (X lei pentru anul 2009 +  X lei pentru anul 



 
      

 
 

 15 
������������

2010), motiv pentru care contesta�ia formulat� de SC X SRL se va respinge ca 
neîntemeiat�, pentru suma de X lei, reprezentând impozit pe profit suplimentar de 
plat�.  
 

În subsidiar, de precizat c�, în rela�ia cu furnizorul SC X SRL acelea�i aspecte au 
fost consemnate de organele de control prin precedenta inspec�ie fiscal�, urmare a 
verific�rii privind TVA pentru perioada ianuarie 2008 - octombrie 2010, ocazie cu care au 
fost stabilite sume far� drept de deducere privind TVA aferent facturilor emise de SC X 
SRL reprezentând comision de intermediere, contestate de societate, contesta�ia fiind 
respins� ca neîntemeiat�. 
 

3.2. Referitor la suma de X lei reprezentând impozitul pe profit stabilit suplimentar 
de plat� aferent veniturilor înscrise în facturile de stornare emise de SC X SRL c�tre 
clientul X din Marea Britanie 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod legal societatea contestatoare a 
diminuat baza de calcul a impozitului pe profit cu veniturile înscrise în cele dou� 
facturi de stornare, reprezentând regulariz�ri ale pre�ului de vânzare, în cazul a 
dou� livr�ri efectuate c�tre clientul men�ionat mai sus, în condi�iile în care aceste 
opera�iuni nu sunt confirmate de c�tre autorit��ile fiscale din Marea Britanie, iar 
documentele aduse în sus�inerea cauzei nu modific� constat�rile organelor de 
inspec�ie fiscal�.   
 

În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în anul 2010, societatea 
verificat� a procedat la regulariz�ri ale pre�ului de vânzare în cazul a dou� livr�ri 
efectuate c�tre clientul X din Marea Britanie, prin facturile nr.X/24.03.2010 �i 
X/08.08.2010, în urma c�rora a procedat la diminuarea veniturilor realizate, cu  - X Euro 
(X Iei) �i respectiv – X euro (X lei), opera�iuni neconfirmate de c�tre autorit��ile fiscale 
din Marea Britanie (a�a cum rezult� din r�spunsul dat de autorit��ile britanice (anexa 
nr.8).  

Drept urmare, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat diminuarea veniturilor 
societ��ii cu suma total� de X lei.  
 

Prin contesta�ie, societatea sus�ine c� sumele înscrise în facturile men�ionate în 
"Confirmarea" anexat� la contesta�ie, reprezint� regularizarea unor opera�iuni privind 
diferen�e stabilite de comun acord între parteneri cu privire la pre�ul de livrare, 
prezentând în copie facturile nr.X, nr.X, nr.X, nr.X �i nr.X/2010.   
 

În drept, art. 19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i completarile ulterioare, prevede: 

„Art. 19. – (1) Profitul impozabil se calculeaz� ca diferen�� între veniturile 
realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii de venituri, dintr-un 
an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile �i la care se adaug� cheltuielile 
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul �i alte elemente similare 
veniturilor �i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.” 
 

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aprobate prin HG nr.44/2004, în forma 
aplicabil� în anul 2010, stipuleaz� la pct.12 urm�toarele: 

“12. Veniturile �i cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil 
sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii 
contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i 
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orice alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din 
Codul fiscal.(…)” 
 

Din coroborarea dispozi�iilor legale sus citate, se re�ine c� profitul impozabil se 
calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i cheltuielile efectuate în 
scopul realiz�rii de venituri. Veniturile �i cheltuielile care stau la baza calcul�rii profitului 
impozabil trebuie înregistrate în eviden�a contabil�, în conformitate cu prevederile Legii 
contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind luate 
în calcul orice alte elemente similare veniturilor �i cheltuielilor, din care se scad veniturile 
neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile, conform prevederilor art.21 din 
Codul fiscal.  
 
  Din analiza Raportului de inspec�ie fiscal�, se re�ine c� societatea verificat� a 
procedat la regulariz�ri ale pre�ului de vânzare în cazul a dou� livr�ri efectuate c�tre 
clientul X din Marea Britanie, prin facturile nr.X/24.03.2010 �i nr.X/08.08.2010, urmare 
c�rora a procedat la diminuarea veniturilor realizate, cu  - X Euro (X Iei), respectiv  cu – 
X euro (X lei). 
 În cauz�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat diminuarea  
bazei de calcul a impozitului pe profit cu veniturile înscrise în cele dou� facturi de 
stornare, emise c�tre clientul X, având în vedere c� aceste opera�iuni nu sunt 
confirmare de c�tre autorit��ile fiscale din Marea Britanie.  
  

Potrivit prevederilor anexei nr.3 din OMFP 2226/2006, privind utilizarea unor 
formulare financiar-contabile de c�tre persoanele prev�zute la art. 1 din Legea 
contabilit��ii nr.82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, formularul 
factura:   

“1. Serve�te ca: 
          (…) - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului �i a 
cump�r�torului; (...) 
         3. Circul�, dup� caz; 
         - la furnizor: 
           (…)  - la compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea în contabilitate; 
         - la cump�r�tor: 
           - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea pl��ii, precum �i pentru 
înregistrarea în contabilitate.“ 
 

Prin Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr. X/09.12.2014, 
organele de inspec�ie fiscal� aduc urm�toarele preciz�ri: “Întrucât in timpul controlului 
anterior, urmare c�ruia s-a încheiat RIF nr. X/24.06.2014, având ca obiectiv solu�ionarea 
deconturilor negative de TVA cu control ulterior pentru perioada 01.08.2008 - 
31.10.2010, organele de control au constatat c� facturile de storno nr.X �i X/2010 nu 
sunt confirmate de primire de c�tre beneficiar, a fost solicitat prin formularul tip SCAC 
întocmit c�tre autorit��ile fiscale din Marea Britanie informa�ii cu privire la tranzac�iile 
efectuate de c�tre SC X SRL X cu X din Marea Britanie. Prin r�spunsul primit, 
autorit��ile fiscale ne r�spund c� facturile de stornare cu nr.X/2010 �i X/2010 nu au fost 
înregistrate în contabilitatea operatorului englez (anexa nr.8 la RIF).” 
 

La contesta�ia formulat�, contestatoarea a anexat în copie: 
- invoice nr.X/19.03.2010 în valoare de X euro, emis� de SC X SRL c�tre X, 

produs “X “,  
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- invoice nr.X/24.03.2010 în valoare de – X euro, emis� de SC X SRL c�tre X, 
produs “X “,  

- invoice nr.X/23.07.2010 în valoare de X euro, emis� de SC X SRL c�tre X, 
produs “X “,  

- invoice nr.X/08.08.2010 în valoare de –X euro, emis� de SC X SRL c�tre X 
poodus “X “,  

- invoice nr.X/08.08.2010 în valoare de X euro, emis� de SC X SRL c�tre X, 
produs “X “.  
 

Se re�ine c�, din factura de stornare nr.X/24.03.2010 �i nrX/08.08.2010 nu 
rezult�, pe de o parte, informa�iile din documentul ini�ial, num�rul �i documentul corectat, 
valorile cu semnul minus, iar, pe de alt� parte, informa�iile �i valorile corecte, a�a cum 
specific� normele legale, respectiv  art.159 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modific�rile �i completarile ulterioare:     
„ART. 159 
Corectarea documentelor 
(1) Corectarea informa�iilor înscrise în facturi sau în alte documente care �in loc de 
factur� se efectueaz� astfel: 
a) în cazul în care documentul nu a fost transmis c�tre beneficiar, acesta se anuleaz� �i 
se emite un nou document; 
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou 
document care trebuie s� cuprind�, pe de o parte, informa�iile din documentul ini�ial, 
num�rul �i data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alt� parte, 
informa�iile �i valorile corecte, fie se emite un nou document con�inând informa�iile �i 
valorile corecte �i concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în 
care se înscriu num�rul �i data documentului corectat. 
 (2) În situa�iile prev�zute la art. 138 furnizorii de bunuri �i/sau prestatorii de servicii 
trebuie s� emit� facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când 
baza de impozitare se reduce sau, dup� caz, f�r� semnul minus, dac� baza de 
impozitare se majoreaz�, care vor fi transmise �i beneficiarului, cu excep�ia situa�iei 
prev�zute la art. 138 lit. d).” 
  

Totodat�, se re�ine c�, pe copiile facturii nr.X, nr.X, nr.X �i nr.X/2010 este 
imprimat� amprenta �tampilei X �i poart� o semn�tur�, excep�ie f�când copia facturii de 
stornare nr.X/08.08.2010  pe care este înscris doar un text în limba englez�, f�r� a purta 
amprenta �tampilei X. 
 

Fa�� de cele ar�tate mai sus, se poate conluziona:   
- societatea contestatoare nu demostreaz� leg�tura direct� între ajust�rile 

(corec�iile) de pre� �i livr�rile de bunuri realizate.  
Simpla afirma�ie a contestatoarei precum c� sumele înscrise în facturile 

men�ionate, reprezint� regularizarea unor opera�iuni privind diferen�e stabilite de comun 
acord între parteneri cu privire la pre�ul de livrare, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
cauzei. 

- societatea nu demonstraz� c� opera�iunile reprezint� corec�ii ale unor facturi 
ini�iale, aceasta nu a recurs la efectuarea de corec�ii conform art.159 alin.(1) din Codul 
fiscal.  

- mai mult, urmare a solicit�rii de informa�ii autorit��ile fiscale din Marea Britanie, 
cu privire la tranzac�iile efectuate de c�tre SC X SRL  cu X, acestea comunic� c� 
facturile de stornare nr.X/2010 �i nr.X/2010 nu au fost înregistrate în contabilitatea 
operatorului englez.  
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Prin urmare, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine c� în mod corect 

organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat diminuarea  bazei de calcul a impozitului pe 
profit cu veniturile înscrise în cele dou� facturi de stornare în sum� total� de X lei, c�tre 
clientul X. 

 
Având în vedere cele re�inute mai sus, documentele anexate la dosarul cauzei, 

prevederile legale în vigoare, se re�ine c� în mod legal organele de inspec�ie fiscal� au 
reîntregit profitul impozabil aferent anului 2010 cu suma de X lei înscris� în cele dou� 
facturi de stornare c�tre clientul X din Marea Baritanie, stabilind diferen�a suplimentar� 
de impozit pe profit  în sum� de X lei,  motiv pentru care contesta�ia formulat� de SC X 
SRL se va respinge ca neîntemeiat�, pentru suma de X lei reprezentând impozit pe 
profit suplimentar de plat�. 
 

3.3. Referitor la accesoriile în sum� total� de X lei (X lei   dobânzi/major�ri de 
întârziere + X lei penalit��i de întârziere) aferente impozitului pe profit suplimentar de 
plat�, contestate de c�tre societate, se re�in urm�toarele:  

Prin adresa nr.X/30.01.2015, înregistrat� la A.J.F.P. Timi� sub nr.X/02.02.2015 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii a solicitat organelor de inspec�ie fiscal� s�-�i exprime 
punctul de vedere referitor la acest cap�t de cerere, având în vedere c� prin referatul cu 
propuneri de solu�ionare întocmit în sus�inerea constat�rilor nu a fost analizat cuantumul 
�i modul de stabilire a accesoriilor contestate.     

Prin adresa de r�spuns nr.X/05.02.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub 
nr.X/06.02.2015, organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� urm�toarele: 

„ ... din cele dou� anexe la contesta�ia depus�, societatea a calculat 
dobânzi/major�ri de întârziere în rela�ia cu SC X SRL în sum� de X lei, respectiv 
penalit��i de întârziere în sum� de X lei, iar în cazul rela�iei cu clientul X dobânzi în sum� 
de X lei, respectiv penalit��i în sum� de X lei. 

Fa�� de acest mod de calcul, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la rându-i, 
la  calculul accesoriilor aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar în cazul celor 2 
agen�i economici, rezultând c� accesoriile sunt urm�toarele: 

- pentru SC X SRL, total X lei 
           din care - X lei dobânzi/major�ri de întârziere 
                         - X lei penalit��i de întârziere 
-    pentru  X, total X lei  
           din care -  X lei dobânzi/major�ri de întârziere 
                         -  X lei penalit��i de întârziere. 
Modul de calcul al accesoriilor aferente în rela�ia cu SC X SRL este prezentat în 

anexa nr.1, iar accesoriile în rela�ia cu X în anexa nr.2.” 
  

Având în vedere cele de mai sus, se re�ine c� accesoriile aferente diferen�ei de 
impozit pe profit suplimentar de plat� de X lei contestat� de societate, sunt în sum� 
total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de întârziere).  

Suma de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei  penalit��i de întârziere) 
accesorii aferente diferen�ei de impozit pe profit suplimentar de plat� de X lei, calculate 
(conform anexei nr.2 �i nr.3 la contesta�ie) �i contestate de SC X SRL, este gre�it�.     

Astfel :  
a) Referitor la accesoriile în sum� total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de 

întârziere + X lei penalit��i de întârziere) aferente impozitului pe profit, stabilite prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane juridice nr.X/30.10.2014, contestat� par�ial, se re�ine c�, 
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stabilirea de dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit în 
sarcina contestatoarei reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având  în vedere c�  prin prezenta decizie s-a re�inut în sarcina contestatoarei 
impozitul pe profit stabilit de organele de inspectie fiscal� în sum� de X lei, rezult� c� 
aceasta datoreaz� �i accesoriile aferente în sum� total� de  X lei din care: suma de X lei 
reprezentând dobânzi/major�ri de întârziere �i suma de X lei reprezentând penalit��i de 
întârziere aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar de plat�, în virtutea 
principiului de drept “accesoriul urmeaz� principalul”, motiv pentru care contesta�ia se 
va respinge ca neîntemeiat� �i pentru acest cap�t de cerere. 
 

b) Referitor la suma total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei 
penalit��i de întârziere) contestat� în plus de c�tre contestatoare cu titlu de accesorii 
aferente impozitului pe profit, �i care, a�a cum rezult� de mai sus, nu este aferent� 
debitului contestat în sum� de X lei,  se re�in urm�toarele: 

Potrivit art.205 alin.(1) �i art.206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�:  

 “(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o cale administrativ� 
de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale 
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(...)".  
  „Art.206 -(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, (...).” 
 

Având în vedere c� accesoriile aferente diferen�ei de impozit pe profit contestate 
sunt în fapt în sum� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de 
întârziere) �i nu în sum� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de 
întârziere) cât a calculat eronat �i contestat societatea, se re�ine c� pentru diferen�a de 
X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de întârziere) care nu face 
obiectul titlului de crean��, contesta�ia formulat� de SC X SRL se va respinge ca fiind 
f�r� obiect. 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art. 216 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct.11.1. lit.c) 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� în 
baza referatului nr.                                    , se: 
 
 
 

 
 

D E C I D E 
 
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
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inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. X/30.10.2014, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. X/30.10.2014, contestat� par�ial, pentru suma de X lei reprezentând: 

-  X lei  -   impozit pe profit stabilit suplimentar de plat�, 
           -  X lei  -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 
                           stabilit suplimentar de plat�, 

-  X lei  -   penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit  
                           stabilit suplimentar de plat�. 
 

 
2. Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulat� de SC X SRL 

împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. X/30.10.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/30.10.2014, contestat� par�ial, pentru suma de X lei 
reprezentând: 

 -  X lei  -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 
                 stabilit suplimentar de plat�   
 -  X lei  -   penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit   

                            stabilit suplimentar de plat�. 
 
                   
                           Prezenta decizie se comunic� la: 
                                                   -  SC X SRL 
                                                   -  A.J.F.P. Timi� – Inspec�ia Fiscal� Contribuabili Mijlocii 
 
 

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 
 
 
 
 


