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D E C I Z I E  nr. 2803/938/13.11.2014 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL  înregistrat� la Direc�ia 
General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara sub nr.X/31.07.2014  

 
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 Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice 1 prin adresa 
nr.X/31.07.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr.X/31.07.2014, asupra 
contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în X, B-dul X, nr.X, cam.X, sc.X, ap.X, 
jud. X, cod de înregistrare fiscal� RO X, ORC X.  

  
SC X SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 

de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nrX/17.06.2014, pentru suma total� 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�,    
-   X lei -   taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, 
-   X lei -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�,   
-   X lei -   penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�  

             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, raportat la data comunic�rii actelor administrativ fiscale prin 
remitere sub semn�tura contribuabilului în data de 19.06.2014 (adresa nr.X/19.06.2014 
anexat� la dosarul cauzei) �i data depunerii contesta�iei  18.07.2014, înregistrat� la 
A.J.F.P. Timi� sub nr. X/18.07.2014, potrivit �tampilei aplicat� pe originalul contesta�iei. 

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. Prin contesta�ia formulat� SC X SRL se îndreapt� împotriva Deciziei de 

impunere nr.X/17.06.2014, întocmit� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie 
fiscal� înregistrat la D.G.F.P. Timi�oara sub nr.X/17.06.2014, act administrativ 
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comunicat prin remitere sub semn�tur� în data de 19.06.2014, prin care s-a stabilit în 
sarcina sa obliga�ii fiscale totale în sum� de X lei, reprezentând: 

- TVA în sum� de X lei; 
- major�ri/dobânzi de întârziere în sum� de X lei; 
- penalit��i de întârziere în sum� de X lei; 
- impozit profit în sum� de X lei; 
- major�ri/dobânzi de întârziere în sum� de X lei; 
- penalit��i de întârziere în sum� de X lei. 

cu solicitarea de a reexamina actul administrativ atacat, �inând cont de motivele de 
fapt, temeiul de drept �i dovezile prezentate, în vederea anularii acestuia cu consecin�a 
exoner�rii de la plata impozitului pe profit �i TVA stabilite suplimentar în sarcina 
societ��ii, precum �i a accesoriilor aferente acestora (major�ri/dobânzi �i penalit��i de 
întârziere), invocând urm�toarele motive: 
1.În  ceea ce prive�te lipsa motiv�rii actului administrativ fiscal contestat 

Contestatoarea arat� c� motiv�rile de fapt din Decizia de impunere nr. 
X/17.06.2014 sunt incomplete fa�� de constat�rile din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
X/17.06.2014, deoarece la 2.1.2. Motivul de fapt sunt înscrise urm�toarele motiv�ri: 
 - referitor la impozul pe profit: 
,,Societatea a înregistrat pe cheltuieli, contravaloarea unor servicii constând în: 
- furnizarea de activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a 
comercializ�rii de m�rfuri, în baza facturilor emise de SC X  SRL; 
- costuri de personal �i intermediere, costul cu telefonul, chirie autoturism, facturate de 
asociatul unic, persoana juridica german�. 
 Pentru aceste servicii societatea verificat� nu poate prezenta documente justificative 
prin care s� fac� dovada în ce au constat aceste servicii, dac� au fost efectiv prestate, 
înc�lcând prevederile art. 21 alin. (4) lit. m). 

Din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat� �i completat� �i a pct. 48 
din Normele Metodologice de aplicarea a codului fiscal. " 

- referitor la major�rile/dobânzile de întârziere aferente impozitului pe profit: 
 ,,S-au calculat major�ri/dobânzi pentru nevirarea la scaden�� "; 

- referitor la penalit��ile de întârziere aferente impozitului pe profit: ,,S-au 
calculat penalit��i pentru nevirarea la scaden�� "; 

- referitor la TVA: „ Societatea a înregistrat pe cheltuieli, contravaloarea unor 
servicii constând în: 
- furnizarea de activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a 
comercializ�rii de m�rfuri, în baza facturilor emise de SC X SRL; 
- costuri de personal �i intermediere, costul cu telefonul, chirie autoturism, facturate de 
asociatul unic, persoana juridic� german�. 

Pentru aceste servicii societatea verificat� nu poate prezenta documente 
justificative prin care s� fac� dovada în ce au constat aceste servicii, dac� au fost 
efectiv prestate, înc�lcând prevederile art. 134^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, modificat� �i completat�, 
 -chirie imobil pentru care nu poate prezenta notificarea prin care furnizorul a optat 
pentru taxarea opera�iunii de închiriere "  

- referitor la major�rile/dobânzile de întârziere aferente TVA:  
,,S-au calculat major�ri/doânzi pentru nevirarea la scaden��" 

- referitor la penalit��ile de întârziere aferente TVA: 
,,Societatea datoreaz� penalit��i de intarziere aferent� sumelor nevirate la scadent". 

 
Din cele ar�tate mai sus, contestatoarea arat� c� organele de inspec�ie fiscal� 

nu au precizat în actul administrativ atacat care sunt documentele pentru care 
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societatea nu are drept de deducere a cheltuielilor la impozitul pe profit, iar în ceea ce 
prive�te TVA nu au precizat care sunt facturile fiscale pentru care nu s-a acordat 
dreptul de deducere. 

De altfel, precizeaz� c�, din motivarea deciziei de impunere nu rezult� sumele 
care sunt stabilite suplimentar de echipa de inspec�ie fiscal�, astfel c� dac� s-ar da 
citire doar motivelor de fapt cuprinse în decizia de impunere contestat� nu s-ar putea 
în�elege care sunt faptele sanc�ionate. 

În ceea ce prive�te modul de calcul al major�rilor, dobânzilor �i penalit��ilor de 
întârziere nu se face nicio precizare, nef�cându-se trimitere la nicio anex� nici în 
motivarea deciziei de impunere, dar nici în motivarea raportului de inspec�ie fiscal� 
încheiat. 

Contestatoarea invoc� prevederile art. 94 alin (2) din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicata, cu modific�rile si complet�rile ulterioare: 
,,(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 

a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 

b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor 
fiscale cu informa�iile proprii sau din alte surse;" 

De asemenea, conform art. 65 alin. (2) din actul normativ susmen�ionat: ,, 
Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau 
constat�ri proprii." 

În ceea ce prive�te con�inutul deciziei de impunere, art. 43 alin (2) din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 

,,Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie cuprinde urm�toarele elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, 
dup� caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 
h)semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, 
precum �i �tampila organului fiscal emitent; 
i)posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei �i 
organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
j) men�iuni privind audierea contribuabilului. " 

Referitor la modul de completare al deciziei de impunere, pct. 2.1.2. din anexa 
nr. 2 la OANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului �i con�inutului formularului 
„Decizie de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice" detaliaz� modul de completare din tabelul 
referitor la decizia de impunere dup� cum urmeaz�: 

„Motivul de fapt": se vor înscrie detaliat �i în clar modul în care contribuabilul a 
efectuat �i înregistrat o opera�iune patrimonial�, modul cum a tratat-o din punct de 
vedere fiscal sau cu influen�� fiscal� �i tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum �i 
prezentarea consecin�elor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obliga�ia 
fiscal� principal�, cât �i pentru accesoriile calculate pentru aceasta. 

Contestatoarea arat� c�, în spe�� sunt aplicabile �i prevederile art. 109 din O.G. 
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nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 

„Rezultatul verific�rii va fi consemnat într-un raport scris în care se vor prezenta 
constat�rile din punct de vedere faptic �i legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei 
de impunere sau, dup� caz, a unei decizii de încetare a procedurii de verificare, în 
cazul în care nu se ajusteaz� baza impozabil�" 

De asemenea, contestatoarea arat� c� potrivit art. 206 alin. (2) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 

,, 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, cu excep�ia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal." 

 
Având în vedere c� în decizia de impunere organele de inspec�ie nu au 

prezentat motivele de fapt detaliat �i în clar �i cu prezentarea consecin�elor fiscale 
pentru fiecare sum� component� în parte, contestatoarea consider� c� Decizia de 
impunere nr. X/17.06.2014 nu poate produce efecte deoarece produce efecte doar 
decizia de impunere, nu �i raportul de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea precizeaz� c�, procedura de întocmire a deciziei de impunere 
este prezentat� la capitolul IV.2 din Ordinul nr. 364/2009 privind sistemul de proceduri 
pentru inspec�ia fiscal�, emis în temeiul art. 12 alin. (3) din HG nr. 495/2007 privind 
organizarea �i func�ionarea ANAF, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, având în 
vedere prevederile art. 228 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i OPANAF nr. 221/2008 
privind elaborarea de proceduri pentru inspec�ia fiscal�. 

La capitolul IV.2 PCT. 3.1.2. �i 3.1.3 din Ordinul nr. 364/2009 privind sistemul 
de proceduri pentru inspec�ia fiscal� se prevede: 

,,3.1.2 Echipa de inspec�ie fiscal� va urm�ri ca actul administrativ fiscal 
întocmit s� fie completat cu toate elementele prev�zute în actul normativ care-l 
reglementeaz� pentru a nu atrage nulitatea acestuia. 

3.1.3.Echipa de inspec�ie fiscal� va avea în vedere cuprinderea în actul 
administrativ fiscal a motivelor de fapt �i a temeiului de drept, astfel încât constat�rile 
s� fie concis prezentate, iar temeiul de drept s� fie corect înscris, pentru a nu atrage 
nulitatea acestuia ". 

Astfel, contestatoarea consemneaz� c�, în fapt, chiar ordinul care 
reglementeaz� procedura de desf��urare a inspec�iei fiscale recunoa�te c� 
neconcordan�a dintre cele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� �i decizia de 
impunere atrage nulitatea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei de impunere 
nr. X/17.06.2014 

O alt� neconcordan�� arat� contestatoarea, apare între sumele înscrise în 
raportul de inspec�ie fiscal� la capitolul constat�ri, anexele la raportul de inspec�ie 
fiscal� �i cele preluate în decizia de impunere. 

Astfel, în ceea ce prive�te impozitul pe profit se constat� c� sumele care se 
stabilesc ca �i cheltuieli nedeductibile sunt în sum� total� de X lei (X lei + X lei + X lei) 
�i nu cea înscris� în anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie fiscal�, adic� X lei. 

Având în vedere ca motivele de fapt nu sunt înscrise în decizia de impunere 
împotriva c�reia s-a formulat contesta�ia, contestatoarea solicit� anularea acesteia, 
�inând cont c� nu s-a realizat valorificarea corespunz�toare a constat�rilor din raportul 
de inspec�ie fiscal�. 
 
2) Referitor la impozitul pe profit 
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2.1) Referitor la neacordarea   dreptului  de   deducere  pentru cheltuielile cu impozitul 
pe profit aferente facturilor de achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de asociatul 
unic X GmbH în sum� de X lei 

Contestatoarea arat� c�, cheltulielile cu impozitul pe profit aferente facturilor de 
achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de asociatul unic X GmbH au fost facturate 
în baza Contractului de deta�are personal �i prest�ri servicii nr. X din 28.12.2009 care 
la pct. II prevede c� obiectul contractului îl constituie ,,Deta�area �i punerea la 
dispozi�ie de personal calificat cu caracter permanent în România în func�ia de 
Administrator La Sediul �i Punctul de lucru �i la dispozi�ia Firmei S.C. X S.R.L. în 
România începand cu data de 01.01.2010, pe timp nelimitat �i în conformitate �i 
respectarea legisla�iei în vigoare în România, prin persoana D-lui X cet��ean german �i 
cu domiciliul în Germania, angajat ca Personal tehnic al Firmei X Gmbh. 

Contractul are ca obiect de activitatea servicii de consultan�� �i intermediere pe 
domeniul achizi�ii �i vânz�ri „Materiale tubulare �i echipamente auxiliare" 

Servicii de intermediere contracte, precum între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu 
produc�tori �i furnizori de materiale �i produse care fac tema obiectului de activitate al 
firmei S.C. X S.R.L., cât �i asigurarea garan�iilor bancare pentru contractele de livrare. 

Serviciile de intermediere �i furnizare material tubular �i materiale anexe utilizate 
în industria petrolier� �i a gazelor naturale. 

Servicii de furnizare de material tubular �i utilaje din domeniu pentru 
desf��urarea activit��ii zilnice cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei S.C. 
X S.R.L. 

Execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau 
parteneriat pentru lucr�ri care fac parte din obiectul de activitate al firmei S.C. X  S.R.L. 
" 

Contestatoarea sus�ine c� din con�inutul contractului mai sus men�ionat rezult� 
clar c� dl. X se ocupa de administrarea societ��ii X S.R.L., dar mai rezulta, f�r� dubiu, 
c� are în competen�� �i sarcini legate de latura tehnic� a activit��ii societ��ii, pentru 
care s-au întocmit în fapt facturile emise de X Gmbh . 

Totodat� sus�ine c�, potrivit anexei la contract rezult� clar c� dl. X nu este 
remunerat pentru activitatea de administrator al S.C. X S.R.L., din fi�a postului (ata�at� 
la contesta�ie) transmis� de X Gmbh rezultând activit��ile pentru care acesta este 
remunerat, activit��i care �in de activitatea de produc�ie a societ��ii. 

Contestatoarea arat� c� echipa de inspec�ie fiscala nu a acordat drept de 
deducere pentru cheltuieli aferente unor facturi emise de X Gmbh în sum� total� de X 
lei, facturi care s-au emis în perioada 01.01.2008-30.05.2013, precizând c� în fapt, 
contractul la care fac trimitere organele de inspec�ie fiscal� (Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii Nr. X din 28.12.2009) a intrat în vigoare începand cu data 
de 01.01.2010 �i nu cu data de 01.01.2008, în acea perioad� operand Contractul de 
colaborare �i prest�ri servicii - �i actul adi�ional nr. X la Contractul de colaborare �i 
prest�ri servicii care prevede la puctul II. OBIECTUL CONTRACTULUI: ,,Contractul are 
ca obiect de activitate servicii de consultan�� �i intermediere pe domeniul achizi�ii �i 
vânz�ri ,,Materiale tubulare �i echipamente auxiliare ". 

Serviciile de intermediere contracte, precum între�inerea si dezvoltarea rela�iilor 
cu produc�tori �i furnizori de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al 
firmei S.C. X S.R.L., cât �i asigurarea garan�iilor bancare pentru contracte de livrare. 

Servicii de intermediere �i furnizare de material tubular �i materiale anexe 
utilizate în industria petroliera� �i a gazelor naturale. 

Servicii de furnizare �i închiriere - ma�ini �i utilaje din domeniul pentru 
desf��urarea activit��ii zilnice cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei S.C. 
X S.R.L. 
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Execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau 
parteneriat pentru lucr�ri care fac parte din obiectul de activitate al firmei S.C. X S.R.L.'' 

Contestatoarea sus�ine c� din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� 
dac� au fost analizate sau nu tranzac�iile desf��urate în perioada 01.01.2008-
31.12.2009, în conformitate cu contractul aflat în derulare în perioada respectiv�, 
facturi pentru care nu s-au solicitat rapoarte de lucru �i nici alte documente justificative. 

De asemenea, atât din primul cât �i din al doilea contract, rezult� clar �i concis 
c� X Gmbh a facturat c�tre S.C. X S.R.L., pentru dl. X, doar servicii tehnice, de care 
societatea a beneficiat având în vedere preg�tirea profesional� a d-lui X (inginer), nu �i 
cele referitoare la activitatea de administrare pentru care nu a fost remunerat. 

Contestatoarea precizeaz� c� în fapt, organele de inspec�ie fiscal� au refuzat 
dreptul de a le prezenta, sugerand s� le prezinte la contesta�ie. 

Contestatoarea invoc� urm�toarele: 
Potrivit Ghidului de Pre�uri de Transfer pentru Companii Multina�ionale �i 

Administra�ii Fiscale, costurile indirecte reprezint� „ costuri de producere a unui produs 
sau a unui serviciu care, de�i strâns legate de procesul de produc�ie, pot fi comune mai 
multor produse sau servicii (de exemplu, costurile unei unit��i de repara�ii care asigur� 
service pentru echipamentele utilizate la produc�ia de produse diferite). " 

Conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: "Urm�toarele cheltuieli nu sunt 
deductibile: [...]  
(4) 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; [...]". 

Totodat�, pct. 48 �i pct. 49 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
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. 
Nu intr� sub inciden�a condi�iei privitoare la încheierea contractelor de prest�ri de 
servicii, prev�zut� la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal, serviciile cu caracter 
ocazional prestate de persoane fizice autorizate �i de persoane juridice, cum sunt: cele 
de între�inere �i reparare a activelor, serviciile po�tale, serviciile de comunica�ii �i de 
multiplicare, parcare, transport �i altele asemenea.  
49. Pentru servicii de management, consultan�� �i asisten�� tehnic� prestate de 
nereziden�ii afilia�i contribuabilului, la analiza tranzac�iilor pentru determinarea 
deductibilit��ii cheltuielilor trebuie s� se aib� în vedere �i principiile din comentariul la 
articolul 9 privind impunerea întreprinderilor asociate din Conven�ia-model cu privire la 
impozitele pe venit �i impozitele pe capital. Analiza trebuie s� aib� în vedere: 
(i)       p�r�ile implicate; 
(ii)      natura serviciilor prestate; 
(iii) elementele de recunoa�tere a cheltuielilor �i veniturilor pe baza  
documentelor justificative care s� ateste prestarea acestor servicii." 

Contestatoarea arat� c� fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� 
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deductibilitatea cheltuielilor cu prest�rile de servicii se analizeaz� în func�ie de datele 
cuprinse în contractul/contractele de prest�ri servicii referitoare la prestatori, termene, 
tarife, valoarea total� a contractului �i pe baza documentelor justificative care atest� 
prestarea efectiv� �i necesitatea acestora. 

Contestatoarea sus�ine c� a�a cum s-a re�inut anterior, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au efectuat o analiz� a cheltuielilor indirecte refacturate de X Gmbh. 

Din analiza raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� natura acestor cheltuieli, 
respectiv dac� acestea reprezint� cheltuieli cu serviciile de management, consultan�� 
�i asisten�� tehnic� �i dac� au fost prestate de nereziden�ii afilia�i contribuabilului, cu 
atât mai mult cu cât din analiza raportului de inspec�ie fiscal� rezult� clar c� „Dosarul 
pre�urilor de transfer nu s-a solicitat" (cap. IV - Dosarul pre�urilor de transfer - pct. 1) de 
c�tre echipa de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea precizeaz� c� prin Ordinul nr. 364/2009 privind sistemul de 
proceduri pentru inspec�ia fiscal�, emis în temeiul art. 12 alin. (3) din HG nr. 495/2007 
privind organizarea �i func�ionarea ANAF, cu modific�rile" �i complet�rile ulterioare, 
având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i OPANAF nr. 
221/2008 privind elaborarea de proceduri pentru inspec�ia fiscal�, cap. III. 16, s-a 
reglementat procedura de efectuare a inspec�iei fiscale în cazul persoanelor afiliate, 
procedura care nu a fost respectat� de echipa de inspec�ie fiscal�, în sensul c� nu a 
fost solicitat dosarul pre�urilor de transfer. 

Totodat�, referitor la defini�ia persoanelor afiliate, art. 7 pct. 21 lit. c) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
„[ ...]  
21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac� rela�ia dintre ele 
este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele cazuri: 
[...] 
c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� cel pu�in: 
(i) prima persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot la cealalt� persoan� juridic� ori dac� 
controleaz� persoana juridic�; 
(ii) a doua persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot la prima persoan� juridic�; 
(iii) o persoan� juridic� ter�� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv 
de�inerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de 
participare sau al drepturilor de vot atât la prima persoan� juridic�, cât �i la 
cea de-a doua." 

La art. 11 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
"(2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane afiliate, autorit��ile fiscale pot ajusta suma 
venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum este necesar, pentru a 
reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul tranzac�iei." 

Potrivit prevederilor pct. 41 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea prevederilor art. 11 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

"41.În cazul serviciilor de administrare �i conducere din interiorul grupului se au 
în vedere urm�toarele: 
a) între persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, consultan�� 
sau func�ii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societ��ii-
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mam�, în numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi cerut� o remunera�ie pentru 
aceste activit��i, în m�sura în care baza lor legal� este rela�ia juridic� care guverneaz� 
forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care stabilesc leg�turile dintre 
entit��i. Cheltuielile de aceast� natur� pot fi deduse numai dac� astfel de entit��i 
furnizeaz� în plus servicii persoanelor afiliate sau dac� în pre�ul bunurilor �i în valoarea 
tarifelor serviciilor furnizate se iau în considerare �i serviciile sau costurile 
administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natur� de c�tre o filial� care 
folose�te aceste servicii luând în considerare rela�ia juridic� dintre ele, numai pentru 
propriile condi�ii, �inând seama c� nu ar fi folosit aceste servicii dac� ar fi fost o 
persoan� independent�; 
b) serviciile trebuie s� fie prestate în fapt. Simpla existen�� aserviciilor în cadrul unui 
grup nu este suficient�, deoarece, ca regul� general�, persoanele independente 
pl�tesc doar serviciile care au fost prestate în fapt. 

Pentru aplicarea prezentelor norme metodologice, autorit��ile fiscale vor lua în 
considerare �i liniile directoare privind pre�urile de transfer, emise de Organiza�ia pentru 
Cooperare �i Dezvoltare Economic�. " 

Contestatoarea arat� c�, fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� între 
persoanele afiliate, costurile de administrare, management, control, consultan�� sau 
func�ii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin intermediul societ��ii-
mam�, în numele grupului ca un tot unitar, cheltuielile de aceast� natur� putând fi 
deduse numai dac� se furnizeaz� în plus servicii persoanelor afiliate sau dac� în pre�ul 
bunurilor �i valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau în considerare �i serviciile �i 
costurile administrative. 

De asemenea, se re�ine c� refacturarea unor astfel de servicii trebuie analizat� 
din punct de vedere al rela�iei juridice dintre cele dou� societ��i având în vedere c� 
organele de inspec�ie fiscal� nu au analizat respectarea prevederilor pct. 49 din HG nr. 
44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date 
în explicitarea prevederilor art. 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care se refer� la serviciile prestate de 
nereziden�ii afilia�i contribuabilului �i care prevede c� la analizarea cheltuielilor trebuie 
s� se aib� în vedere �i principiile din comentariul la articolul 9 privind impunerea 
întreprinderilor asociate din Conven�ia-model cu privire la impozitele pe venit �i 
impozitele pe capital. 

În ceea ce prive�te rolul activ al organului fiscal, contestatoarea precizeaz� c� 
la art. 7 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: „Organul 
fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze 
toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. In analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în 
vedere toate circumstan�eleedificatoare ale fiec�rui caz." 

De asemenea, la art. 94 alin. (1) �i alin. (2) din acela�i act normativ, se 
stipuleaz�:"(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii 
eclara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, 
respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� 
caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor 
aferente acestora.  
(2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
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b) analiz� �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale ". 

Contestatoarea arat� c� din analiza prevederilor legale de mai sus, se re�ine c� 
organele de inspec�ie fiscal�, pentru stabilirea st�rii de fapt, trebuie s� analizeze toate 
actele �i faptele ce rezult� din activitatea contribuabilului, corectitudinea �i exactitatea 
îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru 
aplicarea legii fiscale. 

Astfel, inspec�ia fiscal� trebuia s� aiba în vedere examinarea tuturor st�rilor de 
fapt �i raporturilor juridice care sunt relevante pentru impunere, organului fiscal 
revenindu-i sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau constat�ri 
proprii. 

Contestatoarea sus�ine c� în fapt, echipa de inpectie fiscal� a refuzat s� �in� 
cont de faptul c� de�ine rapoarte de lucru, sugerand s� le prezinte la contesta�ie. 

Contestatoarea consider� c� ar fi fost oportun s� �in� cont de aceste rapoarte 
din care rezult� clar c� au fost facturate doar serviciile prestate de dl. X în calitate de 
inginer specialist, f�r� de care activitatea firmei nu s-ar fi putut desf��ura. 

Contestatoarea sus�ine c� nu i se pare corect s� fie penalizat� doar pentru 
simplul fapt c� a optat s� lucreze cu un specialist al altei firme care nu este cet��ean 
român. Corect ar fi fost ca echipa de inspec�ie fiscal� s� analizeze situa�ia de fapt �i s� 
constate c� activitatea firmei nu s-ar putea desf��ura f�r� prezenta unui inginer 
specialist, costurile realizate în acest caz fiind costuri indirecte de produc�ie a�a cum 
prevede �i Ghidul de Pre�uri de Transfer Pentru Companii Multina�ionale �i Administra�ii 
Fiscale. 

Având în vedere cele prezentate, contestatoarea solicit� a se analiza situa�ia de 
fapt fiscal� �i s� se dispun� anularea actului administrativ fiscal pentru impozitul pe 
profit care a rezultat din neacordarea deductibilit��ii cheltuielilor aferente facturilor 
emise de X Gmbh . 

Contestatoarea men�ioneaz� �i faptul c�, a�a cum a precizat la punctul 1) din 
contesta�ie, prin decizia de impunere nu a fost motivat� în niciun fel decizia de a nu 
acorda drept de deducere pentru cheltuielile aferente facturilor emise de X Gmbh. 
 
2.2) Referitor neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuielile cu impozitul pe 
profit aferente facturilor emise de S.C. X S.R.L., în suma de X lei 

Contestatoarea arat� c� în perioada 01.01.2008-31.12.2011 a înregistrat în 
eviden�a contabil�, pe cheltuieli, suma de X lei aferent� facturii fiscale nr. X/07.01.2008 
emis� de S.C. X S.R.L., factur� pentru care echipa de inspec�ie fiscal� sus�ine c� nu 
de�ine situa�ii de lucr�ri, procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru �i niciun alt 
document justificativ. 

Referitor la justificarea dreptului de deducere în baza unor documete justificative 
cum ar fi rapoartele de activitate, contestatoarea face precizarea c� acestea au fost 
solicitate ulterior discu�iei finale care a avut loc în data de 13.06.2014, respectiv în data 
de de 17.06.2014, când a fost solicitat� o not� explicativ�.  

Având în vedere c� discu�ia final� a avut loc în data de 13.06.2014, raportul de 
inspec�ie fiscal� a fost încheiat în data de 19.06.2014, iar rapoartele de activitate 
aferente acestor contracte au fost solicitate abia în data de 17.06.2014 (data ulterioar� 
discu�iei finale), contestatoarea precizeaz� c� s-a aflat în imposibilitatea de a prezenta 
aceste rapoarte de activitate în data de 17.06.2014 întrucât acestea se aflau la punctul 
de lucru al societ��ii, motiv pentru care le anexeaz� la contesta�ia formulat�, fapt care 
 i-a fost sugerat �i de echipa de inspec�ie fiscal�. 
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Contestatoarea consemneaz� c� factura sus - men�ionat� a fost emis� conform 
Contractului de prest�ri servicii, cu termen de executare pe 5 ani, respectiv 
01.01.2007-31.12.2011, contract prin care S.C. X S.R.L. se obliga s� asigure 
beneficiarului contracte în valoare de X Euro. 

Din situa�iile de lucr�ri anexate rezult� c� S.C. X S.R.L. a fost remunerat� 
pentru seviciile enumerate în contractul men�ionat, servicii, care au condus la 
realizarea de venituri suplimentare, respectând astfel prevederile art. 21 alin. (4) lit. m) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
"Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: [...] (4) 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; [...]" 

Coroborat cu pct. 48 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 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. 
Nu intr� sub inciden�a condi�iei privitoare la încheierea contractelor de prest�ri de 
servicii, prev�zut� la art. 21 alin. (4) lit. m) din Codul fiscal, serviciile cu caracter 
ocazional prestate de persoane fizice autorizate �i de persoane juridice, cum sunt: cele 
de între�inere �i reparare a activelor, serviciile po�tale, serviciile de comunica�ii �i de 
multiplicare, parcare, transport �i altele asemenea. " 

Contestatoarea sus�ine c� din documentele ata�ate la contesta�ie rezult� c� 
S.C. X S.R.L. a participat efectiv la promovarea firmei, aducând clien�i noi �i ajutând 
astfel la realizarea de venituri suplimentare. 

Astfel, contestatoarea invoc� prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu pct. 23 din 
HG nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: „23. În sensul art. 21 
alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli efectuate în scopul realiz�rii de venituri 
impozabile �i urm�toarele: 

...h) cheltuielile privind serviciile care vizeaz� eficientizarea, optimizarea, 
restructurarea opera�ional� �i/sau financiar� a activit��ii contribuabilului." 

Contestatoarea sus�ine astfel c�, cheltuielile aferente facturilor emise de S.C. X 
S.R.L. reprezint� cheltuieli pentru optimizarea financiar� a activit��ii a�a cum rezult� �i 
din documentele anexate la contesta�ie, coroborând la cre�terea substan�ial� a cifrei de 
afaceri. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum �i situa�iile de lucr�ri 
anexate la contesta�ie, contestatoarea solicit� anularea actului administrativ fiscal 
pentru impozitul pe profit care a rezultat din neacordarea deductibilit��ii cheltuielilor 
aferente facturilor emise de S.C. X S.R.L. 

Contestatoarea men�ioneaz� �i faptul c�, prin decizia de impunere, echipa de 
inspec�ie fiscal� nu a precizat care este suma pentru care nu acord� drept de 
deducere, nemotivând clar �i concis fapta pentru care nu a acordat drept de deducere 
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pentru cheltuielile în sum� de X lei. 
 

3) Referitor la TVA 
3.1. Referitor la neacordarea dreptului de deducere pentru TVA în sum� de X lei 
aferent� facturilor de achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de asociatul unic X 
GmbH 

Contestatoarea arat� c�, cheltulielile cu impozitul pe profit aferente facturilor de 
achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de asociatul unic X GmbH au fost facturate 
în baza Contractului de deta�are personal �i prest�ri servicii nr. X din 28.12.2009 care 
la pct. II prevede c� obiectul contractului îl constituie ,,Deta�area �i punerea la 
dispozi�ie de personal calificat cu caracter permanent în România în func�ia de 
Administrator La Sediul si Punctul de lucru �i la dispozi�ia Firmei S.C. X S.R.L. 
începand cu data de 01.01.2010, pe timp nelimitat �i în conformitate �i cu respectarea 
legisla�iei în vigoare în România, prin persoana D-lui X cet��ean german �i cu domiciliul 
în Germania, angajat ca Personal tehnic al Firmei X Gmbh . 

Contractul are ca obiect de activitatea servicii de consultan�� �i intermediere pe 
domeniul achizi�ii �i vânz�ri „Materiale tubulare si echipamente auxiliare" 

Servicii de intermediere contracte, precum între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu 
produc�tori �i furnizori de materiale �i produse care fac tema obiectului de activitate al 
firmei S.C. X S.R.L., cât �i asigurarea garan�iilor bancare pentru contractele de livrare. 

Serviciile de intermediere �i furnizare material tubular �i materiale anexe utilizate 
în industria petroliera �i a gazelor naturale. 

Servicii de furnizare de material tubular �i utilaje din domeniu pentru 
desf��urarea activit��ii zilnice cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei S.C. 
X S.R.L. 

Execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau 
parteneriat pentru lucr�ri care fac parte din obiectul de activitate al firmei S.C. X S.R.L. 
" 

Contestatoarea sus�ine c� din con�inutul contractului mai sus men�ionat rezult� 
clar c� dl. X se ocupa de administrarea societ��ii X S.R.L., dar mai rezult�, f�r� dubiu, 
c� are în competen�� �i sarcini legate de latura tehnic� a activit��ii societ��ii, pentru 
care s-au întocmit în fapt facturile emise de X Gmbh . 

De asemenea, conform anexei la contract rezult� c� dl. X nu este remunerat 
pentru activitatea de administrator al S.C. X S.R.L., din fi�a postului (ata�at� la 
contesta�ie) transmis� de X Gmbh rezultând activit��ile pentru care acesta este 
remunerat, activit��i care �in de activitatea de produc�ie a societ��ii. 

Contestatoarea arat� c� echipa de inspec�ie fiscal� nu a acordat drept de 
deducere pentru cheltuieli aferente unor facturi emise de X Gmbh în sum� total� de X 
lei, facturi care s-au emis in perioada 01.01.2008-30.05.2013, precizând c� în fapt, 
contractul la care fac trimitere organele de inspec�ie fiscal� (Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii Nr. X din  28.12.2009) a intrat în vigoare începând cu data 
de 01.01.2010 �i nu cu data de 01.01.2008, în acea perioad� operand Contractul de 
colaborare �i prest�ri servicii �i actul adi�ional nr. X la Contractul de colaborare �i 
prest�ri servicii care prevede la puctul II. OBIECTUL CONTRACTULUI: ,,Contractul are 
ca obiect de activitate servicii de consultan�� �i 
intermediere pe domeniul achizi�ii �i vânz�ri „Materiale tubulare �i echipamente 
auxiliare". 

Serviciile de intermediere contracte, precum între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor 
cu produc�tori �i furnizori de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al 
firmei S.C X S.R.L., cât �i asigurarea garan�iilor bancare pentru contracte de livrare. 

Servicii de intermediere �i furnizare de material tubular �i materiale anexe 
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utilizate în industria petroliera �i a gazelor naturale. 
Servicii de furnizare �i închiriere - ma�ini �i utilaje din domeniul pentru 

desf��urarea activit��ii zilnice cât �i cea cuprin� în obiectul de activitate al firmei S.C. X 
S.R.L. 

Execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau 
parteneriat pentru lucr�ri care fac parte din obiectul de activitate al firmei S.C. X S.R.L.'' 

Contestatoarea sus�ine c� din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� 
dac� au fost analizate   sau   nu  tranzac�iile   desf��urate   în  perioada   01.01.2008-
31.12.2009, în conformitate cu contractul aflat în derulare în perioada respectiv�, 
facturi pentru care nu s-au solicitat rapoarte de lucru �i nici alte documente justificative. 

De asemenea, atât din primul cât �i din al doilea contract, rezult� clar �i concis 
c� X Gmbh a facturat c�tre S.C. X S.R.L., pentru dl. X, doar servicii tehnice, de care 
societatea a beneficiat având în vedere preg�tirea profesional� a d-lui X (inginer), nu �i 
cele referitoare la activitatea de administrare pentru care nu a fost remunerat. 

Contestatoarea precizeaz� c� în fapt, organele de inspec�ie fiscal� au refuzat 
dreptul de a le prezenta, sugerand s� le prezinte la contesta�ie. 

Contestatoarea arat� c� prevederile art. 145 alin.(2) lit. a) din Codul fiscal 
precizeaz� c� orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de taxa pe valoarea 
ad�ugata are dreptul s� deduc� TVA datorat� sau achitat� pentru prest�rile de servicii 
care i-au fost prestate de o alt� persoan� impozabil�, dac� serviciile achizi�ionate sunt 
utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

Contestatoarea sus�ine c�, prestarea efectiv� a serviciilor se justific� prin 
rapoarte de lucru din care rezult� c� dl. X a îndeplinit toate atribu�iile specifice func�iei 
de inginer la S.C. X S.R.L., fapt ce rezult� �i din fi�a postului acestuia. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, precum �i documetele anexate la 
dosarul contesta�iei, contestatoarea consider� c� TVA aferent� facturilor emise de X 
Gmbh este deductibil� din punct de vedere fiscal. 

Contestatoarea men�ioneaz� �i faptul c�, a�a cum a precizat la punctul 1), 
echipa de inspec�ie fiscal� nu a înscris în Decizia de impunerea contestat� motivul de 
fapt pentru care a nu a dat drept de deducere pentru facturile emise de X Gmbh, fapt 
ce conduce la anularea consecin�elor fiscale. 
3.2. Referitor neacordarea dreptului de deducere pentru TVA în sum� de X lei aferent� 
facturii fiscale nr.X/07.01.2008 emise de S.C. X S.R.L. 

Contestatoarea arat� c�, a înregistrat în eviden�a contabil� TVA deductibil� în 
sum� de X lei aferent� facturii fiscale nr. X/07.01.2008 emis� de S.C. X S.R.L., factur� 
pentru care echipa de inspec�ie fiscal� sus�ine c� societatea nu are situa�ii de lucr�ri, 
procese verbale de recep�ie, rapoarte de lucru �i niciun alt document justificativ. 

Referitor la justificarea dreptului de deducere în baza unor documete justificative 
cum ar fi rapoartele de activitate, contestatoarea face precizarea c� acestea au fost 
solicitate ulterior discu�iei finale care a avut loc în data de 13.06.2014, respectiv în data 
de de 17.06.2014, când a fost solicitat� o not� explicativ�.  

Având în vedere c� discu�ia final� a avut loc în data de 13.06.2014, raportul de 
inspec�ie fiscal� a fost încheiat în data de 19.06.2014, iar rapoartele de activitate 
aferente acestor contracte au fost solicitate abia în data de 17.06.2014 (dat� ulterioar� 
discu�iei finale), contestatoarea precizeaz� c� s-a aflat în imposibilitatea de a prezenta 
aceste rapoarte de activitate în data de 17.06.2014 întrucat acestea se aflau la punctul 
de lucru al societ��ii, motiv pentru men�ioneaz� c� le anexeaz� la contesta�ia 
formulat�, fapt care a fost sugerat �i de echipa de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea consemneaz� c� factura sus - men�ionat� a fost emis� conform 
Contractului de prest�ri servicii, cu termen de executare pe 5 ani, respectiv 
01.01.2007-31.12.2011, contract prin care S.C. X S.RL. se obliga s� asigure 
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beneficiarului contracte în valoare de X Euro. 
Conform contractului sus men�ionat, obliga�iile prestatorului (S.C. X SRL) sunt: 
„- S� ac�ioneze pentru promovarea �i contractarea produselor prev�zute în 

OFERTA beneficiarului �i ofertele tehnico-economice transmise de BENEFICIAR. 
- S� prezinte BENEFICIARULUI cererile de ofert� primite de la clien�i. 
- S� întocmeasc� �i s� transmit� clien�ilor ofertele tehnico-comerciale întocmite 

în baza ofertelor tehnico-economice ale BENEFICIARULUI. 
- S� negocieze contractele în limitele �i condi�iile ofertelor BENEFICIARULUI, cu 

clauze privind pre�urile, modalit��ile de plat�, recep�ia m�rfurilor, calitatea acestora, 
garan�ia acordat�, modul de raportare �i solu�ionarea reclamatiilor, penalit��i pentru 
nerespectarea termenului de livrare stabilit etc, stabilite de BENEFICIAR. 

- S� apere interesul BENEFICIARULUI prin ob�inerea de condi�ii de pre�, 
comerciale �i juridice favorabile BENEFICIARULUI �i în general s� sus�in� interesele 
BENEFICIARULUI ca �i cum ar fi propriile sale interese. 

- S� transmit� beneficiarului reclama�iile în termen de 2 zile lucratoare de la 
primirea lor de la parteneri �i s� urm�reasc� rezolvarea acestora potrivit prevederilor 
contractuale. 

- S� asigure BENEFICIARULUI CONTRACTE ÎN VALOARE DE X EUR" 
Contestatoarea sus�ine c� atât din documentele ata�ate la dosarul contesta�iei 

(ca documente pentru justificarea deducerii), cât �i din con�inutul contractului, rezult� 
c� S.C. X S.R.L. a realizat activit��i de marketing �i comerciale pentru societate, 
activit��i care au fost remunerate corespunz�tor. Societatea a optat pentru un 
parteneriat cu o alt� firm� pentru realizarea activit��ii de marketing �i comerciale �i nu 
pentru angajarea de personal. 

Contestatoarea consider� c� pentru o analiz� corespunz�toare a rela�iilor 
derulate între societate �i S.C. X S.R.L., ar fi fost oportun s� se analizeze dac� 
prestatorul a asigurat contracte de X EUR, fapt care nu a fost analizat de echipa de 
inspec�ie fiscal�, dac� a fost remunerat propor�ional cu num�rul contractelor încheiate. 

În ceea ce prive�te rolul activ al organului fiscal, contestatoarea precizeaz� c� la 
art. 7 alin. (2) din Og nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: „ Organul fiscal este îndrept��it s� 
examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. 
În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere toate 
circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz." 

De asemenea, la art. 94 alin. (1) �i alin. (2) din acela�i act normativ, se 
stipuleaz�: 
"(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor 
fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii 
prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor 
de impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor aferente 
acestora. (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 
c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale ". 

Contestatoarea arat� c� din analiza prevederilor legale de mai sus, se re�ine c� 
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organele de inspec�ie fiscal�, pentru stabilirea st�rii de fapt, trebuie s� analizeze toate 
actele �i faptele ce rezult� din activitatea contribuabilului, corectitudinea �i exactitatea 
îndeplinirii obliga�iilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru 
aplicarea legii fiscale. 

Contestatoarea sus�ine c� în fapt, organele de inspec�ie fiscala nu au solicitat 
rapoarte de lucru decât la încheierea inspec�iei fiscale, ulterior discu�iei finale, atunci 
cand a fost prezentat proiectul raportului de inspec�ie fiscal�. 

Contestatoarea consemneaz� c� dispozi�iile art. 145 alin.(2) lit. a) din Codul 
fiscal precizeaz� c� orice persoana impozabila înregistrat� ca pl�titor da taxa pe 
valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc� TVA datorat� sau achitat� pentru prest�rile 
de servicii care i-au fost prestate de o alt� persoan� impozabil�, dac� serviciile, 
achizi�ionate sunt utilizate în folosul opera�iunilor sale taxabile. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, contestatoarea consider� c� este 
oportun s� se analizeze necesitatea serviciilor facturate de S.C. X S.R.L. �inând cont 
de serviciile facturate, documentele anexate la contesta�ie �i activit��ile specifice 
societ��ii �i, pe cale de consecin��, s� se acorde dreptul de deducere pentru TVA în 
sum� de X lei. 

Contestatoarea men�ioneaz� �i faptul c�, prin decizia de impunere, echipa de 
inspec�ie fiscal� nu a precizat care este suma pentru care nu acorda drept de 
deducere, nemotivând clar �i concis fapta pentru care nu a acordat drept de deducere 
pentru TVA în sum� de X lei. 

 
4) În ceea ce prive�te accesoriile aferente  impozitului pe profit �i TVA 

Având în vedere c� dobânzile, major�rile �i penalit��ile de întarziere sunt 
accesorii aferente debitelor, contestatoarea solicit� anularea acestora conform 
urm�toarelor prevederi ale O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
"Art.119 - Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dupa acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. "  
"Art. 120 - Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începand cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. " 
 "Art. 120*1 -   Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere 
datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:  

a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz��i nu se calculeaz� penalit��i de întarziere pentru obliga�iile fiscale principale 
stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit.b), nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tura obliga�ia de plat� a dobânzilor. " 

 
Referitor la modul de calcul al accesoriilor, contestatoarea men�ioneaz� c� 

organele de inspec�ie fiscal� au omis s� înscrie în decizia de impunere contestat� 
motivul de fapt în clar �i nu au precizat care sunt anexele care au stat la baza calcul�rii 
acestora. 
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Având în vedere c� unul dintre elementele obligatorii ale actului administrativ 
fiscalal îl reprezint� motivul de fapt (art. 43 alin. (2) lit. f) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare), iar 
acesta lipse�te, contestatoarea consider� c� înc� o dat� din punct de vedere 
procedural au fost înc�lcate reglement�rile fiscale �i, pe cale de consecin��, solicit� 
anularea dobânzilor/major�rilor de întârziere ca nefiind întemeiate. 

Fa�� de aspectele men�ionate, contestatoarea solicit� s� se dispun� anularea în 
totalitate a Deciziei de impunere privind impozitul pe profit, TVA �i alte obliga�ii fiscale 
nr. X/17.06.2014, ca urmare a nelegalit��ii acesteia. 

Contestatoarea men�ioneaz� c� î�i rezerv� dreptul ca pe parcursul perioadei de 
solu�ionare a contesta�iei s� aduc� complet�ri de natur� a clarifica �i motiva sus�inerile 
sale. Dosarul con�ine un num�r de X (adic� X) file, incluzând �i documentele ata�ate 
pentru sus�inerea contesta�iei. 

În sus�inerea contesta�iei, societatea a anexat urm�toarele mijloace de prob�: 
-  Protocol de predare primire marf� – pag. X-X 
-  Devize facturi servicii X Gmbh – pag. X-X 
-  Contract deta�are personal nr X/28.12.2009 + act adi�ional – pag. X -X 
- Contract de colaborare �i prest�ri servicii din data de 01.01.2008 �i acte adi�ionale - 
pag. X - X 
-  Contract de munc� X pag X-X 
-  Devize factura servicii SC X SRL - pag. X-X 
-  Fi�a cont 707 - pag X-X 
-  Raport de inspec�ie fiscal� X/17.06.2014 + anexe - pag.X-X 
-  Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr X/04.06.2014 - 
pag X-X 
-  Decizie de impunere nr. X/17.06.2014 – pag. X-X 
- Adresa nr. X/19.06.2014  - pag. X 
- Contesta�ie – pag. X-X. 
 
 La dosarul contesta�iei se afl� anexat� o „adres� de însu�ire a contesta�iei nr.X 
depus� în data de 18.07.2014” formulat� de SC X SRL, reprezentat� prin  domnul X în 
calitate de administrator, cu sediul procedural pentru citare �i comunicare ales la 
Cabinet Avocat X din X, strada X nr. X, ap. X, cod X, înregistrat� la Administra�ia 
Jude�ean� a Finan�elor Publice Timi�  sub nr.X/08.08.2014, respectiv la Inspec�ia 
Fiscal� sub nr. X/11.08.2014, transmis� Serviciului de Solu�ionare Contesta�ii prin 
adresa nr. X/13.08.2014, înregistrat� la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr. X/14.08.2014. 
 Prin adresa de însu�ire a contesta�iei nr.X depus� în data de 18.07.2014 -  
prin care s-a solicitat anularea în totalitate ca netemeinic� �i nelegal� a Deciziei de 
impunere nr. X din data de 17.06.2014, emis� în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� 
nr. X din data de 17.06.2014, contestatoarea aduce urm�toarele preciz�ri:  

În data de 18.07.2014 a fost depus� o contesta�ie la decizia de impunere ce a 
fost semnat� de dl. X, iar aceast� persoan� nu mai avea la acel moment calitatea de 
administrator al X. 

Astfel, prin Hot�rârea nr.X/08.07.2014 a asociatului unic X GmbH (denumit în 
continuare X), s-a decis revocarea dl.X din func�ia de administrator începând cu data 
de 08.07.2014 �i a fost desemnat un nou administrator în persoana domnului X, 
cet��ean german, n�scut la data de 02.10.1983, în X, Germania, c�ruia i s-a acordat un 
mandat pe perioad� nelimitat� ( a se vedea Certificatul constatator al X nr. 
X/05.08.2014). 

Prin adres� se precizeaz� c� aceast� modificare corporativ� nu era înregistrat� 
la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul X la data la care dl. X a semnat 
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�i a depus contesta�ia, înregistrarea fiind f�cut� în data de 30.07.2014 (a se vedea în 
acest sens Certificatul de înregistrare men�iuni emis de ORC X la data de 01.08.2014 
�i rezolu�ia nr. X/29.07.2014 emis� de aceea�i autoritate). Cu toate acestea, de SC X 
SRL consider� ca fiind oportun� depunerea acestei adrese prin care î�i exprim� în mod 
expres inten�ia Societ��ii de a�i însu�i contesta�ia depus� de dl.X în data de 
18.07.2014. 

De asemenea, prin adres� se invoc� excep�ia prescrip�iei dreptului organelor de 
inspec�ie fiscal� de verificare �i stabilire de pl��i suplimentare aferente perioadei 2007-
2008. 
 

Astfel, se arat� c� potrivit deciziei de impunere �i raportului de inspec�ie fiscal�, 
perioada fiscal� verificat� a fost 01.01.2007 - 30.06.2013 în cazul impozitului pe profit, 
respectiv 01.01.2008 - 31.10.2013 în cazul TVA, iar controlul a început în data de 
19.12.2013, în consecin��, se puteau stabili obliga�ii de plat� suplimentare începând cu 
01.01.2008, orice datorii aferente anului 2007 fiind prescrise. 

În acest sens, se incvoc� dispozi�iile art. 91 alin. 1 �i alin. 2 Cod procedur� 
fiscal�, conform c�rora "Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. Termenul de 
prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a 
anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu 
dispune altfel." 
 În final, societatea men�ioneaz� c� nu a putut depune cererea înaintea expir�rii 
termenului de depunere a contesta�iei la decizia de impunere, întrucât rela�iile dintre 
asociatul unic al Societ��ii (persoan� juridic� german�) �i administratorul de la acel 
moment (dl. X) erau tensionate, asociatul neavând cuno�tin�� de con�inutul 
documentelor emise de autorit��ile fiscale. Tocmai din acest motiv a depus la DGFP 
Timi� cererea nr. X/18.07.2014, prin care a solicitat eliberarea de copii ale deciziei de 
impunere, raportul de inspec�ie fiscal� �i contesta�iei depus� de dl. X, astfel c� a depus 
aceast� adres� imediat ce documentele solicitate au fost comunicate �i analizate de X. 

Societatea precizeaz� c� î�i întemeiaz� prezenta cerere pe dispozi�iile art. 91 �i 
urm�toarele din Codul de procedur� fiscal�. 

În probatoriu, anexeaz� în copie: 
- Anexa 1 -  Certificat constatator nr. X/05.08.2014 
- Anexa 2 - Certificat de înregistrare men�iuni emis de ORC X, din data de 
  01.08.2014 
- Anexa 3 - Rezolu�ie ORC nr. X/29.07.2014 
- Anexa 4 - Decizie de impunere nr. X/17.06.2014 
- Anexa 5 - Contesta�ie înregistrat� sub nr. X depus� în data de 18.07.2014 la 
  Decizia de impunere nr. X/17.06.2014 
- Anexa 6 - Cerere solicitare comunicare copii documente, nr. X/18.07.2014 
- Delega�ie Avoca�ial� nr. X/08.08.2014. 
 

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 
efectuat la SC X SRL inspec�ia fiscal� par�ial� privind impozitul pe profit pentru 
perioada 01.01.2007 - 30.06.2013 �i TVA pentru perioada 01.01.2008 - 31.10.2013, în 
baza programului de activitate din luna decembrie 2013. 

Constat�rile inspec�iei au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.X/17.06.2014, iar în baza acestora a fost emis� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
juridice nr.X/17.06.2014, prin care s-a stabilit suma total� de X lei reprezentând: 
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-   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�,    
-   X lei -   taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, 
-   X lei -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�,   
-   X lei -   penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�  

             stabilit� suplimentar de plat�.    
 

Potrivit consemn�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014 SC X 
SRL are ca obiect principal de activitate: Activit��i de servicii anexe extrac�iei petrolului 
brut �i gazelor naturale - Cod: 910. 

Persoana care a asigurat administrarea activit��ii contribuabilului este d-nul X, 
potrivit îimputernicire din data de X/11/2004. 
 Societatea se afl� la prima verificare pe linia obliga�iilor fiscale privind impozitul 
pe profit �i TVA.  

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c� prin Dispozi�ia de m�suri 
nr.X/24.03.2014, s-a dispus refacerea eviden�ei contabile pentru perioada verificat�.  
 De asemenea, consemneaz� c� societatea se afl� în rela�ii de afiliere cu X 
GmnH, persoana juridic� german�, asociat unic în societatea romaneasc� cu care a 
derulat rela�ii comerciale, constând în furnizarea de prest�ri de servicii pentru 
societatea verificat�. Valoarea achizi�iilor intracomunitare realizate de la aceasta 
societate, în perioada verificat�, esteîn sum� total� de  X lei. 
Impozit pe profit 

Perioada verificat�: 01.01.2007-30.06.2013 
Urmare a verific�rii efectuate, organul de inspec�ie fiscal� a constatat 

urm�toarele aspecte: 
1) În luna ianuarie 2008 societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de X lei din 

factura nr.X/07.01.2008, emis� de SC X SRL, reprezentând chirie aferent� anului 2007. 
Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, în mod eronat, în luna 

decembrie 2008 societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de X lei, la explica�ia notei 
contabile înscriind men�iunea contravaloare factura nr.X/07.01.2008, diminuând 
nejustificat rezultatul excerci�iului. Corec�ia acestei sume a fost efectuat� de societate 
în luna ianuarie 2010. Înregistrarea pe cheltuieli a sumei de X lei s-a efectuat în baza 
notei contabile, f�r� a prezenta un document justificativ privind regimul deducerii 
acestei cheltuieli.  

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la neacordarea dreptului de 
deducere a sumei de X lei, conform prevederilor art.21 alin.(4) lit.f) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
De asemenea, în perioada 01.01.2008 - 31.12.2011, societatea a înregistrat pe 

cheltuieli suma de X lei, din factura nr.X/07.01.2008, emis� de aceea�i societate, 
reprezentând servicii conform contract. 

Organele de inspec�ie fiscal� consemneaz� c�, în mod eronat, în luna 
decembrie 2008 societatea a înregistrat suma de X lei, la explica�ia notei contabile 
înscriind men�iunea contravaloare factura nr.X/07.01.2013, diminuând nejustificat 
rezultatul exerci�iului. Corec�ia acestei sume a fost efectuat� de societate în luna 
ianuarie 2010. În baza prevederilor art.21 alin.(4) lit.f) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au 
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procedat la neacordarea dreptului de deducere a sumei de X lei. 
Referitor la Contractul de prest�ri de servicii, încheiat între SC X SRL, în calitate 

de prestator �i SC X SRL, în calitate de beneficiar, organele de ispec�ie fiscal� 
precizeaz�:  

- obiectul contractului îl reprezint� furnizarea, de c�tre prestator, de servicii 
constând în activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a 
comercializ�rii de m�rfuri;  

- obliga�ia prestatorului, conform contractului, este s� asigure beneficiarului 
contracte în valoare total� de X euro. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru aceste servicii, societatea 
nu poate prezenta situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, 
studii de fezabilitate, de pia�a sau orice alte materiale corespunz�toare, a�a cum 
prevede art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare �i pct.48 din Normele metodologice de aplicare. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� la actul de control s-a anexat Nota 
explicativ� dat� de c�tre împuternicitul administratorului societ��ii în data de 
17.06.2014 cu privire la rapoartele de activitate ale acestor servicii, în sensul c� 
acestea vor fi prezentate odat� cu depunerea contesta�iei (anexa de lucru). 

 
2) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada verificat� societatea 

a înregistrat pe cheltuieli - cont 628, facturi de achizi�ie intracomunitar� de servicii, 
emise de asociatul unic X GmbH, persoana juridic� german�. 

Valoarea total� a acestor servicii, înregistrate pe costuri, este de X euro, 
echivalentul  a X lei (anexa de lucru). 

Din analiza facturilor prezentate de societate s-a constatat c� au fost facturate 
urm�toarele servicii c�tre SC X SRL: 
- chirie autoturism; 
- costuri cu personalul �i intermediere, efectuate de societatea german�; 
- costul cu telefonul, efectuat de societatea german�. 

Pentru aceste servicii societatea verificat� a prezentat Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii nr. X/28.12.2009, încheiat între X GmbH din Germania, în 
calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în calitate de beneficiar. Obiectul 
contractului îl constituie urm�toarele: 
- deta�area �i punerea la dispozi�ie de personal calificat, cu caracter permanent, în 
România, în func�ia de administrator a d-lui X, cet��ean german, în calitate de angajat 
al asociatului unic; 
- servicii de consultan�� �i intermediere în domeniul achizi�ii �i vânz�ri; 
- intermediere contracte, între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu produc�torii �i furnizorii 
de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al societ��ii romane�ti; 
- servicii de furnizare �i închiriere de ma�ini �i utilaje din domeniu pentru desf��urarea 
activit��ii zilnice, cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei SC X SRL; 
- servicii de consiliere, consultan�� �i administrative; 
- execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau parteneriat 
pentru lucr�ri care fac obiectul de activitate al societ��ii romane�ti. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� arat� c�, potrivit art.11 alin.(2) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: „În cadrul 
unei tranzac�ii între persoane române �i persoane nerezidente afiliate, autorit��ile 
fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum 
este necesar, pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau al serviciilor în cadrul 
tranzac�iei.” 
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Iar, punctul 41 din NM de aplicare ale Codului fiscal, prevede c�, în cazul 
serviciilor de administrare �i de conducere din interiorul grupului se au în vedere 
urm�toarele: 

„a) între persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, 
consultan�� sau func�ii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin 
intermediul societa���ii-mam�, în numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi cerut� o 
renumera�ie pentru aceste activit��i, în m�sura în care baza lor legal� este rela�ia 
juridic� ce guverneaz� forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care 
stabilesc legaturile dintre entit��i. Cheltuielile de aceast� natur� pot fi deduse numai 
dac� astfel de entit��i furnizeaz� în plus servicii persoanelor afiliate sau dac� în pre�ul 
bunurilor �i în valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau în considerare �i serviciile 
sau costurile administrative.Nu pot fi deduse costuri de asemenea natur� de c�tre o 
filial� care folose�te aceste servicii luând în considerare rela�ia juridic� dintre ele, 
numai pentru propriile condi�ii, �inând seama c� nu ar fi folosit aceste servicii dac� ar fi 
fost o persoan� independent�; 
b) serviciile trebuie s� fie prestate în fapt. Simpla existen�� a serviciilor în cadrul unui 
grup nu este suficient�, deoarece, ca regula general�, persoanele independente 
pl�tesc doar serviciile care au fost prestate în fapt.” 

De asemenea, conform prevederilor 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 HG 
nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: „Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, 
asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se îndeplineasca cumulativ urm�toarele 
condi�ii: 
- .... justificarea prest�rilor 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 materilale corespunz�toare; 
- contribuabilul trebuie sa dovedeasc� necesitatea efectu�rii cheltuielilor prin specificul 
activit��ilor desf��urate.” 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu a respectat 
prevederile de mai sus, iar în baza actelor normative men�ionate, suma de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� fiscal. 

 
Prin urmare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la calculul impozitului pe 

profit total, acesta fiind efectuat în baza art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, având în vedere eviden�a 
contabil� ref�cut�, redat în Anexa nr.1, conform c�reia impozitul pe profit pentru 
perioada 01.01.2007-31.12.2012, este în sum� total� de X lei. 

Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� pentru aceast� perioad� societatea 
a declarat la autoritate fiscal� competent�, conform Fi�ei sintetice editat� la data de 
14.05.2014, impozit pe profit în sum� total� de X lei, rezultând astfel o diferen�a de 
impozit pe profit calculat pentru perioada 01.01.2007 - 31.12.2012, în sum� total� de X 
lei (X lei - X lei). 

De asemenea, se precizeaz� c� pentru sem.I 2013, urmare controlului efectuat, 
pierderea contabil� se diminueaz� cu suma de X lei, pierderea de recuperat r�mânând 
în sum� de X lei. 

Situa�ia detaliat� privind calculul impozitului profit pentru întreaga perioad� 
verificat� este redat� în detaliu în Anexa nr. 1. 

Pentru diferen�ele de impozit pe profit stabilite, neachitate la scaden��, organele 
de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei �i 
penalit��i în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile art.119 alin.(1), art.120 
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alin.(1), alin.(7) �i art.120^1 alin.(2) lit.c) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�. Accesoriile au fost calculate pân� la data de 06.06.2014, inclusiv. 
 
Taxa pe valoarea ad�ugat� 

Perioada verificat�: 01.01.2008-31.10.2013 
În ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil�  
Din verificarea documentelor puse la dispozi�ie organului de inspec�ie fiscal�  

s-au constatat urm�toarele aspecte: 
1) Societatea verificat� a dedus TVA în sum� de X lei din factura 

nr.X/07.01.2008, emis� de SC X SRL, având men�iunea "servicii conf. Contract.'' 
În Contractul de prest�ri de servicii, încheiat între SC X SRL, în calitate de 

prestator �i SC X SRL, în calitate de beneficiar, este prev�zut c�:  
- obiectul contractului îl reprezint� furnizarea de c�tre prestator, de servicii constând în 
activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a comercializ�rii de m�rfuri; 
- obliga�ia prestatorului, conform contractului, este s� asigure beneficiarului contracte în 
valoare total� de X euro. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru aceste servicii societatea 
verificat� nu a prezentat situa�ii de lucr�ri/rapoarte de activitate sau alte documente 
similare, a�a cum prevede art.134^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil la acea dat�. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, societatea a dedus TVA în sum� 

de X lei din factura nr.X/07.01.2008, emis� de aceea�i societate, reprezentând 
contravaloare chirie, f�r� a prezenta notificarea prin care furnizorul a optat pentru 
taxarea opera�iunii de închiriere a unui imobil, a�a cum prevede art.141 alin.(3) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile �i pct. 38 alin.(1) 
din Normele metodologice de aplicare. 

 
2) Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în mod eronat societatea a 

înregistrat în jurnalul de cump�r�ri al lunii decembrie 2008, la pozi�iile 1 �i 2, factura 
nr.X/07.01.2008 cu TVA în sum� de X lei �i factura nr.X/07.01.2008 cu TVA în sum� de 
X lei . Aceste facturi au fost stornate în luna ianuarie 2010. 

Astfel, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c� TVA în sum� total� de X lei 
este nedeductibil� în baza prevederilor art.134^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil la acea dat�, coroborat 
cu prevederile art.145 alin.(1) din acela�i act normativ. 

 
3)  În perioada verificat� societatea a efectuat achizi�ii intracomunitare de 

servicii, în baza facturilor emise de asociatul unic X GmbH persoan� juridic� german�. 
Valoarea TVA aferent� achizi�iilor intracomunitare de servicii este de X Iei. 

Din analiza facturilor prezentate de societate organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� au fost facturate urm�toarele servicii c�tre SC X SRL: 
- chirie autoturism; 
- costuri cu personalul �i intermediere, efectuate de societatea german�; 
- costul cu telefonul, efectuat de societatea german�. 

Pentru aceste servicii societatea verificat� a prezentat Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii nr.X/28.12.2009, încheiat între X GmbH din Germania, în 
calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în calitate de beneficiar. Obiectul 
contractului îl constituie urm�toarele: 
- deta�area �i punerea la dispozi�ie de personal calificat, cu caracter permanent, în 
România, în func�ie de administrator a d-lui X, cet��ean german, în calitate de angajat 
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al asociatului unic; 
- servicii de consultan�� �i intermediere în domeniul achizi�ii �i vânz�ri; 
- intermediere contracte, între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu produc�torii �i furnizorii 
de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al societ��ii române�ti; 
- servicii de furnizare �i închiriere de ma�ini �i utilaje din domeniu pentru desf��urarea 
activit��ii zilnice, cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei SC X SRL; 
- servicii de consiliere, consultan�� �i administrative; 
- execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau parteneriat 
pentru lucr�ri care fac obiectul de activitate al societ��ii române�ti. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru prest�rile de servicii 
facturate de partenerul extern, societatea verificat� nu a prezentat situa�ii de 
lucr�ri/rapoarte de activitate, alte documente similare pe baza c�rora se stabilesc 
serviciile efectuate, a�a cum prevede art.134^1 alin.(4) �i alin.(7) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct.38 
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare. 

În conformitate cu prevederile art.150 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� c�, persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul, respectiv SC X 
SRL. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în valoarea TVA total� aferent� 

achizi�iilor intracomunitare de servicii, în sum� de X lei, este inclus� �i TVA în sum� de 
X lei operat� de societate în luna iulie 2009, f�r� îns� a prezenta documentul în baza 
c�ruia a înregistrat aceast� sum�, fiind înc�lcate astfel prevederile art. 146 alin.(1) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
pct.46.(1) din Normele metodologice de aplicare. 

 
În ceea ce prive�te determinarea taxei pe valoarea ad�ugat�  
Organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� pentru determinarea TVA datorat� 

de societate au fost luate în considerare datele înscrise în jurnalele de TVA, ref�cute, 
care corespund cu cele din eviden�a contabil� - balan�ele de verificare ref�cute, pentru 
perioada 01.01.2008 - 31.10.2013. Situa�ia detaliat� este redata în anexa de lucru. 

Astfel c�, au fost comparate datele din deconturile de TVA depuse la autoritatea 
fiscal� competent�, conform fi�ei pe pl�titor, cu cele din eviden�a contabil� ref�cut� �i 
s-a constatat c� societatea a declarat TVA pentru perioada verificat� în sum� de X lei, 
iar din eviden�a contabil� ref�cut� �i verificat� de organul de control rezult� c� trebuia 
s� declare TVA de plat� în sum� total� de X lei.  

Prin urmare, rezult� o diferen�� de TVA nedeclarat� în sum� de X lei (X lei - X 
lei), diferen�� inclus� în decizia de impunere. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� men�ioneaz� �i faptul c�, potrivit fi�ei pe pl�titor 

anexat�, societatea a înregistrat TVA de restituit în sum� de X lei (suma include �i TVA 
de plat� de X lei aferent� lunii noiembrie 2013). 

Totalul diferen�ei de TVA, calculat� de organele de inspec�ie fiscal� este de X 
lei, compus� din suma de X lei reprezentând diferen�a de TVA de declarat pentru 
perioada verificat� �i din suma de X lei, reprezentând diferen�a de TVA calculat� în 
timpul controlului. S-a întocmit Lista neconcordan�elor pentru regularizarea fi�ei pe 
pl�titor. 

Având în vedere situa�ia TVA determinat� în baza eviden�ei contabile ref�cute �i 
diferen�a de TVA determinat� în timpul controlului, au fost calculate accesorii, pân� la 
data de 06.06.2014, inclusiv -  situa�ia în detaliu fiind redat� în Anexa nr.2. 
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Astfel, s-au calculat dobânzi/major�ri de întârziere în sum� de X lei �i penalit��i 
în sum� de X lei, în conformitate cu prevederile art.119 alin.(1), art.120 alin.(1), alin.(7) 
�i art.120^1 alin.(2) lit.c) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�.  

 
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: 

 
Aspecte procedurale 
 Referitor la sus�inerile contestatoarei cu privire la lipsa motiv�rii în fapt a deciziei 
de impunere, respectiv cele cu privire la nulitatea deciziei de impunere, ca urmare a 
faptului c� exist� neconcordan�e dintre cele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� �i 
decizia de impunere, în sensul c� motivele de fapt nu sunt prezentate detaliat �i în clar 
în aceasta, se re�in urm�toarele:  

 
În fapt, contestatoarea sus�ine c� în decizia de impunere, organele de 

inspec�ie nu au prezentat motivele de fapt detaliat �i în clar �i cu prezentarea 
consecin�elor fiscale pentru fiecare sum� component� în parte, considerând c� 
„Decizia de impunere nr. X/17.06.2014 nu poate produce efecte deoarece produce 
efecte doar decizia de impunere, nu �i raportul de inspec�ie fiscal�.” 

Contestatoarea sus�ine c� în fapt, chiar Ordinul nr. 364/2009 privind sistemul 
de proceduri pentru inspec�ia fiscal� (capitolul IV.2 pct. 3.1.2. �i 3.1.3), recunoa�te c� 
neconcordan�a dintre cele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� �i decizia de 
impunere atrage nulitatea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei de impunere 
nr.X/17.06.2014. 

În acela�i context, contestatoarea  arat� c� o alt� neconcordan�� apare între 
sumele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� la capitolul constat�ri, anexele la 
raportul de inspec�ie fiscal� �i cele preluate în decizia de impunere. 

Astfel, contestatoarea arat� c�, în ceea ce prive�te impozitul pe profit se 
constat� c� sumele care se stabilesc ca �i cheltuieli nedeductibile sunt în sum� total� 
de X lei (X lei + X lei + X lei) �i nu cea înscris� în anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie 
fiscala, adic� X lei. 

 
În drept, potrivit art.86 alin.(1) �i art.87 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prevede: 
„ART.86 (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere, ca urmare 
a unor constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspec�ii fiscale. 
[...] 
ART. 87 Forma �i con�inutul deciziei de impunere 
Decizia de impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute la art. 43. Decizia de 
impunere trebuie s� cuprind�, pe lâng� elementele prev�zute la art. 43 alin. (2), �i 
categoria de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� sum� datorat� bugetului general 
consolidat, baza de impunere, precum �i cuantumul acestora, pentru fiecare perioad� 
impozabil�.” 
 

La art.43 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 43  Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
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(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis �i data de la care î�i produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 
contribuabil, dup� caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, 
potrivit legii; 
h) �tampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei �i 
organul fiscal la care se depune contesta�ia; 
j) men�iuni privind audierea contribuabilului.” 
 

Se re�ine c� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, a fost emis� în 
baza art.86 �i art.87 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv cuprinde categoria de 
impozit, tax� datorat� bugetului general consolidat, baza de impunere, cuantumul 
acestora pentru perioada impozabil� precum �i elementele prev�zute la art. 43 din 
acela�i act normativ. 

Totodat�, se re�ine c� la Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr. 
X/17.06.2014, este anexat Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, împreun� cu 
anexele sale, a�a cum se stipuleaz� �i la Cap. 5 – Dispozitii finale din decizie fiind 
respectate �i prevederile art.109 alin.(1) �i alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
stipuleaz�: 
"ART. 109 Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
(1) Rezultatul inspec�iei fiscale se consemneaz�, în scris, într-un raport de inspec�ie 
fiscal�, în care se prezint� constat�rile inspec�iei fiscale din punct de vedere faptic �i 
legal. 
(2) Raportul de inspec�ie fiscal� se întocme�te la finalizarea inspec�iei fiscale �i 
cuprinde toate constat�rile în leg�tur� cu perioadele �i obliga�iile fiscale verificate. În 
cazul în care contribuabilul �i-a exercitat dreptul prev�zut la art. 107 alin. (4), raportul 
de inspec�ie fiscal� cuprinde �i opinia organului de inspec�ie fiscal�, motivat� în drept �i 
în fapt, cu privire la acest punct de vedere. 
(3) Raportul de inspec�ie fiscal� st� la baza emiterii: 
    a) deciziei de impunere, pentru diferen�e de obliga�ii fiscale aferente perioadelor 
verificate; […] ” 
 Astfel, se re�ine c�, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014  a fost 
emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/31.10.2013 - în care 
au fost prezentate motivele de fapt �i de drept care au stat la baza celor constatate �i 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�, preluate �i men�ionate sintetizat �i prin decizia 
de impunere contestat�. 
 
  În ceea ce prive�te invocarea nulit��ii deciziei de impunere contestate, ca 
urmare a faptului c� exist� neconcordan�e dintre cele înscrise în raportul de inspec�ie 
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fiscal� �i decizia de impunere, în sensul c� motivele de fapt nu sunt prezentate detaliat 
�i în clar în aceasta, se re�ine c� art.46 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: „ Lipsa unuia 
dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele �i 
calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 43 alin. (3), atrage 
nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.” 

În conformitate cu prevederile acestui articol de lege, nulitatea actului 
administrativ fiscal este determinat� doar de lipsa unuia dintre elementele actului 
administrativ fiscal expres prev�zute de lege referitoare la numele �i prenumele ori 
denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 43 alin.(3) din acela�i act 
normativ. 

Astfel, c� sus�inerile contestatoarei privind nulitatea Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
juridice nr.X/17.06.2014, ca urmare a faptului c� motivele de fapt nu sunt înscrise în 
aceasta, nu pot fi re�inute ca întemeiate, întrucât : 

A�a cum s-a ar�tat anterior, Decizia de impunere nr.X/17.06.2014  a fost emis� 
în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/31.10.2013 - în care au fost prezentate 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza celor constatate �i stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�, motive de fapt �i de drept preluate �i men�ionate sintetizat �i prin 
decizia de impunere contestat�. 

Potrivit doctrinei, nulitatea constituie sanc�iunea care love�te orice act juridic 
s�vâr�it f�r� respectarea dispozi�iilor prev�zute de lege pentru validitatea sa iar, în 
spe��, actul administrativ fiscal contestat con�ine elementele a c�ror lips� ar fi 
determinat nulitatea sa, acestea fiind prev�zute în mod explicit �i limitativ la art.46 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, citat mai sus. 

Mai mult, potrivit doctrinei, tr�s�turile generale ale nulit��ii sunt nesocotirea 
dispozi�iilor legale privitoare la elementele imperative pe care trebuie s� le con�in� actul 
administrativ fiscal, producerea unei v�t�m�ri precum �i c� respectiva v�t�mare s� nu 
poat� fi înl�turat� în alt mod decât prin anularea actului, astfel încât se desprinde 
concluzia c� sanc�iunea nulit��ii intervine ca o ultim� ra�iune, numai în m�sura 
îndeplinirii cumulate a condi�iilor mai sus prezentate, iar, în spe��, o atare v�t�mare nu 
a fost provocat� contestatorului. 

Având în vedere cele ar�tate mai sus, se va proceda la solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei. 

De precizat este faptul c�, în ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei cu 
privire la neconcordan�a care apare între sumele înscrise în raportul de inspec�ie 
fiscal� la capitolul constat�ri, anexele la raportul de inspec�ie fiscal� �i cele preluate în 
decizia de impunere, aceasta va fi luat� în discu�ie pe fondul cauzei. 
 
Pe fondul cauzei 
1. Impozitul pe profit  

Perioada verificat�: 01.01.2007-30.06.2013 
Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 

de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
suplimentar de plat� impozitul pe profit în sum� de X lei �i accesoriile aferente acestuia 
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în sum� total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de 
întârziere). 

  
Se re�ine c�, prin contesta�ie, societatea aduce critici referitoare la neacordarea   

dreptului  de   deducere  la calculul profitului impozabil a cheltuielile aferente facturilor 
emise de S.C. X S.R.L., în sum� de X lei precum �i a cheltuielilor aferente facturilor de 
achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de asociatul unic X GmbH, în sum� de X lei. 
 

1.1 Referitor la suma total� de X lei reprezentând cheltuieli cu servicii aferente 
facturii emise de SC X SRL, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice 
Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit� a se pronun�a dac� 
aceaste cheltuieli sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în condi�iile în care din 
documentele prezentate nu rezult� prestarea efectiv� a serviciilor �i nu este dovedit� 
necesitatea efectuarii acestor cheltuieli. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada 01.01.2008 - 

31.12.2011, societatea a înregistrat pe cheltuieli suma de X lei, din factura 
nr.X/07.01.2008, emis� de S.C. X S.R.L,  reprezentând servicii conform contract. 

Referitor la Contractul de prest�ri de servicii, încheiat între SC X SRL, în calitate 
de prestator �i SC X SRL, în calitate de beneficiar, organele de inspec�ie fiscal� 
precizeaz�:  

- obiectul contractului îl reprezint� furnizarea, de c�tre prestator, de servicii 
constând în activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a 
comercializ�rii de m�rfuri;  

- obliga�ia prestatorului, conform contractului, este s� asigure beneficiarului 
contracte în valoare total� de X eur. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru aceste servicii societatea 
nu poate prezenta situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, 
studii de fezabilitate, de pia�a sau orice alte materiale corespunz�toare, a�a cum 
prevede art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare �i pct.48 din Normele metodologice de aplicare. 

 La actul de control s-a anexat Nota explicativ� dat� de c�tre imputernicitul 
administratorului societ��ii în data de 17.06.2014 cu privire la rapoartele de activitate 
ale acestor servicii, în sensul c� acestea vor fi prezentate odat� cu depunerea 
contesta�iei. 

 
Prin contesta�ie, contestatoarea aduce documente în sus�inerea cauzei, 

sus�inând c� din documentele ata�ate la contesta�ie, rezult� c� SC X S.R.L. a participat 
efectiv la promovarea firmei, aducând clien�i noi �i ajutând astfel la realizarea de 
venituri suplimentare.  

De asemenea, contestatoarea invoc� prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu 
pct. 23 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sus�inând astfel c�, 
cheltuielile aferente facturilor emise de S.C. X S.R.L. reprezint� cheltuieli pentru 
optimizarea financiar� a activit��ii a�a cum rezult� �i din documentele anexate la 
contesta�ie, coroborând la cre�terea substan�ial� a cifrei de afaceri. 
 

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�: 
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„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 
heltuielilor 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;” 

 
coroborate cu prevederile pct.48 din NM 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 prevederilor legale citate mai sus, 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 spe��, se re�ine c� în perioada 01.01.2008 - 31.12.2011, societatea a 

înregistrat pe cheltuieli suma de X lei, în baza facturii nr.X/07.01.2008, emis� de S.C. X 
S.R.L, reprezentând servicii conform contract.  

Din analiza Contractului de prest�ri de servicii, f�r� num�r, încheiat în data de 
22.12.2006 între SC X SRL, în calitate de prestator �i SC X SRL, în calitate de 
beneficiar, anexat la dosarul cauzei, se re�ine c� acesta are ca obiect „furnizarea de 
servicii dup� cum urmeaz�: activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare 
a comercializ�rii pentru m�rfurile beneficiarului.”  

În ceea ce prive�te „Obliga�iile prestatorului”, în contract se prevede: 
„- S� ac�ioneze pentru promovarea �i contractarea produselor prev�zute în 

oferta beneficiarului �i ofertele tehnic�-economice transmise de beneficiar. 
- S� prezinte beneficiarului cererile de ofert� primite de la clien�i. 
- S� întocmeasc� �i s� transmit� clien�ilor ofertele tehnic�-comerciale întocmite 

în baza ofertelor economice ale beneficiarului, 
- S� negocieze contractele în limitele �i condi�iile beneficiarului, cu clauze privind 

pre�urile, modalit��ile de plat�, recep�ia m�rfurilor, calitatea acestora, garan�ia acordat�, 
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modul de raportare �i solu�ionare a reclama�iilor, penalit��i pentru nerespectarea 
termenului de livrare stabilit etc, stabilite de beneficiar. 

- S� apere interesele beneficiarului  prin ob�inerea de condi�ii de pre�, comerciale 
�i juridice favorabile beneficiarului �i în general s� sus�in� interesele beneficiarului ca �i 
cum ar fi propriile interese.  

- S� transmit� beneficiarului reclama�iile în termen de 2 zile lucr�toare de la 
primirea lor de la parteneri �i s� urm�reasc� rezolvarea  acestora potrivit prevederilor 
contractuale. 

- S� asigure beneficiarului  contracte în valoare total� de X EUR.” 
Referitor la termenul contractului, respectiv modalitatea de plat� în contract este 

stipulat:  
„ Contractul se încheie pe o durat� de 5 ani începând  cu data de 01.01.2007 �i 

pân� la data de 31.12.2011.” 
„Pre�ul prest�rii serviciilor descrise mai sus, prestate de furnizor c�tre beneficiar 

este de X EURO/lun� f�r� TVA. 
Beneficiarul va pl�ti integral valoarea contractului pân� la data de 31.12.2007 

(curs EUR la data factur�rii).”     
 
Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� pentru aceste servicii 

constând în activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a 
comercializ�rii pentru m�rfurile beneficiarului, societatea nu poate prezenta situa�ii de 
lucr�ri, procese-verbale de recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�a 
sau orice alte materiale corespunz�toare, a�a cum prevede art.21 alin.(4) lit.m) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
pct.48 din NM de aplicare.  

Din nota explicativ� din data de 17.06.2014, dat� de c�tre împuternicitul 
administratorului societ��ii, anexat� la dosarul cauzei, se re�ine c�  serviciile facturate 
de SC X SRL constau în comisioane pentru contractele încheiate de SC X SRL �i alte 
servicii prestate pentru încheierea acestor contracte, a�a cum rezult� �i din rapoartele 
de activitate întocmite de SC X SRL rapoarte ce se afl� la data efectu�rii controlului la 
punctele de lucru din X �i pe care le va prezenta la contesta�ie. 

 
SC X SRL a prezentat în sustinerea contestatiei pentru justificarea serviciilor 

prestate documente „Devize factura servicii SC X S.R.L.”, Protocol de predare primire 
marf�, Fi�a contului 700 „Venituri din vînzarea m�rfurilor”. 

Din analiza acestor „Devize factura servicii SC X S.R.L.”, se re�ine c�, acestea 
cuprind o în�iruire de activit��i generale desf��urate pentru o perioad�, respectiv lun�, 
de tipul - preluat �i transmis oferta pre�, negociat pre�uri, participat la semnare contract, 
iar în unele cazuri �i activitatea de preluat �i predat marf� conform contract. 

Cu titlu de exemplu, red�m mai jos, dou� din aceste documente: 
1. „Deviz factura servicii 
Privind lucr�rile prestate în perioada 01.01.2008 – 31.01.2008 

      Realizat la contractul din data de 22.12.2006  
      Men�ion�m c� în perioada analizat� au fost desf��urate urm�toarele activit��i dup� 
cum urmeaz�: 
Preluat �i transmis oferta pre� 
SC X SRL – Material tubular �i anexe 
SC X SA - izola�ie 
Negociat pre�uri 
                           X SRL/X  material tubular  
Participat la semnare contract  
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 10/30.01.2008   X SRL/X  material tubular 
Preluat �i predat marfa conform contract 
2/07.10.2007   X SA/X  mat. Tubular, man�oane, izola�ie curbe.”   

2. „Deviz factura servicii  
Privind lucr�rile prestate în perioada 01.05.2009 – 31.05.2009 

      Realizat la contractul din data de 22.12.2006  
      Men�ion�m c� în perioada analizat� au fost desf��urate urm�toarele activit��i dup� 
cum urmeaz�: 
Preluat �i transmis oferta pre�    
X SRL- material tubular, izola�ie curbe 
X SRL  - material tubular 
X SA – man�oane, material tubular 
X – centratoare  
Negociat pre�uri 
                     X SRL/X  �eava preizolat�, man�oane tc  
Participat la semnare contract  
 10/30.01.2008   X SRL/X  X/15.05.2009 �eava preizolat�, man�oane tc.”   
 

A�adar, din aceste „devize” reiese doar enumerarea unor servicii,  nefiind 
prezentate alte documente, în spe�� situa�ii de lucr�ri, rapoarte de lucru lunare, din 
care s� rezulte concret în ce au constat aceste servicii, numarul de ore necesare 
fiec�rui tip de serviciu, tariful perceput, modul în care a avut loc prestarea acestora 
(prin telefon, email, deplas�ri, etc.),  astfel încât s� se poat� verifica dac� SC X SRL a 
prestat aceste servicii, justificand în acest mod suma facturat�. 

De asemenea, societatea contestatoare nu a prezentat documentele justificative 
cu care s� fac� dovada c� acei clien�i cu care are încheiate contracte de vânzare-
cump�re au fost identifica�i de SC X SRL �i, pe cale de consecin��, s� probeze 
prestarea efectiv� a serviciilor asumate prin Contractul de prest�ri de servicii, f�r� 
num�r, încheiat în data de 22.12.2006, anexat la dosarul cauzei. 

Mai mult, societatea contestatoare nu a prezentat documente din care s� rezulte 
modul în care aceste servicii au condus la eficentizarea activit��ii desf��urate �i/sau a 
rezultatelor ob�inute. 

De�i, prin contesta�ie sus�ine c�, cheltuielile aferente facturilor emise de S.C. X 
S.R.L. reprezint� cheltuieli pentru optimizarea financiar� a activit��ii, coroborând la 
cre�terea substan�ial� a cifrei de afaceri, societatea contestatoare nu prezint� nicio 
justificare economic� în acest sens, la dosarul cauzei fiind anexate doar fi�a contului 
707 „Venituri din vânzarea m�rfurilor” (pag.269-281), f�r� nicio explica�ie, sau analiz� 
în sensul celor invocate. 

 
De precizat este �i punctul de vedere al organelor de inspec�ie fiscal� exprimat 

în Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei nr.X/31.07.2014, �i anume: 
 „ În timpul inspec�iei fiscale societatea nu a prezentat rapoarte de activitate, la 

contesta�ie ata�ând „ Deviz factura de servicii” care îns� nu sunt luate în considerare 
de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, întrucât  nu pot fi justificate cu documente 
opera�iunile înscrise în aceste devize.” 

A�adar, având în vedere caracterul de maxim� generalitate a documentelor 
prezentate în sus�inere de societatea contestatoare, se re�ine c� acestea nu sunt de 
natur� a proba prestarea efectiv� a serviciilor �i necesitarea acestor servicii în scopul 
desf��ur�rii activit��ii, a�a cum prev�d legile fiscale aplicabile, servicii pentru care SC X 
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SRL a înregistrat pe cheltuieli în perioada 01.01.2008 – 31.12.2011 suma de X lei, în 
baza facturii nr.X/07.01.2008, emis� de SC X SRL. 

 
În concluzie, organele de inspec�ie fiscal� în mod corect au considerat c�, 

cheltuielile în sum� de X lei, înregistrate de societate în perioada 01.01.2008 – 
31.12.2011, în baza facturii nr.X/07.01.2008 emis� de SC X SRL, sunt nedeductibile 
fiscal la calculul masei profitului impozabil �i implicit a impozitului pe profit. 

 
1.2 Referitor la suma total� de X lei reprezentând cheltuieli cu servicii prestate 

de X GmbH, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a 
asupra deductibilit��ii la calculul profitului impozabil a acestor cheltuieli, în condi�iile în 
care nu rezult� cu claritate situa�ia de fapt, societatea depunând la contesta�ie 
documente asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at.  

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în perioada verificat� 

societatea a înregistrat pe cheltuieli - cont 628, facturi de achizi�ie intracomunitar� de 
servicii, emise de asociatul unic X GmbH, persoana juridic� german�. 

Valoarea total� a acestor servicii, înregistrate pe costuri, este de X euro, 
echivalentul  a X lei.  

Din analiza facturilor prezentate de societate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� au fost facturate urm�toarele servicii c�tre SC X SRL: 
- chirie autoturism; 
- costuri cu personalul �i intermediere, efectuate de societatea german�; 
- costul cu telefonul, efectuat de societatea german�. 

Pentru aceste servicii societatea verificat� a prezentat Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii nr. X/28.12.2009, încheiat între X GmbH din Germania, în 
calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în calitate de beneficiar. Obiectul 
contractului îl constituie urm�toarele: 
- deta�area �i punerea la dispozi�ie de personal calificat, cu caracter permanent, în 
România, în func�ia de administrator a d-lui X, cet��ean german, în calitate de angajat 
al asociatului unic; 
- servicii de consultan�� �i intermediere în domeniul achizi�ii �i vânz�ri; 
- intermediere contracte, între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu produc�torii �i furnizorii 
de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al societ��ii romane�ti; 
- servicii de furnizare �i închiriere de ma�ini �i utilaje din domeniu pentru desf��urarea 
activit��ii zilnice, cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei SC X SRL; 
- servicii de consiliere, consultan�� �i administrative; 
- execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau parteneriat 
pentru lucr�ri care fac obiectul de activitate al societ��ii romane�ti. 

 
Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� nu a respectat 

prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct. 41 din HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 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 HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, iar în baza actelor normative men�ionate, suma de X lei 
reprezint� cheltuial� nedeductibil� fiscal. 
 La contesta�ia formulat�, socieiatea contestatoarea anexeaz� în sus�inerea 
cauzei o serie de documente. 
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În drept, prevederile art. 21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modific�rile �i completarile ulterioare, stipuleaz�: 
“ 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;” 

 
Potrivit  pct.48 �i pct.49 din H.G.nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor  

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: 
“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. 

49. Pentru servicii de management, consultan�� �i asisten�� tehnic� prestate de 
nereziden�ii afilia�i contribuabilului, la analiza tranzac�iilor pentru determinarea 
deductibilit��ii cheltuielilor trebuie s� se aib� în vedere �i principiile din comentariul la 
articolul 9 privind impunerea întreprinderilor asociate din Conven�ia-model cu privire la 
impozitele pe venit �i impozitele pe capital. Analiza trebuie s� aib� în vedere: 

(i) p�r�ile implicate; 
(ii) natura serviciilor prestate; 
(iii)elementele de recunoa�tere a cheltuielilor �i veniturilor pe baza documentelor 

justificative care s� ateste prestarea acestor servicii.” 
  

 De asemenea, potrivit art.7 pct.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modific�rile �i completarile ulterioare, se stipuleaz�: 

„21. persoane afiliate - o persoan� este afiliat� cu alt� persoan� dac� rela�ia 
dintre ele este definit� de cel pu�in unul dintre urm�toarele cazuri: 

c) o persoan� juridic� este afiliat� cu alt� persoan� juridic� dac� cel pu�in: 
(i) prima persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile 

persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot la cealalt� persoan� juridic� ori dac� controleaz� persoana juridic�; 

(ii) a doua persoan� juridic� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot la prima persoan� juridic�; 

(iii) o persoan� juridic� ter�� de�ine, în mod direct sau indirect, inclusiv de�inerile 
persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/num�rul titlurilor de participare sau al 
drepturilor de vot atât la prima persoan� juridic�, cât �i la cea de-a doua.” 

 
La art. 11 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 

completarile ulterioare, se prevede: 
“ (2) În cadrul unei tranzac�ii între persoane afiliate, autorit��ile fiscale pot ajusta 

suma venitului sau a cheltuielii oric�reia dintre persoane, dup� cum este necesar, 
pentru a reflecta pre�ul de pia�� al bunurilor sau serviciilor furnizate în cadrul 
tranzac�iei. (…)”  
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Iar, potrivit prevederilor pct. 41 din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor  

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea 
prevederilor art.11 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i 
completarile ulterioare, se precizeaz�: 

„ 41. În cazul serviciilor de administrare �i conducere din interiorul grupului se au 
în vedere urm�toarele: 

a) între persoanele afiliate costurile de administrare, management, control, 
consultan�� sau func�ii similare sunt deduse la nivel central sau regional prin 
intermediul societ��ii-mam�, în numele grupului ca un tot unitar. Nu poate fi cerut� o 
remunera�ie pentru aceste activit��i, în m�sura în care baza lor legal� este rela�ia 
juridic� care guverneaz� forma de organizare a afacerilor sau orice alte norme care 
stabilesc leg�turile dintre entit��i. Cheltuielile de aceast� natur� pot fi deduse numai 
dac� astfel de entit��i furnizeaz� în plus servicii persoanelor afiliate sau dac� în pre�ul 
bunurilor �i în valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau în considerare �i serviciile 
sau costurile administrative. Nu pot fi deduse costuri de asemenea natur� de c�tre o 
filial� care folose�te aceste servicii luând în considerare rela�ia juridic� dintre ele, 
numai pentru propriile condi�ii, �inând seama c� nu ar fi folosit aceste servicii dac� ar fi 
fost o persoan� independent�; 

b) serviciile trebuie s� fie prestate în fapt. Simpla existen�� a serviciilor în cadrul 
unui grup nu este suficient�, deoarece, ca regul� general�, persoanele independente 
pl�tesc doar serviciile care au fost prestate în fapt.” 

 
Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� deductibilitatea cheltuielilor 

cu prest�rile de servicii este condi�ionat� de necesitatea prest�rii acestora în scopul 
desf��ur�rii activit��ii, justificarea cu documente a prest�rii efective a serviciilor. 

A�adar, deductibilitatea acestei categorii de cheltuieli este condi�ionat� de 
probarea prest�rii efective a serviciilor cu situa�ii de lucr�ri, procese-verbale de 
recep�ie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale 
corespunz�toare. 

   De asemenea, se re�ine c�, între persoane afiliate, costurile de administrare, 
management, control, consultan�� sau func�ii similare sunt deduse la nivel central prin 
intermediul societ��ii mam� în numele grupului ca un tot unitar, cheltuielile de aceast� 
natur� pot fi deduse de filial� numai dac� se furnizeaz� în plus servicii persoanelor 
afiliate sau dac� în pre�ul bunurilor �i valoarea tarifelor serviciilor furnizate se iau în 
considerare �i serviciile sau costurile administrative.  

 
În spe��, se re�ine c� în perioada verificat� societatea a înregistrat pe cheltuieli 

facturi de achizi�ie intracomunitar� de servicii, emise de asociatul unic X GmbH, 
persoana juridic� german�, valoarea total� a acestor servicii, fiind de X euro, 
echivalentul  a X lei.  

Din analiza facturilor prezentate de societate, organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� au fost facturate c�tre SC X SRL urm�toarele servicii: chirie autoturism, 
costuri cu personalul �i intermediere efectuate de societatea german�, costul cu 
telefonul efectuat de societatea german�; servicii pentru care societatea verificat� a 
prezentat Contractul de deta�are personal �i prest�ri servicii nr. X/28.12.2009, încheiat 
între X GmbH din Germania, în calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în calitate 
de beneficiar.  

Se re�ine c�, organele de inspec�ie fiscal� au considerat nedeductibile fiscal la 
calculul profitului impozabil cheltuielile aferente facturilor de achizi�ie intracomunitar� 
de servicii emise de asociatul unic X GmbH, în sum� de X lei, motivat de faptul c� 
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societatea verificat� nu a respectat prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 41 din HG nr.44/2004 
privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
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 HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a 
Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Potrivit Contractului de deta�are personal �i prest�ri servicii nr. X/28.12.2009 

încheiat între X GmbH din Germania, în calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în 
calitate de beneficiar, prezentat organelor de inspec�ie fiscal�, se re�ine:  

„Cap.II  Obiectul contractului  
Art.1 Obiectul contractului îl constituie deta�area �i punerea la dispozi�ie de personal 
calificat, cu caracter permanent, în România, în func�ia de administrator la Sediul �i 
Punctul de lucru �i la dispozi�ia Firmei SC X SRL în România începând cu data de 
01.01.2010 pe timp nelimitat �i în conformitate �i respectarea legisla�iei în vigoare din 
România, prin persoana d-lui X, cet��ean german, �i cu domiciliul în Germania, angajat 
ca personal tehnic al firmei X GmbH  în Germania.  

 Contractul are ca obiect de activitate servicii de consultan�� �i intermediere în 
domeniul achizi�ii �i vânz�ri „ Materiale tubulare �i echipamente auxiliare”; 

Servicii de intermediere contracte, precum între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu 
produc�torii �i furnizorii de materiale �i produse care fac tema obiectului de activitate al 
SC X SRL, cât �i asigurarea garan�iilor bancare pentru contractele de livrare; 

Servicii de furnizare �i închiriere - ma�ini �i utilaje din domeniu pentru 
desf��urarea activit��ii zilnice, cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei SC X 
SRL; 

Servicii de consiliere, consultan�� �i administrative care sunt cuprinse �i fac 
parte din obiectul de activitate al firmei SC X SRL; 

Execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau 
parteneriat pentru lucr�ri care fac obiectul de activitate al firmei SC X SRL. 

Cap. III Durata contractului  
Art.3 Prezentul contract intr� în vigoare la data de 01.01.2010 �i are o valoare 

nedeterminat�.  (...) 
Cap.5 Valoarea contractului �i modalit��ile de plat� 
Art.5 Beneficiarul va pl�ti prestatorului pentru presta�iile  indicate la Cap.II art.2 

(?) o sum� de bani în Euro echivalent�  cu valoarea compensa�iilor salariale lunare ale 
personalului pus la dispozi�ie de c�tre prestator pentru serviciile efectuate în perioada 
contractului adic� X Euro lunar minus 16% Euro/lun� conform documentelor Fiscale, 
sum� care reprezint� valoarea impozitului pe venit care va fi pl�tit direct în contul 
Administra�iei Financiare din România.  

Facturarea diferen�ei de sum� se va efectua de c�tre prestator adic� Firma X 
GmbH, lunar, trimestrial sau anual dup� cum se va conveni �i se vor emite facturile ce 
c�tre beneficiar ….  

Tariful nu include alte cheltuieli efectuate de c�tre prestator în numele �i în 
contul beneficiarului , pentru care acesta nu este delegat în reprezentarea lui. Acestea 
vor fi pl�tite separat pe baza unui decont prezentat de c�tre prestator �i aprobat de 
c�tre beneficiar. Art.6 (...).”  

 
SC X SRL, la contesta�ia formulat� a prezentat în sus�inerea cauzei, Contractul 

de munc� a d-lui X încheiat între acesta �i Firma X GmbH   – datat la 28.04.2006,  
Contract de colaborare �i prest�ri servicii din data de 01.01.2008 �i acte adi�ionale 
nr.X, X �i X, Contract de colaborare �i prest�ri servicii din data de 01.01.2008 �i act 
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adi�ional nr.X, Devize facturi servicii X Gmbh.  
 
Prin contesta�ie, societatea contestatoare sus�ine: 
- din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� dac� au fost analizate 

sau nu tranzac�iile desf��urate în perioada 01.01.2008-31.12.2009, în conformitate cu 
contractul aflat în derulare în perioada respectiv�, facturi pentru care nu s-au solicitat 
rapoarte de lucru �i nici alte documente justificative, precizând în acest sens c� atât din 
primul cât �i din al doilea contract, rezult� clar �i concis c� X Gmbh a facturat c�tre 
S.C. X S.R.L., pentru dl. X, doar servicii tehnice, nu �i cele referitoare la activitatea de 
administrare pentru care nu a fost remunerat. 

- din con�inutul raportului de inspec�ie fiscal� nu rezult� natura acestor cheltuieli, 
respectiv dac� acestea reprezint� cheltuieli cu serviciile de management, consultan�� 
�i asisten�� tehnic� �i dac� au fost prestate de nereziden�ii afilia�i contribuabilului, cu 
atât mai mult cu cât la cap. IV - Dosarul pre�urilor de transfer - pct. 1 din raportul de 
inspec�ie fiscal� rezult� clar c� „Dosarul pre�urilor de transfer nu s-a solicitat de c�tre 
echipa de inspec�ie fiscal�. 

- organele de inspec�ie fiscal� nu au efectuat o analiz� a cheltuielilor indirecte 
refacturate de X Gmbh, sus�inând astfel c�, în acest caz, costurile realizate sunt costuri 
indirecte de produc�ie a�a cum prevede �i Ghidul de Pre�uri de Transfer Pentru 
Companii Multina�ionale �i Administra�ii Fiscale. 

 
În raport cu constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, organul de solu�ionare a 

contesta�iei re�ine urm�toarele:  
- din raportul de inspec�ie fiscal� nu rezult� tratamentul fiscal aplicat în analiza 

cheltuielilor aferente facturilor de achizi�ie intracomunitar� de servicii emise de 
asociatul unic X GmbH, considerate nedeductibile fiscal la calculul profitului impozabil, 
în condi�iile în care atât în raportul de inspec�ie fiscal� cât �i în decizia de impunere au 
fost invocare prevederile art.11 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 41 din HG nr.44/2004 privind normele de 
aplicare a Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 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 HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

- organele de inspec�ie fiscal� nu clarific� dac� aceste cheltuieli au fost 
considerate nedeductibile fiscal la calculul profitului impozabil conform prevederilor 
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 HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a 
Codului fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare sau potrivit prevederilor art.11 
alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i pct. 41 din HG nr.44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la rela�ia de afiliere între cele dou� 
p�r�i contractante.  

- organele de inspec�ie fiscal� nu au analizat respectarea prevederilor pct.49 din  
H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, date în explicitarea prevederilor art.21 alin.(4) lit.m) din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i completarile ulterioare, �i care se refer� la 
servicii de management, consultan�� �i asisten�� tehnic� prestate de nereziden�i afilia�i 
contribuabilului, de�i, prin raportul de inspec�ie fiscal� s-a precizat rela�ia de afiliere 
dintre cele dou� societ��i. 
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Potrivit prevederilor art.6 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: „Organul fiscal este îndrept��it s� 
aprecieze, în limitele atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt 
fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra 
tuturor împrejur�rilor edificatoare în cauz�.”  

Totodat� potrivit art.7 alin.(2) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: „ (2) Organul fiscal este 
îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate 
informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va identifica �i va avea în vedere 
toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

Iar în conformitate cu prevederiler art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i compeltarile ulterioare: 
" (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 

 c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de inspec�ie 
fiscal� va proceda la: 
   [...] e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; [...]”. 
 

Mai mult, fa�� de documentele depuse de societatea contestatoare, organele de 
inspec�ie fiscal� s-au limitat de a afirma în Referatul cu propuneri de solu�ionare a 
contesta�iei nr.X/31.07.2014, doar c� din rapoartele de activitate, depuse la contesta�ie 
“nu rezult� dac� presta�ia este aferent� atribu�iilor de administrator al societ��ii sau 
este aferent� altor atribu�ii, astfel c� organul de inspec�ie fiscal� nu poate lua în 
considerare aceste rapoarte de activitate.”  

Astfel c�, la solu�ionarea contesta�iei sunt aplicabile �i prevederile art. 213 alin. 
(4) din O.G. nr.92/24.12.2003, privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
"(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe noi în 
sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ 
fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora". 

 
Prin urmare, se re�ine c� în cauz�, nu rezult� cu claritate situa�ia de fapt.  
De asemenea, se re�ine c� analiza prest�rii efective a serviciilor precum �i 

necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii societ��ii, nu a fost 
efectuat�. 

 
În consecin��, având în vedere cele ar�tate mai sus, documentele existente la 

dosarul cauzei, prevederile legale în materie,  se va face aplicarea prevederilor art.216 
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alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 

 „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

coroborat cu prevederile pct.11.6. �i pct.11.7. din Ordinul nr. 2906/2014 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
“  11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
 �i se va desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, pentru 
suma reprezentând impozitul pe profit recalculat aferent bazei impozabile în sum� de X 
lei - cheltuieli considerate nedeductibile fiscal pentru perioada verificat�, urmând ca 
organele de inspec�ie fiscal� prin alt� echip� care a întocmit raportul de inspec�ie 
fiscal�, s� reanalizeze situa�ia de fapt având în vedere cele re�inute prin prezenta 
decizie, prevederile legale în vigoare pe perioada verificat�, precum �i argumentele �i 
documentele aduse de societate în sus�inerea cauzei, �i s� emit� o nou� decizie de 
impunere.    
  

1.3 Referitor la suma de X lei reprezentând chirie aferent� facturii 
nr.X/07.01.2008, emis� de SC X SRL, cheltuial� considerat� nedeductibil� fiscal la 
calculul profitului impozabil de organele de inspec�ie fiscal�, se re�in urm�toarele: 

Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL contest� decizia de impunere 
nr.X/17.06.2014, pentru obliga�ia fiscal� suplimentar� total� de plat� privind impozitul 
pe profit în sum� de X lei, îns� nu aduce nici un argument în sus�inerea cererii sale 
referitor la majorarea bazei de impozitare a profitului impozabil cu cheltuiala 
nedeductibil� fiscal de sum� de X lei aferent� facturii nr.X/07.01.2008, emis� de SC X 
SRL, reprezentând chirie aferen�a anului 2007, stabilit� de organele de inspec�ie 
fiscal�. 

 
Potrivit, prevederile art. 206 alin.(1) lit. c) �i lit. d), art.213 din O.G.nr.92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se stipuleaz�: 
„Art. 206 (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�;  (…).” 

 
De asemenea, potrivit prevederilor pct.2.5 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�: „Organul de solu�ionare competent nu 
se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

Totodat�, dispozi�iile art. 65 alin. (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare, prev�d: 
„Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la baza 
declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal”. 
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Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

 
Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ 

al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative 
de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea preten�iilor formulate prin 
contesta�ie. 

 
* 

*        * 
 
Potrivit Raportului de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, se re�ine c�, organele de 

inspec�ie fiscal� au procedat la calculul impozitului pe profit total, acesta fiind efectuat 
în baza art.19 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, având în vedere eviden�a contabil� ref�cut�, conform c�reia 
impozitul pe profit pentru perioada 01.01.2007-31.12.2012, este în sum� total� de X lei. 

Totodat�, potrivit constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal�, pentru aceast� 
perioad� societatea a declarat la autoritate fiscal� competent�, conform Fi�ei sintetice 
editat� la data de 14.05.2014, impozit pe profit în sum� total� de X lei, rezultând astfel 
o diferen�a de impozit pe profit calculat pentru perioada 01.01.2007 - 31.12.2012, în 
sum� total� de X lei (X lei - X lei). 

 
Având în vedere c�, în conformitate cu pct.1.2 al prezentei decizii, Decizia de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, a fost desfiin�at�, pentru suma reprezentând 
impozit pe profit aferent bazei impozabile în sum� de X lei reprezentând cheltuieli 
nedeductibile fiscal pentru perioada verificat�, se re�ine c� în conformitate cu 
prevederile legale în materie fiscal�, organul de solu�ionare nu poate determina 
obliga�ia fiscal� pronun�ându-se asupra unei p�r�i din suma reprezentând impozitul pe 
profit, în condi�iile în care impozitul pe profit de plat� s-a determinat de organele de 
inspec�ie fiscal� pe total perioad� verificat�, la determinarea cuantumului impozitului pe 
profit stabilit suplimentar plat�, organele de inspec�ie fiscal� au influen�at masa 
profitului impozabil în sensul major�rii acestuia atât cu cheltuielile nedeductibile fiscal 
în sum� de X lei, pentru care decizia de impunere este desfiin�at�, cât �i cu cheltuielile 
nedeductibile fiscal în sum� total� de X lei (X lei + X) cu influen�a asupra rezultatului 
fiscal al fiec�rui an, luându-se în calcul �i suma de X lei declarat� de societate, motiv 
pentru care în temeiul art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se va desfiin�a Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, pentru suma total� de X lei reprezentând 
impozit pe profit suplimentar de plat�, urmând ca organele de înspec�ie fiscal� s� 
reanalizeze situa�ia de fapt fiscal�, �inând cont de considerentele precizate în con�inutul 
deciziei de solu�ionare, pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �i s� emit� o 
nou� decizie de impunere.  

 
La reverificare se va avea în vedere �i sus�inerea contestatoarei cu privire la  

neconcordan�a care apare între sumele înscrise în raportul de inspec�ie fiscal� la 
capitolul constat�ri, anexele la raportul de inspec�ie fiscal� �i cele preluate în decizia de 
impunere, sus�inere întemeiat�, de altfel, în condi�iile în care la obliga�ia fiscal� cu titlu 
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de impozit pe profit, sumele care se stabilesc ca �i cheltuieli nedeductibile prin raportul 
de inspec�ie fiscal� sunt în sum� total� de X lei (X lei + X lei + X lei) �i nu cea înscris� 
în anexa nr. 1 la raportul de inspec�ie fiscal�, �i decizia de impunere, adic� X lei. 

În ducerea la îndeplinire a celor de mai sus, organele fiscale vor avea în vedere  
�i prevederile pct.11.6. �i pct.11.7. din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
“  11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.”  

 
1.4 Referitor la suma total� de X lei reprezentând  accesorii (X lei 

dobânzi/major�ri de întârziere �i X lei penalit��i de întârziere) aferente impozitului pe 
profit stabilit suplimentar de plat� în sum� de X lei, stabilit prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoane juridice nr.X/17.06.2014, contestat�, se re�ine c�, stabilirea de dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit în sarcina contestatoarei reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Întrucât, pentru debitul reprezentând impozit pe profit în suma total� de X lei 
stabilit prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, s-a pronun�at solu�ia de 
desfiin�are, pe cale de consecin��, �i pentru cap�tul de cerere privind accesoriile 
aferente, în sum� total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere �i X lei penalit��i 
de întârziere), reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept “accesoriul 
urmeaz� principalul”, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, se va 
desfiin�a. 

 
2. Taxa pe valoarea ad�ugat�  

 Perioada verificat�: 01.01.2008-31.10.2013 
  Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit 
suplimentar de plat� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de X lei �i accesoriile aferente 
acesteia în sum� total� de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere + X lei penalit��i de 
întârziere).  

 
Se re�ine c�, prin contesta�ie, societatea aduce critici referitoare la neacordarea 

dreptului de deducere pentru TVA în sum� de X lei aferent� facturii fiscale nr. 
X/07.01.2008 emis� de S.C. X S.R.L precum �i pentru neacordarea dreptului de 
deducere pentru TVA în sum� de X lei aferent� facturilor de achizi�ie intracomunitar� 
de servicii emise de asociatul unic X GmbH. 
 

2.1 Referitor la suma total� de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar de plat�,  

 cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea contestatoare are drept de 
deducere pentru taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� achizi�iei de servicii constând în 
activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a comercializ�rii de m�rfuri, 
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în condi�iile în care societatea nu justific� cu documente faptul c� aceste servicii au fost 
efectiv prestate �i în ce m�sur� sunt aferente opera�iunilor taxabile. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� societatea verificat� a 

dedus TVA în sum� de X lei aferent� facturii nr.X/07.01.2008, emis� de societatea X, 
având men�iunea "servicii conf. Contract.'' 

În Contractul de prest�ri de servicii, încheiat între SC X SRL, în calitate de 
prestator �i SC X SRL, în calitate de beneficiar, este prev�zut c�:  
- obiectul contractului îl reprezint� furnizarea de c�tre prestator, de servicii constând în 
activit��i de prospectare, negociere, contractare �i derulare a comercializ�rii de m�rfuri; 
- obliga�ia prestatorului, conform contractului, este s� asigure beneficiarului contracte în 
valoare total� de X euro. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru aceste servicii societatea 
verificat� nu a prezentat situa�ii de lucr�ri/rapoarte de activitate sau alte documente 
similare, a�a cum prevede art.134^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabil la acea dat�. 

Astfel, urmare a controlului s-a stabilit  TVA suplimentar de plat� în cuantum de 
X lei.  

În drept, potrivit art.145 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
privind sfera de aplicare a dreptului de deducere,  se precizeaz�: 
“(2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
a) opera�iuni taxabile;[...]” 

Având în vedere prevederile legale men�ionate dreptul de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� este condi�ionat de utilizarea serviciilor achizi�ionate în folosul 
opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile. 

Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile revine 
persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� care a 
achizi�ionat serviciile respective. 

 
În conformitate cu dispozi�iile art.126 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
“ART. 126 
    (1) Din punct de vedere al taxei sunt opera�iuni impozabile în România cele care 
îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) opera�iunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare 
de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în 
România, în conformitate cu prevederile art. 132 �i 133; 
    c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizat� de o persoan� impozabil�, 
astfel cum este definit� la art. 127 alin. (1), ac�ionând ca atare; 
    d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor s� rezulte din una dintre activit��ile 
economice prev�zute la art. 127 alin. (2);” 

 
Potrivit prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare la data efectu�rii opera�iunii, 
se prevede:   
„(1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabil� trebuie s� 
îndeplineasc� urm�toarele condi�ii: 
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a) pentru taxa datorat� sau achitat�, aferent� bunurilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi 
fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaz� s� îi fie prestate în beneficiul s�u, s� 
de�in� o factur� care s� cuprind� informa�iile prev�zute la art. 155 alin. (5); 
(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obliga�iile, altele decât 
cele prev�zute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de 
deducere a taxei. “ 

 
Fa�� de prevederile legale de mai sus rezult� c�, pentru exercitarea dreptului de 

deducere  a TVA aferent� achizi�iei de servicii constând în activit��i de prospectare, 
negociere, contractare �i derulare a comercializ�rii de m�rfuri,  societatea trebuie s� 
fac� dovada cu documente c� acestea au fost efectiv prestate �i utilizate în scopul 
opera�iunilor taxabile, respectiv opera�iuni care intr� în sfera de aplicare a taxei pe 
valoarea ad�ugat�, prev�zute la art.126 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

 
În spe�� se re�ine c� societatea verificat� a dedus TVA în sum� de X lei aferent� 

facturii nr.X/07.01.2008, emis� de S.C. X S.R.L, având men�iunea "servicii conf. 
Contract.'' 

Potrivit Contractul de prest�ri de servicii, încheiat între SC X SRL, în calitate de 
prestator �i SC X SRL, în calitate de beneficiar, obiectul acestui contract îl reprezint� 
furnizarea de c�tre prestator, de servicii constând în activit��i de prospectare, 
negociere, contractare �i derulare a comercializ�rii de m�rfuri, iar obliga�ia 
prestatorului, conform contractului, este s� asigure beneficiarului contracte în valoare 
total� de X euro. 

Se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� au  stabilit  TVA suplimentar de plat� 
în sum� de X lei, motivat de faptul c� pentru aceste servicii societatea verificat� nu a 
prezentat situa�ii de lucr�ri/rapoarte de activitate sau alte documente similare, a�a cum 
prevede art.134^1 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, aplicabil la acea dat�.  

 
A�a cum s-a ar�tat la punctul 1.1 din prezenta decizie, documentele prezentate 

de societatea contestatoare în sus�inerea cauzei nu sunt de natur� a proba prestarea 
efectiv� a serviciilor �i necesitatea acestor servicii în scopul desf��ur�rii activit��ii, a�a 
cum prev�d legile fiscale. 

Prin urmare, având în vedere c� la punctul 1.1 din prezenta decizie s-a re�inut c� 
societatea nu a f�cut dovada prest�rii efective �i necesit��ii serviciilor în scopul 
desf��ur�rii activit��ii, acestea nefiind destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale  
taxabile, se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de X lei, 
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�. 

 
2.2 Referitor la suma total� de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 

stabilit� suplimentar de plat�,  
 cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul 

Solu�ionare Contesta�ii se poate pronun�a dac� societatea contestatoare are drept de 
deducere pentru TVA aferent� achizi�iei intracomunitar� de servicii, în condi�iile în care 
din constat�rile organelor de inspec�ie fiscal� nu rezult� cu claritate situa�ia de fapt, 
aceste servicii nefiind analizate dac� sunt aferente opera�iunilor taxabile, societatea 
depunând la contesta�ie documente asupra c�rora organele de inspec�ie fiscal� nu s-
au pronun�at.  

 
În fapt, în perioada verificat� societatea a efectuat achizi�ii intracomunitare de 
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servicii, în baza facturilor emise de asociatul unic X GmbH persoan� juridic� german�. 
Valoarea TVA aferent� achizi�iilor intracomunitare de servicii este de X Iei. 

Din analiza facturilor prezentate de societate organele de inspec�ie fiscal� au 
constatat c� au fost facturate urm�toarele servicii c�tre SC X SRL: 

- chirie autoturism,  
- costuri cu personalul �i intermediere efectuate de societatea german�, 
- costul cu telefonul efectuat de societatea german�. 

Pentru aceste servicii societatea verificat� a prezentat Contractul de deta�are 
personal �i prest�ri servicii nr. X/28.12.2009, încheiat între X GmbH din Germania, în 
calitate de prestator de servicii �i SC X SRL, în calitate de beneficiar. Obiectul 
contractului îl constituie urm�toarele: 
- deta�area �i punerea la dispozi�ie de personal calificat, cu caracter permanent, în 
România, în func�ie de administrator a d-lui X, cet��ean german, în calitate de angajat 
al asociatului unic; 
- servicii de consultan�� �i intermediere în domeniul achizi�ii �i vânz�ri; 
- intermediere contracte, între�inerea �i dezvoltarea rela�iilor cu produc�torii �i furnizorii 
de materiale �i produse care fac obiectul de activitate al societ��ii române�ti; 
- servicii de furnizare �i închiriere de ma�ini �i utilaje din domeniu pentru desf��urarea 
activit��ii zilnice, cât �i cea cuprins� în obiectul de activitate al firmei SC X SRL; 
- servicii de consiliere, consultan�� �i administrative; 
- execu�ie de lucr�ri �i servicii în baza unor contracte de colaborare sau parteneriat 
pentru lucr�ri care fac obiectul de activitate al societ��ii române�ti. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, pentru prest�rile de servicii 
facturate de partenerul extern, societatea verificat� nu a prezentat situa�ii de 
lucr�ri/rapoarte de activitate, alte documente similare pe baza c�rora se stabilesc 
serviciile efectuate, a�a cum prevede art.134^1 alin.(4) �i alin.(7) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct.38 
alin.(1) din Normele metodologice de aplicare. 

Având în vedere prevederile art.150 alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� 
consemneaz� c� persoana obligat� la plata taxei este beneficiarul, respectiv SC X 
SRL. 

 
Totodat�, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în valoarea TVA total� 

aferent� achizi�iilor intracomunitare de servicii, în sum� de X lei, este inclus� �i TVA în 
sum� de X lei operat� de societate în luna iulie 2009, pentru care nu a fost prezentat 
documentul în baza c�ruia a înregistrat aceast� sum�, fiind înc�lcate astfel prevederile 
art. 146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i pct.46.(1) din NM de aplicare. 

Astfel c�, suma de TVA care face obiectul acestui cap�t de cerere este de X lei 
(X lei – X lei), suma de TVA de X lei f�când obiectul unui alt cap�t de cerere. 

 
În drept, potrivit art.145 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 

privind sfera de aplicare a dreptului de deducere,  se precizeaz�: 
“ (1) Dreptul de deducere ia na�tere la momentul exigibilit��ii taxei. 
 (2) Orice persoan� impozabil� are dreptul s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor, dac� 
acestea sunt destinate utiliz�rii în folosul urm�toarelor opera�iuni: 
a) opera�iuni taxabile; [...]” 
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Având în vedere prevederile legale men�ionate, se re�ine c� dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� este condi�ionat de utilizarea serviciilor achizi�ionate în 
folosul opera�iunilor taxabile ale persoanei impozabile. 

Astfel, justificarea serviciilor ca fiind destinate opera�iunilor sale taxabile revine 
persoanei impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat� care a 
achizi�ionat serviciile respective. 

Referitor  la dreptul de apreciere al organului fiscal, art.6 din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, stipuleaz�:  “Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele atribu�iilor 
�i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt fiscale �i s� adopte solu�ia admis� 
de lege, întemeiat� pe constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�.” 

Referitor la rolul activ al organului fiscal, art.7 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioate, 
stipuleaz�: “(2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din oficiu, starea de fapt, 
s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i documentele necesare pentru determinarea 
corect� a situa�iei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare ale fiec�rui caz.” 

 
Potrivit prevederilor art. 94 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i compeltarile ulterioare: 
" (2) Inspec�ia fiscal� are urm�toarele atribu�ii: 
    a) constatarea �i investigarea fiscal� a tuturor actelor �i faptelor rezultând din 
activitatea contribuabilului supus inspec�iei sau altor persoane privind legalitatea �i 
conformitatea declara�iilor fiscale, corectitudinea �i exactitatea îndeplinirii obliga�iilor 
fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale; 
    b) analiza �i evaluarea informa�iilor fiscale, în vederea confrunt�rii declara�iilor fiscale 
cu informa�iile proprii sau din alte surse; 

 c) sanc�ionarea potrivit legii a faptelor constatate �i dispunerea de m�suri pentru 
prevenirea �i combaterea abaterilor de la prevederile legisla�iei fiscale. 
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de inspec�ie 
fiscal� va proceda la: 
   [...] e) stabilirea corect� a bazei de impunere, a diferen�elor datorate în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� declarat� �i/sau stabilit�, dup� caz, la 
momentul începerii inspec�iei fiscale; 
    f) stabilirea de diferen�e de obliga�ii fiscale de plat�, precum �i a obliga�iilor fiscale 
accesorii aferente acestora; [...]”. 

 
În cauz�, se re�ine c� organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de 

deducere a TVA aferent� achizi�iilor intracomunitare de servicii constând în costuri cu 
personalul �i intermediere, costul cu telefonul, chirie autoturism facturate de asociatul 
unic X GmbH persoan� juridic� german�, având în vedere c� pentru prest�rile de 
servicii facturate de partenerul extern, societatea verificat� nu a prezentat situa�ii de 
lucr�ri/rapoarte de activitate, alte documente similare pe baza c�rora se stabilesc 
serviciile efectuate, a�a cum prevede art.134^1 alin.(4) �i alin.(7) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct.38 
alin.(1) din NM de aplicare; iar potrivit prevederilor art.150 alin.(6) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, persoana 
obligat� la plata taxei este beneficiarul, respectiv SC X SRL.  

 
A�a cum s-a re�inut la pct. 1.2 din prezenta decizie, din constat�rile organelor de 
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inspec�ie fiscal� nu rezult� cu claritate situa�ia de fapt; prestarea efectiv� a serviciilor în 
cauz� �i necesitatea prest�rii acestora în scopul desf��ur�rii activit��ii, nu a fost  
analizat�. 

De asemenea, a�a cum s-a ar�tat la pct. 1.2 din prezenta decizie, SC X SRL, în 
sus�inerea cauzei a prezentat o serie de documente, asupra c�rora organele de 
inspec�ie fiscal� nu s-au pronun�at, limitându-se la a afirma în Referatul cu propuneri 
de solu�ionare a contesta�iei nr.X/31.07.2014, doar c� din rapoartele de activitate, 
depuse la contesta�ie “nu rezult� dac� presta�ia este aferent� atribu�iilor de 
administrator al societ��ii sau este aferent� altor atribu�ii, astfel c� organul de inspec�ie 
fiscal� nu poate lua în considerare aceste rapoarte de activitate.”  

La contesta�ia formulat� au fost anexate: Contractul de munc� a d-lui X încheiat 
între acesta �i Firma X GmbH  – datat la 28.04.2006,  Contract de colaborare �i prest�ri 
servicii din data de 01.01.2008 �i acte adi�ionale nr.X, X �i X, Contract de colaborare �i 
prest�ri servicii din data de 01.01.2008 �i act adi�ional nr.X, Devize facturi servicii X 
Gmbh.  

  Astfel c�, la solu�ionarea contesta�iei sunt aplicabile �i prevederile art. 213 alin. 
(4) din O.G. nr.92/24.12.2003, privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz�: 
"(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot s� depun� probe noi în 
sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ 
fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi 
posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora". 

 
Prin urmare, se re�ine c� în cauz�, aceste servicii nu a fost analizate dac� au 

fost efectiv prestate �i sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile ale 
societ��ii. 

 
În subsidiar, de men�ionat c�, în cazul în care unele dintre serviciile contractate 

sunt de natura obliga�iilor pe care le are administratorul, respectiv sunt activit��i pentru 
care nu poate fi cerut� o renumera�ie, în acest context nu exist� o baz� impozabil� �i 
nu se pot încadra ca achizi�ii a c�ror TVA poate fi dedus� în sensul art.145 alin. (2) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
Având în vedere cele de mai sus, organul de solu�ionare a contesta�iei se afl�  

în imposibilitatea de a se pronun�a asupra obliga�iei fiscale stabilite în sarcina 
contestatoarei, respectiv a TVA stabilit� suplimentar de plat� în sum� de X lei,  motiv 
pentru care se impune aplicarea art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: „ Prin decizie 
se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� 
s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare”.  

coroborat cu prevederile pct.11.6. �i pct.11.7. din OANAF nr. 2906/2014 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
“  11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 
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�i se va desfiin�a Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, pentru 
suma X lei reprezentând TVA stabilit� suplimentar de plat�, urmând ca organele de 
inspec�ie fiscal�, prin alte persoane decât cele care au întocmit decizia de impunere 
contestat�, s� procedeze la o nou� verificare a aceleia�i perioade, prin reanalizarea 
situa�ia de fapt, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în spe�� �i cu retinerile 
din prezenta decizie, �i s� emit� o nou� decizie de impunere. 

 
2.3 Referitor la suma de X lei (X lei + X lei + X lei) reprezentând taxa pe valoare 

ad�ugat�, stabilit� suplimentar de plat�,   
cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare 

Contesta�ii, se poate investi cu solu�ionarea pe fond, în condi�iile în care contestatoarea 
nu aduce nicio motiva�ie în sus�inerea acestui cap�t de cerere. 

  
În fapt, în perioada verificat�, organele de inspec�ie fiscal�  au constatat 

urm�toarele: 
- societatea a dedus TVA în sum� de X lei din factura nr.X/07.01.2008, emis� de 

S.C. X S.R.L reprezentând contravaloare chirie, f�r� a prezenta notificarea prin care 
furnizorul a optat pentru taxarea opera�iunii de închiriere a unui imobil, a�a cum 
prevede art.141 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile �i pct. 38 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare. 

- în valoarea TVA total� aferent� achizi�iilor intracomunitare de servicii de la  X 
GmbH din Germania, în sum� de X lei, este inclus� �i TVA în sum� de X lei operat� de 
societate în luna iulie 2009, pentru care nu s-a prezentat documentul în baza c�ruia a 
fost înregistrat� aceast� sum�, fiind înc�lcate astfel prevederile art. 146 alin.(1) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i 
pct.46.(1) din Normele metodologice de aplicare. 

- pentru determinarea TVA datorat� de societate au fost luate în considerare 
datele înscrise în jurnalele de TVA, ref�cute, care corespund cu cele din eviden�a 
contabil� - balan�ele de verificare ref�cute, pentru perioada 01.01.2008 - 31.10.2013.  

Organele de inspec�ie fiscal� au comparat datele din deconturile de TVA depuse 
la autoritatea fiscal� competent�, conform fi�ei pe pl�titor, cu cele din eviden�a 
contabil� ref�cut� �i s-a constatat c� societatea a declarat TVA pentru perioada 
verificat� în sum� de X lei, iar din evidenta contabil� ref�cut� �i verificat� de organul de 
control rezult� c� trebuia s� declare TVA de plat� în sum� total� de X lei.  

Astfel c�, a rezultat o diferen�� de TVA nedeclarat� în sum� de X lei (X lei - X 
lei), diferen�a care a fost inclus� în decizia de impunere. 

 
Prin contesta�ie, referitor la diferen�a suplimentar� de taxa pe valoare ad�ugat� 

în sum� de X lei (X lei + X lei + X lei), contestatoarea nu a adus niciun argument de 
fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de dispozi�ii legale. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 alin.(1) lit. c) �i lit. d), art.213 din 

O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
„Art. 206  (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiazã;  
 (…). 
Art. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
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(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i 
de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii.  (…)” 

De asemenea sunt incidente �i prevederile pct.2.5 din OANAF nr. 2906/2014 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 

„2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal 
respectiv” 

 Fa�� de prevederile mai sus citate se re�ine c�, prin contesta�ie, contestatorul 
trebuie s� precizeze atât motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care se 
întemeiaz� aceasta, organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu 
privire la motivele pentru care în�elege s� conteste un act administrativ fiscal.  

 
În spe��, se re�ine c� SC X SRL, de�i, contest� decizia  de impunere 

nr.X/17.06.2014, pentru diferen�a suplimentar� total� de TVA în sum� de X lei, aceasta 
nu aduce în sus�inerea cauzei în ceea ce prive�te TVA în sum� de X lei (X lei + X lei + 
X lei), niciun argument de fond care s� fie sus�inut cu documente �i motivat pe baz� de 
dispozi�ii legale, care s� combat� constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�. 

 
Potrivit doctrinei, se re�ine c�, înc� din dreptul roman a fost consacrat principiul 

potrivit c�ruia cel ce afirm� o preten�ie în justi�ie trebuie s� o dovedeasc�, principiul 
fiind consfin�it de art. 249 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedur� civil�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, intrat în vigoare la data de 
15.02.2013 „cel care face o sus�inere în cursul procesului trebuie s� o dovedeasc�, în 
afar� de cazurile anume prev�zute de lege” �i art.250 din acela�i act normativ care 
precizeaz� :„ dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri [...]˝ . 

Totodat�, art.65 (1) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu complet�rile �i modific�rile ulterioare: „(1) Contribuabilul are sarcina de 
a dovedi actele �i faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri 
adresate organului fiscal”. 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatorul este cel care invoc� în 
sprijinul preten�iilor sale o anumit� stare de fapt, afirmând o preten�ie în procedura 
administrativ�, constatarea care se impune, una natural� �i de o implacabil� logic� 
juridic�, este aceea c� sarcina probei revine contestatorului. 

Se re�ine c� sarcina probei nu implic� un drept al contestatorului, ci un imperativ 
al interesului personal al acestuia care invoc� o preten�ie în cadrul c�ii administrative 
de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea contesta�iei. 

Potrivit prevederilor pct.11.1. 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�, stipuleaz� urm�toarele: “11.1. Contesta�ia poate fi respins� 
ca :[…] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt �i 
de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse solu�ion�rii; […]”.  

 
Pe cale de consecin��, contesta�ia formulat� de SC X SRL, se va respinge ca 

nemotivat� pentru suma total� de X lei (X lei + X lei + X lei), reprezentând TVA 
stabilit� suplimentar de plat�.  
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2.4 Referitor la suma total� de X lei reprezentând  accesorii aferente  TVA 
stabilit� suplimentar de plat� (X lei dobânzi/major�ri de întârziere �i X lei penalit��i de 
întârziere) stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, contestat�, 
se re�ine c�, stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente TVA  în sarcina 
contestatoarei reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Întrucât, pentru debitul in sum� de X lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, s-a pronun�at 
atât o solu�ie de desfiin�are, cât �i solu�ii de respingere, iar din documentele existente la 
dosarul cauzei organul de solu�ionare nu poate identifica pentru fiecare sum� în parte 
care este cuantumul accesoriilor datorate, aplicând principiul de drept accessorim 
sequitur principale, urmeaz� ca, în temeiul art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
potrivit c�ruia: „(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare”, Decizia de impunere 
nr.X/17.06.2014 s� fie desfiin�at� în totalitate pentru acest cap�t de cerere, respectiv 
pentru suma de X lei (X lei dobânzi/major�ri de întârziere �i X lei penalit��i de 
întârziere), urmând ca organele de inspec�ie fiscal�, prin alte persoane decât cele care 
au întocmit decizia de impunere contestat�, s� procedeze la reanalizarea situa�iei de 
fapt, pentru aceia�i perioad�, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în spe�� �i 
cu retinerile din prezenta decizie, �i s� emit� o nou� decizie de impunere.  

 
În ducerea la îndeplinire a celor de mai sus, organele fiscale vor avea în vedere  

�i prevederile pct.11.6. �i pct.11.7. din OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, care precizeaz�: 
“  11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.” 

 
  Referitor la solicit�rile din adresa  înregistrat� la Administra�ia Jude�ean� a 

Finan�elor Publice Timi�  sub nr.X/08.08.2014, transmis� de organele de inspec�ie 
fiscal� Serviciului de Solu�ionare Contesta�ii prin adresa nr. X/13.08.2014, înregistrat� 
la D.G.R.F.P.Timi�oara sub nr. X/14.08.2014, inveder�m c� acestea nu pot fi re�inute 
la contesta�ia formulat� �i semnat� de reprezentantul legal al societ��ii la accea dat� dl. 
X, deoarece aceste solicit�ri sunt formulate de SC X SRL, reprezentat� prin  domnul X 
în calitate de nou administrator,  - modificarea privind administratorul produce efecte 
juridice de la de la data emiterii Certificatul de înregistrare men�iuni de ORC X, 
respectiv 01.08.2014. 

De altfel, îns��i societatea consemneaz� c�: „ aceast� modificare corporativ� nu 
era înregistrat� la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� Tribunalul X la data la care 
dl. X a semnat �i a depus contesta�ia, înregistrarea fiind f�cut� în data de 30.07.2014 
(a se vedea în acest sens Certificatul de înregistrare men�iuni emis de ORC X la data 
de 01.08.2014 �i rezolu�ia nr. X/29.07.2014 emis� de aceea�i autoritate)”, prin urmare 
modificarea produce efecte de la data emiterii Certificatul de înregistrare men�iuni de 
ORC X, respectiv 01.08.2014.  
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Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art. 216 alin. (1), alin. (3)   din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct.11.1. 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. Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane juridice nr.X/17.06.2014, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. X/17.06.2014, pentru suma total� 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�,    
-   X lei -   taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�, 
-   X lei -   dobânzi/major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�,   
-   X lei -   penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�  

              stabilit� suplimentar de plat�,    
urmând ca organele de inspec�ie fiscal� prin alt� echip� de inspec�ie fiscal�, s� 

efectueze o nou� verificare pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând 
cont de prevederile legale aplicabile spe�ei, de cele precizate prin prezenta decizie �i 
s� emit� o nou� decizie de impunere.  

 
2. Respingerea ca nemotivat� 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/17.06.2014, emis� în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, pentru suma total� de X lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�.  

 
3. Respingerea ca neîntemeiat� 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/17.06.2014, emis� în baza Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr.X/17.06.2014, pentru suma total� de X lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de plat�.  

                            
                             Prezenta decizie se comunic� la: 
                                          -  SC X SRL 
                                          -  A.J.F.P. Timi�  
 
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. 
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