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DECIZIA NR. 89 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Activitatea de inspec�ie fiscala asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL ..., cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jude�ul Hunedoara.  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei de impunere nr. 
.../...2009 emis� de Administratia finantelor publice pentru contribuabili 
mijlocii, în baza Raportului de inspec�ie fiscala nr. .../...2009, privind 
stabilirea ca obliga�ie de plata, catre bugetul consolidat al statului,  a 
sumei de ... lei, reprezentand: 

-  ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 

-  ... lei - majorari de intarziere aferente impozitului pe profit. 

           De asemenea, societatea comercial� contest� Dispozitia nr. 
.../...2009 privind m�surile stabilite de organele de inspectie fiscal�.  

Contesta�ia a fost depus� în termenul prevazut de art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 

Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite dispozi�iile art. 205, art.206 �i art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. Prin contesta�ia formulat�, societatea contestatoare sustine 
urm�toarele: 

Crean�a fiscal� reprezentând impozit pe profit �i major�rile de 
intârziere aferente, a fost stabilit� în contradic�ie cu prevederile legale, în 
sensul c�, organele de inspec�ie fiscal� nu au avut în vedere examinarea 
tuturor st�rilor de fapt �i raporturilor juridice relevante pentru impunere, 
astfel: 
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     - în perioada anilor 2005 - 2008, societatea a utilizat pentru finan�area 
activit��ii de exploatare �i investi�ii sumele l�sate temporar, la dispozi�ia sa, 
de c�tre asocia�i, înregistrate legal în creditul contului 455 "Sume datorate 
ac�ionarilor/asocia�ilor", sume pentru care societatea era indrept��it� s� 
înregistreze cheltuieli cu dobânzile, deductibile fiscal in aceast� perioad�;  
     - societatea a calculat, în mod eronat, impozitul pe profit aferent anului 
2006, intrucât a majorat nejustificat baza impozabil�, cu suma de ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe; 
     - în perioada 01.01. - 30.04.2005, societatea a eviden�iat cre�teri de 
imobiliz�ri corporabile amortizabile, in sum� de ... lei, pentru care avea 
dreptul s� deduc� cheltuieli suplimentare de amortizare, reprezentând 20% 
din valoarea de intrare a acestora. 
           Societatea contestatoare sus�ine faptul c�, din cuprinsul raportului 
de inspec�ie fiscal� �i a modului de fundamentare a obliga�iilor suplimentare 
privind impozitul pe profit, rezult� c� organele de inspec�ie fiscal� nu au 
avut în vedere documentele justificative �i eviden�ele financiar - contabile �i 
fiscale care constituie mijloace de prob� �i sunt relevante pentru stabilirea 
drepturilor �i obliga�iilor fiscale.  
 
           1. Impozitul pe profit suplimentar, în sum� de ... lei, aferent 
anului 2006, a fost determinat ca urmare: 
  
     a) neacord�rii dreptului de deducere pentru cheltuielile in sum� de 
... lei, reprezentând „desp�gubiri pentru lipsurile calitative” ale 
m�rfurilor livrate c�tre ... SPA, potrivit contractului de furnizare, care 
precizeaz�, c�, „... SPA. s� treac� în contul X SRL ... valoarea eventualelor 
contesta�ii, în mod oportun documentate, pentru defecte de prelucrare 
descoperite �i puse în contul acesteia de c�tre clien�ii finali”.  
           Invocarea art. 21 alin. (4) lit.b) din Legea nr. 571/2003 pentru 
fundamentarea nedeductibilit��ii cheltuielilor în sum� de ... lei, este lipsit� 
de temei legal întucât, din enumerarea limitativ� a cheltuielilor nedeductibile 
localizate la lit. b), se în�elege c� actul normativ exclude de la 
nedeductibilitate desp�gubirile pl�tite persoanelor nerezidente, pentru 
inc�lcarea unor prevederi din contractele comerciale.   
           In conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr. 571/2003, în 
cazul refuzurilor par�iale privind calitatea, dac� exist� un acord scris între 
p�r�i, baza de impozitare se ajusteaz� prin diminuarea veniturilor facturate, 
cu refuzurile acceptate. 
           Contestatorea sus�ine c�, a încheiat acordul scris cu ... SPA..., prin 
care accept� refuzurile de calitate, în sum� de ... euro, astfel c� aceste 
cheltuieli sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, fiind 
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile. 
 



 
     ����

 
 

  

3 

�����������������������������	�
������������
��	��������

     b) neacord�rii dreptului de deducere pentru cheltuielile în sum� de 
... lei, reprezentând materiale provenite de la parteneri externi, de�i aceste 
materiale au fost achizi�ionate pe baz� de documente legale. 
 
           2. Impozitul pe profit suplimentar, în sum� de ... lei, aferent 
anului 2007, a fost determinat ca urmare neacord�rii dreptului de deducere 
pentru cheltuielile cu formarea personalului, în sum� de ... lei, în 
contradic�ie cu prevederile art. 21 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 571/2003. 
           Contestatoarea sus�ine c�, potrivit contractului, încheiat cu ... SPA..., 
se prevede: “La cererea X SRL ..., ...  SPA va trebuie s� formeze 
personalul firmei la sediul acesteia, pentru realizarea fiec�rei comenzi în 
parte.  
           
           3. Pentru anul 2008, organele de inspec�ie fiscal� au calculat, 
suplimentar, impozit pe profit în sum� de ... lei, ca urmare neacord�rii 
dreptului de deducere pentru unele cheltuieli, în sum� total� de ... lei, astfel:  
     - ... lei, cheltuieli înregistrate pe baz� de documente justificative, neluate 
în considerare de organele de inspec�ie fiscal�; 
     -   ... lei, cheltuieli reprezentând contravaloarea serviciilor prestate 
pentru executarea de prototipuri, proiectare, produse pre-serie, pe baza 
contractelor de „consultan�� comercial� si antrepriz� servicii reale”, 
incheiate cu ...AD SRL;  
     - ... lei, cheltuieli cu serviciile prestate, pentru formarea �i perfec�ionarea 
profesional� a personalului angajat, în baza contractului încheiat cu ... SPA. 
           Constat�rile inspec�iei fiscale, localizate în perioada ianuarie - 
septembrie 2008, nu probeaz� realizarea obiectivului inspec�iei, în sensul 
c�, organele de control nu verific� �i nu stabilesc, în toate cazurile, bazele 
de impunere a profitului, în coresponden�a cu leg�tura de cauzalitate dintre 
venituri �i cheltuieli. 
           Astfel, la 30 septembrie 2008, S.C. X SRL ... înregistreaz� cheltuieli 
cu dobânzile aferente împrumuturilor de la asocia�i, în sum� de ... lei, care 
nu au fost luate în considerare de organele de inspec�ie, la stabilirea 
impozitului pe profit suplimentar, aferent perioadei ianuarie – septembrie 
2008.  
           Fa�� de motivele prezentate, societatea contestatoare solicit� 
anularea Deciziei de impunere nr. .../...2009 în ceea ce prive�te impozitul 
pe profit, stabilit suplimentar �i major�rile de întârziere aferente.     

II. Prin raportul de inspec�ie fiscal�, inregistrat sub nr. 
.../...2009, care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
.../...2009, organele de control ale Administra�iei finan�elor publice 
pentru contribuabili mijlocii, au consemnat urm�toarele: 
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           1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru anul 2006  

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent anului 2006, cu suma de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli în sum� de ... lei înregistrate in contul 671 
„Cheltuieli privind calamit��ile �i alte evenimente extraordinare” 

           Din verificarea efectuat�, s-a constatat faptul c�, S.C. X SRL ... a 
înregistrat în luna decembrie 2006, factura nr. .../../...2006  emis� de ... 
SPA..., a c�rei contravaloare, în sum� de ... lei, reprezint� „cheltuieli 
forfetare în baza contractului din 12.03.2007.”   

           Prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 17.03.2009, 
organele de inspec�ie consemneaz� faptul c�, suma de ... lei 
(echivalentul a ... lei euro) reprezinta de fapt rambursarea c�tre ... SPA... 
a comisioanelor datorate B�ncii ..., de aceast� firm� �i pentru daunelor 
suferite de ... SPA... în cursul anului 2006, cauzate de reclama�iile primite 
de aceasta din partea clientului ...LIMITED, referitoare la produsele 
livrate de S.C. X SRL .... 

           Totodat�, organele de inspec�ie precizeaz� faptul c�, societatea 
nu a prezentat documente din care s� rezulte, concret, deficien�ele 
constatate de c�tre clien�ii finali la produsele realizate �i livrate de S.C. X 
SRL ... �i nici înscrisuri care s� confirme cheltuielile efectuate de ... 
SPA... pentru remedierea deficien�elor calitative ale produselor 
respective. 

           b) Cheltuieli cu tichetele cadou în sum� de ... lei, înregistrate 
în luna decembrie 2006 

           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna decembrie 
2006, societatea a înregistrat în contul 604 “Cheltuieli privind materialele 
nestocate” cheltuieli cu tichete cadou în sum� de ... lei. 

           În anul 2006, societatea a realizat un fond de salarii în sum� de ... 
lei, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, aceasta ar fi avut 
dreptul s� ia în calcul, ca �i cheltuial� deductibil� doar suma de ... lei, 
respectiv în limita a 2% din fondul de salarii anual. 

           c) Cheltuieli cu lucr�rile de proiectare în sum� de ... lei 
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           În urma efectu�rii controlului s-a constatat c�, în luna octombrie 
2006, societatea a înregistrat în contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile 
prestate de ter�i” suma de ... lei, reprezentând lucr�ri de proiectare- 
închidere între hale .... 

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
acordat drept de deducere pentru suma de ... lei, motivând c�, aceast� 
cheltuial� a fost efectuat� pentru ob�inerea unui mijloc fix, urmând a se 
recupera din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii. 

           d) Cheltuieli în sum� de ... lei, înregistrate pe baza unor facturi 
externe 

           Din verificarea efectuat� s-a constatat c�, în luna februarie 2006, 
societatea a înregistrat în contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile prestate 
de ter�i” suma de ... lei, reprezentând contravaloarea unor piei de bovine, 
achizi�ionate de la I... SRL Italia. Întrucât materialele respective nu se 
reg�sesc în rapoartele de produc�ie, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru aceast� cheltuial�. .    

           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au 
calculat, suplimentar, impozit pe profit aferent anului 2006 în suma de 
... lei precum �i major�ri de întârziere aferente de ... lei.  

           2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru anul 2007 

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent anului 2007, cu suma de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli cu tichetele cadou în sum� de ... lei, înregistrate 
în luna decembrie 2007 

           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna decembrie 
2007, societatea a înregistrat în contul 604 “Cheltuieli privind materialele 
nestocate” cheltuieli cu tichete cadou în sum� de ... lei. 

           În anul 2007, societatea a realizat un fond de salarii în sum� de ... 
lei, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, aceasta ar fi avut 
dreptul s� ia în calcul, ca �i cheltuial� deductibil� doar suma de ... lei, 
respectiv în limita a 2% din fondul de salarii anual. 

           b) Cheltuieli privind scolarizarea personalului în sum� de ... 
lei 
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           Organele de inspec�ie au constatat faptul c�, societatea a 
înregistrat în eviden�a contabil� suma de ... lei (echivalentul în lei a ... 
euro) pe baza facturii nr. .../../...2006 , emis� de ... SPA..., reprezentând 
contravaloarea serviciilor privind formarea �i �colarizarea personalului 
S.C. X SRL .... 
           Suma respectiv� a fost înregistrat� în eviden�a contabil� în debitul 
contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i 
active similare" prin creditul contului 404 "Furnizori de imobiliz�ri". 
           În anul 2007, societatea comercial� a înregistrat în contul 
6811”Cheltuieli privind amortizarea” suma de ... lei, reprezentând 
amortizarea cheltuielilor privind formarea �i �colarizarea personalului. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat niciun contract, 
încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de lucru sau alte înscrisuri din 
care s� rezulte c� serviciile privind formarea �i �colarizarea personalului 
propriu, au fost necesare �i efective, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 
           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au calculat, 
suplimentar, impozit pe profit aferent anului 2007 în suma de ... lei.  

           3. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru perioada ianuarie - septembrie 2008 

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent perioadei ianuarie - septembrie 2008, cu suma de ... lei, ca 
urmare neacord�rii dreptului de deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli în sum� de ... lei privind consultan�a comercial� 
acordata de A... D... 

           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, in perioada mai-
iunie 2008, societatea comercial� a înregistrat în contul 628 „Alte 
cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i” suma de ... lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor de consultan��, potrivit contractului încheiat cu 
A... D..., în calitate de consultant. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat situa�ii de lucru sau 
alte înscrisuri, care s� justifice necesitatea prest�rii serviciilor de 
consultan��, în scopul activit��ii desf��urate �i care s� dovedeasc� faptul c� 
aceste servicii au fost efectiv prestate, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 

           b) Cheltuieli în sum� de ... lei privind serviciile prestate de IN 
... SRL  Italia 
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           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, in perioada iunie -
septembrie 2008, societatea comercial� a înregistrat în contul 628 „Alte 
cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i” suma de ... lei, reprezentând 
contravaloarea serviciilor prev�zute în contractul încheiat cu IN SRL  
Italia. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat situa�ii de lucru sau 
alte înscrisuri, care s� justifice necesitatea prest�rii serviciilor, în scopul 
activit��ii desf��urate �i care s� dovedeasc� faptul c� aceste servicii au fost 
efectiv prestate, organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 
 
           c) Cheltuieli în sum� de ... lei 

           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, in luna august 2008, 
societatea comercial� a înregistrat în contul 628 „Alte cheltuieli cu 
serviciile prestate de ter�i” suma de ... lei, pe baza unei adrese prin care 
s-a notificat existen�a unui sold neachitat, c�tre A... FRAN�A. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat documente 
justificative, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii, organele de 
inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... 
lei. 

           d) Cheltuieli privind scolarizarea personalului în sum� de ... 
lei 

           Organele de inspec�ie au constatat faptul c�, societatea a 
înregistrat în eviden�a contabil� suma de ... lei (echivalentul în lei a ... 
euro) pe baza facturii nr. .../../...2006 , emis� de ... SPA..., reprezentând 
contravaloarea serviciilor privind formarea �i �colarizarea personalului 
S.C. X SRL .... 
           Suma respectiv� a fost înregistrat� în eviden�a contabil� în debitul 
contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i 
active similare" prin creditul contului 404 "Furnizori de imobiliz�ri". 
           În perioada ianuarie - septembrie 2008, societatea comercial� a 
înregistrat în contul 6811”Cheltuieli privind amortizarea” suma de ... lei, 
reprezentând amortizarea cheltuielilor privind formarea �i �colarizarea 
personalului. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat niciun contract, 
încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de lucru sau alte înscrisuri din 
care s� rezulte c� serviciile privind formarea �i �colarizarea personalului 
propriu, au fost necesare �i efective, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 
 
           e) Cheltuieli de protocol peste limita legal� în sum� de ... lei 
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           Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada ianuarie – 
septembrie 2008, societatea a înregistrat cheltuieli de protocol, peste limita 
legal� de deducere, în sum� de ... lei, astfel c� au majorat baza impozabila 
pentru calculul impozitului pe profit, cu aceast� sum�. 
           Având în vedere cele constatate, organele de inspec�ie au stabilit 
pentru perioada supus� verific�rii, impozit pe profit suplimentar, în sum� 
total� de ... lei. 
           Totodat�, pentru neplata la termenele legale a impozitului pe profit, 
stabilit suplimentar, au fost calculate major�ri �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ... lei. 
 
           III. Avand în vedere constatarile organelor de control, motiva�iile 
contestatoarei, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative în vigoare în perioada supusa verificarii, invocate de 
societatea contestatoare �i de organele de control, se re�in 
urmatoarele: 

           1. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru anul 2006  

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent anului 2006, cu suma de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli în sum� de ... lei înregistrate in contul 671 
„Cheltuieli privind calamit��ile �i alte evenimente extraordinare” 

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat faptul c�, S.C. X 
SRL ... a înregistrat în luna decembrie 2006, factura nr. .../../...2006  
emis� de ... SPA..., a c�rei contravaloare, în sum� de ... lei, reprezint� 
„cheltuieli forfetare în baza contractului din 12.03.2007.”   

           Prin raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de 17.03.2009, 
organele de inspec�ie consemneaz� faptul c�, suma de ... lei 
(echivalentul a ... lei euro) reprezinta de fapt rambursarea c�tre ... SPA... 
a comisioanelor datorate B�ncii ..., datorate de aceast� firm� �i plata 
daunelor suferite de ... SPA... în cursul anului 2006, cauzate de 
reclama�iile primite de aceasta din partea clientului ...LIMITED, referitoare 
la produsele livrate de S.C. X SRL .... 

           Totodat�, organele de inspec�ie precizeaz� faptul c�, societatea 
nu a prezentat documente din care s� rezulte, concret, deficien�ele 
constatate de c�tre clien�ii finali la produsele realizate �i livrate de S.C. X 
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SRL ... �i nici înscrisuri care s� confirme cheltuielile efectuate de ... 
SPA... pentru remedierea deficien�elor calitative ale produselor 
respective. 

           În drept, art. 21 alin. (1) �i alin. (4) lit.f) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pâna la 31.12.2006, prevede c�: 

         „(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare. 
 
  (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:[…] 
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;” 
            
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile �i care au la baz� documente justificative, 
potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunilor. 
           Se re�ine c� nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici la data depunerii 
contesta�iei, S.C. X SRL ... nu a justificat  cu documente cheltuielile 
efectuate de ... SPA... pentru remedierea deficien�elor calitative ale 
produselor livrate de S.C. X SRL .... 

           Nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
argumentul societ��ii, potrivit c�ruia  „... SPA. are dreptul s� treac� în 
contul X SRL ... valoarea eventualelor contesta�ii, în mod oportun 
documentate, pentru defecte de prelucrare descoperite �i puse în contul 
acesteia de c�tre clien�ii finali”, întrucât capitolul V ,,Condi�ii de calitate �i 
recep�ie” din Contractul de lucru încheiat, la data de 28.12.2005, între ... 
SPA... , în calitate de beneficiar extern �i S.C. X SRL ..., în calitate de 
produc�tor, stipuleaz� urm�toarele: 

         „5.1. Produsele vor fi executate în condi�iile de calitate conform 
mostrelor omologate pentru fiecare model �i comand� în parte, precum �i 
tabelelor de dimensiuni �i datelor tehnice men�ionate în documenta�ia 
tehnic�, pus� la dispozi�ie de c�tre beneficiarul extern. Recep�ia m�rfii se 
face la sediul produc�torului. Eventualele reclama�ii cantitative sau 
calitative se pot face doar înainte de livrarea m�rfii de la produc�tor. 
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Produc�torul este în întregime responsabil pentru calitatea produselor 
executate pe liniile sale de produc�ie. 

      5.2. Produc�torul nu este responsabil de erorile din documenta�ia 
tehnic�. De asemenea, produc�torul nu este responsabil pentru 
eventuala deteriorare a produselor în timpul transportului.”  

           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile 
în sum� de ... lei, înregistrate în baza facturii nr. .../../...2006  emis� de ... 
SPA.... 

           b) Cheltuieli cu tichetele cadou în sum� de ... lei, înregistrate 
în luna decembrie 2006 

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în luna 
decembrie 2006, societatea a înregistrat în contul 604 “Cheltuieli privind 
materialele nestocate” cheltuieli cu tichete cadou în sum� de ... lei. 

           În anul 2006, societatea a realizat un fond de salarii în sum� de ... 
lei, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, aceasta ar fi avut 
dreptul s� ia în calcul, ca �i cheltuial� deductibil� doar suma de ... lei, 
respectiv în limita a 2% din fondul de salarii anual. 

           În drept, art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2006, prevede c�: 
         „Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�:[…] 
    c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân� la 2%, aplicat� 
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu modific�rile ulterioare. Intr� sub inciden�a 
acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru na�tere, ajutoarele pentru 
înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile �i protezele, 
precum �i cheltuielile pentru func�ionarea corespunz�toare a unor 
activit��i sau unit��i aflate în administrarea contribuabililor: gr�dini�e, 
cre�e, servicii de s�n�tate acordate în cazul bolilor profesionale �i ale 
accidentelor de munc� pân� la internarea într-o unitate sanitar�, 
muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, c�mine de 
nefamili�ti, precum �i pentru �colile pe care le au sub patronaj. În 
cadrul acestei limite pot fi deduse �i cheltuielile reprezentând: cadouri 
în bani sau în natur� oferite copiilor minori ai salaria�ilor, cadouri în 
bani sau în natur� acordate salariatelor, costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul, pentru salaria�ii proprii �i 
pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salaria�ii care 
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au suferit pierderi în gospod�rie �i contribu�ia la fondurile de 
interven�ie ale asocia�iei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor 
din �coli �i centre de plasament;” 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu tichetele cadou, 
în cadrul limitei de 2% aplicat� asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu 
tichetele cadou în sum� de ... lei. 

           c) Cheltuieli cu lucr�rile de proiectare în sum� de ... lei 

           În fapt, în urma efectu�rii controlului, organele de inspec�ie au 
constatat c�, în luna octombrie 2006, societatea a înregistrat în contul 
628 „Alte cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i” suma de ... lei, 
reprezentând lucr�ri de proiectare - închidere între hale ....  

           Fa�� de cele constatate, organele de inspec�ie fiscal� nu au 
acordat drept de deducere pentru suma de ... lei, motivând c�, aceast� 
cheltuial� a fost efectuat� pentru ob�inerea unui mijloc fix, urmând a se 
recupera din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii. 

           În drept, art. 4 lit. d) din Legea nr. 15/1994, republicat�, privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale �i necorporale, 
precizeaz�: 

         „Sunt, de asemenea, considerate mijloace fixe supuse 
amortiz�rii:[…] 
    d) investi�iile efectuate la mijloacele fixe, în scopul îmbun�t��irii 
parametrilor tehnici ini�iali, prin majorarea valorii de intrare a 
mijlocului fix.” 
 
           Pct. 92 alin. (1) �i alin. (2) din Ordinul nr. 1752/2005 pentru 
aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, 
precizeaz� urm�toarele:  
           
         “(1) O imobilizare corporal� recunoscut� ca activ trebuie 
evaluat� ini�ial la costul s�u determinat potrivit regulilor de evaluare 
din prezentele reglement�ri, în func�ie de modalitatea de intrare în 
entitate. 
    (2) Exemple de costuri care se efectueaz� în leg�tur� cu construc�ia 
unei imobiliz�ri corporale, direct atribuibile acesteia, sunt: 
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    a) costurile reprezentând salariile angaja�ilor, contribu�iile legale �i 
alte cheltuieli legate de acestea; 
    b) cheltuieli materiale; 
    c) costurile de amenajare a amplasamentului; 
    d) costurile ini�iale de livrare �i manipulare; 
    e) costurile de instalare �i asamblare; 
    f) cheltuieli de proiectare �i pentru ob�inerea autoriza�iilor; 
    g) onorariile profesionale pl�tite avoca�ilor �i exper�ilor etc.” 
            
           Totodat�, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 31.12.2006, 
precizeaz�:  
 
         “Cheltuielile aferente achizi�ion�rii, producerii, construirii, 
asambl�rii, instal�rii sau îmbun�t��irii mijloacelor fixe amortizabile se 
recupereaz� din punct de vedere fiscal prin deducerea amortiz�rii 
potrivit prevederilor prezentului articol.” 

           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile 
în sum� de ... lei, reprezentând lucr�ri de proiectare - închidere între hale 
....  
 
           d) Cheltuieli în sum� de ... lei, înregistrate pe baza unor facturi 
externe 

           În fapt, organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru cheltuiala în sum� de ... lei, înregistrat� în luna februarie 2006, în 
contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i”, reprezentând 
contravaloarea unor piei de bovine, achizi�ionate de la I... SRL Italia. 

           Neacordarea dreptului de deducere pentru cheltuiala în sum� de 
... lei este motivat� prin faptul c�, societatea nu a prezentat bonuri de 
consum sau rapoarte de lucru din care s� rezulte c� materialele au fost 
utilizate în procesul de produc�ie în scopul ob�inerii de venituri 
impozabile.      

           În drept, art. 21 alin. (1) �i alin. (4) lit.f) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pâna la 31.12.2006, prevede c�: 

         „(1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate 
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii 
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de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte 
normative în vigoare. 
 
  (4) Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:[…] 
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor;” 
 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile efectuate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile �i care au la baz� documente justificative, 
potrivit legii, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunilor. 
           Se precizeaz� faptul c� nici în timpul inspec�iei fiscale �i nici la data 
depunerii contesta�iei, S.C. X SRL ... nu a justificat,  cu documente 
utilizarea materialelor respective în procesul de produc�ie în scopul realiz�rii 
de venituri impozabile.           
           De asemenea, se re�ine faptul c�, prin nota explicativ� anexat� la 
dosarul cauzei, administratorul societ��ii face precizarea c�, „Pentru pielea 
cump�rat� de la furnizorul extern I... SRL Italia, facturile respective s-au 
înregistrat direct în clasa 6, din eroare, f�r� a avea corespondent în 
rapoartele de produc�ie”  
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile în 
sum� de ... lei, înregistrate, reprezentând contravaloarea unor piei de 
bovine, achizi�ionate de la I... SRL Italia, care nu au fost utilizate în scopul 
realiz�rii de venituri impozabile. 
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, în mod legal, organele de 
inspec�ie fiscal� au calculat, suplimentar, impozit pe profit aferent anului 
2006, în suma de ... lei.  

           2. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru anul 2007 

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent anului 2007, cu suma de ... lei, ca urmare neacord�rii dreptului de 
deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli cu tichetele cadou în sum� de ... lei, înregistrate 
în luna decembrie 2007 

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� nu au acordat drept de 
deducere pentru cheltuieli cu tichetele cadou în sum� de ... lei.  
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           Din verificarea efectuat� s-a constatat c�, în luna decembrie 2007, 
societatea a înregistrat în contul 604 “Cheltuieli privind materialele 
nestocate” cheltuieli cu tichete cadou în sum� de ... lei. 

           În anul 2007, societatea a realizat un fond de salarii în sum� de ... 
lei, astfel c�, organele de inspec�ie fiscal� au stabilit c�, aceasta ar fi avut 
dreptul s� ia în calcul, ca �i cheltuial� deductibil� doar suma de ... lei, 
respectiv în limita a 2% din fondul de salarii anual. 

           În drept, art. 21 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�:[…] 
    c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de pân� la 2%, aplicat� 
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii, cu modific�rile ulterioare. Intr� sub inciden�a 
acestei limite cu prioritate ajutoarele pentru na�tere, ajutoarele pentru 
înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile �i protezele, 
precum �i cheltuielile pentru func�ionarea corespunz�toare a unor 
activit��i sau unit��i aflate în administrarea contribuabililor: gr�dini�e, 
cre�e, servicii de s�n�tate acordate în cazul bolilor profesionale �i ale 
accidentelor de munc� pân� la internarea într-o unitate sanitar�, 
muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, c�mine de 
nefamili�ti, precum �i pentru �colile pe care le au sub patronaj. În 
cadrul acestei limite pot fi deduse �i cheltuielile reprezentând: cadouri 
în bani sau în natur� oferite copiilor minori ai salaria�ilor, cadouri în 
bani sau în natur� acordate salariatelor, costul presta�iilor pentru 
tratament �i odihn�, inclusiv transportul, pentru salaria�ii proprii �i 
pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salaria�ii care 
au suferit pierderi în gospod�rie �i contribu�ia la fondurile de 
interven�ie ale asocia�iei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor 
din �coli �i centre de plasament;” 
           Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu tichetele cadou, 
în cadrul limitei de 2% aplicat� asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile cu 
tichetele cadou în sum� de ... lei.  

           b) Cheltuieli privind scolarizarea personalului în sum� de ... 
lei 
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           Din verificarea efectuat�, organele de inspec�ie au constatat faptul 
c�, în luna decembrie 2006, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� 
suma de ... lei (echivalentul în lei a ... euro) pe baza facturii nr. 
.../../...2006 , emis� de ... SPA..., în baza contractului din 15.12.2005, 
reprezentând contravaloarea serviciilor privind formarea �i �colarizarea 
personalului S.C. X SRL .... 
           Suma respectiv� a fost înregistrat� în eviden�a contabil� în debitul 
contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i 
active similare" prin creditul contului 404 "Furnizori de imobiliz�ri". 
           În anul 2007, societatea comercial� a înregistrat în contul 
6811”Cheltuieli privind amortizarea” suma de ... lei, reprezentând 
amortizarea cheltuielilor privind formarea �i �colarizarea personalului. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat niciun contract, 
încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de lucru sau alte înscrisuri din 
care s� rezulte c� serviciile privind formarea �i �colarizarea personalului 
propriu, au fost necesare �i efective, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 
            
           În drept, potrivit Capitolului 7 „Func�iunea conturilor” din Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005, cu modific�rile ulterioare, pentru 
aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, 
drepturi �i active similare" se �ine eviden�a concesiunilor recunoscute ca 
imobiliz�ri necorporale, brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale, precum 
�i a altor drepturi �i active similare aportate, achizi�ionate sau dobândite pe 
alte c�i. 
 
         “În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci 
comerciale, drepturi �i active similare" se înregistreaz�: 
    - brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale �i alte valori similare 
achizi�ionate, reprezentând aport în natur�, primite ca subven�ii 
guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum �i cele constatate plus la 
inventar (404, 456, 131, 133, 134); 
    - brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale �i alte valori similare 
achizi�ionate de la entit��i afiliate sau de la entit��i legate prin interese 
de participare (451, 453); 
    - valoarea concesiunilor primite (167); 
    - imobiliz�rile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente 
brevetelor sau licen�elor (203).” 
            
           În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finan�elor publice 
nr. 1752/2005, cu modific�rile ulterioare, pentru aprobarea reglement�rilor 
contabile conforme cu directivele europene referitoare la „Recunoa�terea 
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imobiliz�rilor necorporale” la pct. 68,pct. 69, pct.70 �i pct. 76, se 
precizeaz� urm�toarele: 
 
         “ 68. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, 
f�r� suport material �i de�inut pentru utilizare în procesul de produc�ie 
sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat ter�ilor sau 
pentru scopuri administrative. 
    69. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilan� dac� se 
estimeaz� c� va genera beneficii economice pentru entitate �i costul 
activului poate fi evaluat în mod credibil. 
    70. - În cadrul imobiliz�rilor necorporale se cuprind: 
    - cheltuielile de constituire; 
    - cheltuielile de dezvoltare; 
    - concesiunile, brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale, drepturile �i 
activele similare, cu excep�ia celor create intern de entitate; 
    - fondul comercial; 
    - alte imobiliz�ri necorporale; �i 
    - avansurile �i imobiliz�rile necorporale în curs de execu�ie.[...] 
 
    76. - (1) Concesiunile, brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale, 
drepturile �i activele similare reprezentând aport, achizi�ionate sau 
dobândite pe alte c�i, se înregistreaz� în conturile de imobiliz�ri 
necorporale la valoarea de aport sau costul de achizi�ie, dup� caz. În 
aceast� situa�ie valoarea de aport se asimileaz� valorii juste. 
    (2) Concesiunile primite se reflect� ca imobiliz�ri necorporale atunci 
când contractul de concesiune stabile�te o durat� �i o valoare 
determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaz� a fi 
înregistrat� pe durata de folosire a acesteia, stabilit� potrivit 
contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, �i nu 
o valoare amortizabil�, în contabilitatea entit��ii care prime�te 
concesiunea, se reflect� cheltuiala reprezentând chiria, f�r� 
recunoa�terea unei imobiliz�ri necorporale.” 
            

           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate precum �i 
faptul c� în trimestrul II al anului 2008, S.C. X SRL ... înregistraz� în 
contul 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i 
active similare" suma de ... lei (echivalentul în lei a ... euro) pe baza 
facturii nr. .../../...2008 , emis� de ... SPA... in baza contractului din 
15.12.2005, reprezentând contravaloarea serviciilor privind formarea �i 
�colarizarea personalului S.C. X SRL ..., se re�ine c�, aceste servicii nu 
pot fi recunoscute ca active necorporale, astfel c� acestea nu pot fi 
supuse amortiz�rii.  
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            De asemenea, se re�ine c�, societatea contestatoare nu a 
prezentat niciun contract, încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de 
lucru sau alte înscrisuri din care s� rezulte c� serviciile privind formarea 
�i �colarizarea personalului propriu, au fost necesare �i efective, în 
vederea acord�rii dreptului de deducere, din punct de vedere fiscal, 
pentru cheltuielile respective. 

           În drept, 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „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 pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 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”. 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu serviciile numai în 
cazul în care aceste cheltuieli sunt justificate pe baza de documente �i 
îndeplinesc urm�toarele condi�ii: societatea dovede�te necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar� �i 
serviciile sunt efectiv prestate în baza unui contract scris în care se 
precizeaz� serviciile prestate, termenele de execu�ie, tarifele percepute, 
defalcarea cheltuielilor pentru întreaga perioad� în care se deruleaz� 
contractul, iar justificarea prest�rii serviciilor se face prin situa�ii de lucr�ri, 
rapoarte de lucru sau alte materiale corespunz�toare. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
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sum� de ... lei reprezentând amortizarea cheltuielilor privind formarea �i 
�colarizarea personalului. 
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, în mod legal, organele de 
inspec�ie au calculat, suplimentar, impozit pe profit aferent anului 2007 în 
suma de  ... lei.  

           3. Referitor la impozitul pe profit în sum� de ... lei, stabilit 
suplimentar, pentru perioada ianuarie - septembrie 2008 

           Organele de inspec�ie fiscal� au majorat masa profitului impozabil, 
aferent perioadei ianuarie - septembrie 2008, cu suma de ... lei, ca 
urmare neacord�rii dreptului de deducere pentru urm�toarele cheltuieli: 

           a) Cheltuieli în sum� de ... lei privind consultan�a comercial� 
acordata de A... D... 

           În fapt, S.C. X SRL ... a înregistrat, in perioada mai-iunie 2008, 
cheltuieli în suma de ... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor de 
consultan��, conform contractului încheiat cu A... D..., în calitate de 
consultant. 

           Potrivit contractului încheiat între S.C. X SRL ... �i A... D..., în 
calitate de consultant, prevede „consultantul acord� consultan�� în 
urm�toarele domenii: cercetare, dezvoltare produs, proiectare �i working 
în progress a canapelelor, executare prototipuri �i pre-serie”. 
           Având în vedere c�, societatea contestatoare nu a prezentat 
documente,  care s� justifice necesitatea prest�rii serviciilor de consultan��, 
în scopul activit��ii desf��urate �i care s� dovedeasc� faptul c� aceste 
servicii au fost efectiv prestate, organele de inspec�ie au constatat c� 
aceste cheltuieli sunt nedeductibile fiscal, conform prevederilor art. 21 alin. 
(4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  

           În drept, 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „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 pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
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         “48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza 
unui contract 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”. 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu serviciile numai în 
cazul în care aceste cheltuieli sunt justificate pe baza de documente �i 
îndeplinesc urm�toarele condi�ii: societatea dovede�te necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar� �i 
serviciile sunt efectiv prestate în baza unui contract scris în care se 
precizeaz� serviciile prestate, termenele de execu�ie, tarifele percepute, 
defalcarea cheltuielilor pentru întreaga perioad� în care se deruleaz� 
contractul, iar justificarea prest�rii serviciilor se face prin situa�ii de lucr�ri, 
rapoarte de lucru sau alte materiale corespunz�toare. 
           Se re�ine c�, nici în timpul inspec�ei fiscale �i nici la data depunerii 
contesta�iei, S.C. X SRL ... nu a justificat cu documente prestarea efectiv� 
serviciilor prev�zute în contract, respectiv situa�ii de lucr�ri, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale 
corespunz�toare. 
           Totodat�, S.C. X SRL ... nu a dovedit necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar�, aceasta fiind o 
alt� condi�ie a acord�rii deductibilit��ii cheltuielilor cu prest�rile de servicii. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
sum� de ... lei reprezentând amortizarea cheltuielilor privind formarea �i 
�colarizarea personalului. 

           b) Cheltuieli în sum� de ... lei privind serviciile prestate de IN 
... SRL  Italia 

           În fapt, S.C. X SRL ... a înregistrat, in perioada iunie - septembrie 
2008, cheltuieli în suma de ... lei, reprezentând contravaloarea serviciilor, 
conform contractului încheiat cu IN ... SRL  Italia la data de 10.06.2008. 

           Potrivit contractului de antrepriz� servicii reale încheiat între S.C. 
X SRL ..., în calitate de antreprenor  �i IN SRL  Italia, în calitate de client, 



 
     ����

 
 

  

20 

�����������������������������	�
������������
��	��������

prevede „Antreprenorul cedeaz� �i Clientul prime�te cu organizarea 
mijloacelor necesare �i cu gestionarea pe propriul risc, antrepriza pentru 
îndeplinirea unor servicii legate de activit��ile tehnico economice �i 
administrative – toate procesele operative referitoare la func�ionarea 
întreprinderii, extragerea �i elaborarea datelor de contabilitate primar� �i 
complex�, cercetarea, selec�ia �i formarea personalului angajat, 
consultan�� legat� de gestionarea contractelor, produc�ia soft ware”.   
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat situa�ii de lucru sau 
alte înscrisuri, care s� justifice necesitatea prest�rii serviciilor, în scopul 
activit��ii desf��urate �i care s� dovedeasc� faptul c� aceste servicii au fost 
efectiv prestate, organele de inspec�ie nu au acordat drept de deducere 
pentru cheltuielile  în sum� de ... lei, conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. 
m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.. 

           În drept, 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „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 pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 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”. 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu serviciile numai în 
cazul în care aceste cheltuieli sunt justificate pe baza de documente �i 
îndeplinesc urm�toarele condi�ii: societatea dovede�te necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar� �i 
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serviciile sunt efectiv prestate în baza unui contract scris în care se 
precizeaz� serviciile prestate, termenele de execu�ie, tarifele percepute, 
defalcarea cheltuielilor pentru întreaga perioad� în care se deruleaz� 
contractul, iar justificarea prest�rii serviciilor se face prin situa�ii de lucr�ri, 
rapoarte de lucru sau alte materiale corespunz�toare. 
           Se re�ine c�, nici în timpul inspec�ei fiscale �i nici la data depunerii 
contesta�iei, S.C. X SRL ... nu a justificat cu documente prestarea efectiv� 
a serviciilor prev�zute în contract, respectiv situa�ii de lucr�ri, rapoarte de 
lucru, studii de fezabilitate, de pia�� sau orice alte materiale 
corespunz�toare. 
           Totodat�, S.C. X SRL ... nu a dovedit necesitatea efectu�rii 
cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar�, aceasta fiind o 
alt� condi�ie a acord�rii deductibilit��ii cheltuielilor cu prest�rile de servicii. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
sum� de ... lei reprezentând contravaloarea serviciilor facturate de �i IN ... 
SRL  Italia. 
 
           c) Cheltuieli în sum� de ... lei 

           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, in luna 
august 2008, societatea comercial� a înregistrat în contul 628 „Alte 
cheltuieli cu serviciile prestate de ter�i” suma de ... lei, pe baza unei 
adrese prin care s-a notificat existen�a unui sold neachitat, c�tre A... 
FRAN�A. 
            Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat documente 
justificative, prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii, organele de 
inspec�ie nu au acordat drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... 
lei. 
 
           În drept, potrivit art. 6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, „Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ.” 

           Totodat�, art. 21 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede c�: 
 
         “Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile: […] 
    f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baz� un 
document justificativ, potrivit legii, prin care s� se fac� dovada 
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efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz, potrivit 
normelor; 
coroborate cu pct. 44 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
 
         „44. Înregistr�rile în eviden�a contabil� se fac cronologic �i 
sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document 
justificativ care angajeaz� r�spunderea persoanelor care l-au întocmit, 
conform reglement�rilor contabile în vigoare.” 
            
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu serviciile numai în 
cazul în care aceste cheltuieli sunt justificate pe baza de documente care 
s� fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup� caz 
           Se re�ine c�, nici în timpul inspec�ei fiscale �i nici la data depunerii 
contesta�iei, S.C. X SRL ... nu a justificat cu documente efectuarea 
opera�iunii de înregistrare a cheltuielilor în sum� de ... lei.  
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
sum� de ... lei. 

           d) Cheltuieli privind scolarizarea personalului în sum� de ... 
lei 

           În fapt, cu ocazia efectuat�rii controlului, organele de inspec�ie au 
constatat faptul c�, societatea a înregistrat în eviden�a contabil� suma de 
... lei (echivalentul în lei a ... euro) pe baza facturii nr. .../../...2006 , emis� 
de ... SPA..., în baza contractului din 15.12.2005, reprezentând 
contravaloarea serviciilor privind formarea �i �colarizarea personalului 
S.C. X SRL .... 
           Suma respectiv� a fost înregistrat� în eviden�a contabil� în debitul 
contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i 
active similare" prin creditul contului 404 "Furnizori de imobiliz�ri". 
           În perioada ianuarie - septembrie 2008, societatea comercial� a 
înregistrat în contul 6811”Cheltuieli privind amortizarea” suma de ... lei, 
reprezentând amortizarea cheltuielilor privind formarea �i �colarizarea 
personalului. 
           Întrucât, societatea contestatoare nu a prezentat niciun contract, 
încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de lucru sau alte înscrisuri din 
care s� rezulte c� serviciile privind formarea �i �colarizarea personalului 
propriu, au fost necesare �i efective, organele de inspec�ie nu au acordat 
drept de deducere pentru cheltuielile  în sum� de ... lei. 
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           În drept, potrivit Capitolului 7 „Func�iunea conturilor” din Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. 1752/2005, cu modific�rile ulterioare, pentru 
aprobarea reglement�rilor contabile conforme cu directivele europene, cu 
ajutorul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, 
drepturi �i active similare" se �ine eviden�a concesiunilor recunoscute ca 
imobiliz�ri necorporale, brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale, precum 
�i a altor drepturi �i active similare aportate, achizi�ionate sau dobândite pe 
alte c�i. 
 
         “În debitul contului 205 "Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci 
comerciale, drepturi �i active similare" se înregistreaz�: 
    - brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale �i alte valori similare 
achizi�ionate, reprezentând aport în natur�, primite ca subven�ii 
guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum �i cele constatate plus la 
inventar (404, 456, 131, 133, 134); 
    - brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale �i alte valori similare 
achizi�ionate de la entit��i afiliate sau de la entit��i legate prin interese 
de participare (451, 453); 
    - valoarea concesiunilor primite (167); 
    - imobiliz�rile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente 
brevetelor sau licen�elor (203).” 
            
           În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finan�elor publice 
nr. 1752/2005, cu modific�rile ulterioare, pentru aprobarea reglement�rilor 
contabile conforme cu directivele europene referitoare la „Recunoa�terea 
imobiliz�rilor necorporale” la pct. 68,pct. 69, pct.70 �i pct. 76, se 
precizeaz� urm�toarele: 
 
         “ 68. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, 
f�r� suport material �i de�inut pentru utilizare în procesul de produc�ie 
sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat ter�ilor sau 
pentru scopuri administrative. 
    69. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilan� dac� se 
estimeaz� c� va genera beneficii economice pentru entitate �i costul 
activului poate fi evaluat în mod credibil. 
    70. - În cadrul imobiliz�rilor necorporale se cuprind: 
    - cheltuielile de constituire; 
    - cheltuielile de dezvoltare; 
    - concesiunile, brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale, drepturile �i 
activele similare, cu excep�ia celor create intern de entitate; 
    - fondul comercial; 
    - alte imobiliz�ri necorporale; �i 
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    - avansurile �i imobiliz�rile necorporale în curs de execu�ie.[...] 
 
    76. - (1) Concesiunile, brevetele, licen�ele, m�rcile comerciale, 
drepturile �i activele similare reprezentând aport, achizi�ionate sau 
dobândite pe alte c�i, se înregistreaz� în conturile de imobiliz�ri 
necorporale la valoarea de aport sau costul de achizi�ie, dup� caz. În 
aceast� situa�ie valoarea de aport se asimileaz� valorii juste. 
    (2) Concesiunile primite se reflect� ca imobiliz�ri necorporale atunci 
când contractul de concesiune stabile�te o durat� �i o valoare 
determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaz� a fi 
înregistrat� pe durata de folosire a acesteia, stabilit� potrivit 
contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, �i nu 
o valoare amortizabil�, în contabilitatea entit��ii care prime�te 
concesiunea, se reflect� cheltuiala reprezentând chiria, f�r� 
recunoa�terea unei imobiliz�ri necorporale.” 
            
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate precum �i 
faptul c� în anul 2008, S.C. X SRL ... înregistraz� în contul 205 
"Concesiuni, brevete, licen�e, m�rci comerciale, drepturi �i active similare" 
suma de ... lei (echivalentul în lei a ... euro) pe baza facturii nr. .../../...2008 , 
emis� de ... SPA... in baza contractului din 15.12.2005, reprezentând 
contravaloarea serviciilor privind formarea �i �colarizarea personalului S.C. 
X SRL ..., se re�ine c�, aceste servicii nu pot fi recunoscute ca active 
necorporale, astfel c� acestea nu pot fi supuse amortiz�rii. 
           De asemenea, se re�ine c�, societatea contestatoare nu a prezentat 
niciun contract, încheiat între cele dou� p�r�i �i nici rapoarte de lucru sau 
alte înscrisuri din care s� rezulte c� serviciile privind formarea �i 
�colarizarea personalului propriu, au fost necesare �i efective, în vederea 
acord�rii dreptului de deducere, din punct de vedere fiscal, pentru 
cheltuielile respective. 

           În drept, 21 alin. (4) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „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 pct. 48 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
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         “48. Pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, 
consultan��, asisten�� sau alte prest�ri de servicii trebuie s� se 
îndeplineasc� cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    - serviciile trebuie s� fie efectiv prestate, s� fie executate în baza 
unui contract 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”. 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate se re�ine c� 
pot fi deduse la calculul profitului impozabil cheltuielile cu serviciile numai în 
cazul în care aceste cheltuieli sunt justificate pe baza de documente �i 
îndeplinesc urm�toarele condi�ii: societatea dovede�te necesitatea 
efectu�rii cheltuielilor prin specificul activit��ii pe care o desf��oar� �i 
serviciile sunt efectiv prestate în baza unui contract scris în care se 
precizeaz� serviciile prestate, termenele de execu�ie, tarifele percepute, 
defalcarea cheltuielilor pentru întreaga perioad� în care se deruleaz� 
contractul, iar justificarea prest�rii serviciilor se face prin situa�ii de lucr�ri, 
rapoarte de lucru sau alte materiale corespunz�toare. 
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
sum� de ... lei, reprezentând amortizarea cheltuielilor privind formarea �i 
�colarizarea personalului. 

            e) Cheltuieli de protocol peste limita legal� în sum� de ... lei 
 
           În fapt, organele de inspec�ie fiscal� au constatat c�, în perioada 
ianuarie - septembrie 2008, societatea a înregistrat cheltuieli de protocol, 
peste limita legal� de deducere, în sum� de ... lei, astfel c� au majorat baza 
impozabila pentru calculul impozitului pe profit, cu aceast� sum�. 

           În drept, 21 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare pâna la 
31.12.2007, prevede c�: 
         „Urm�toarele cheltuieli au deductibilitate limitat�: 
    a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicat� asupra 
diferen�ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile �i totalul 
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de 
protocol �i cheltuielile cu impozitul pe profit;” 



 
     ����

 
 

  

26 

�����������������������������	�
������������
��	��������

 coroborate cu pct. 33 din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
         “33. Baza de calcul la care se aplic� cota de 2% o reprezint� 
diferen�a dintre totalul veniturilor �i cheltuielile înregistrate conform 
reglement�rilor contabile, la care se efectueaz� ajust�rile fiscale. 
Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile cu impozitul pe profit 
curent �i amânat, cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente 
veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor se scad veniturile 
neimpozabile.” 
  
           În consecin��, organele de inspec�ie fiscal�, în mod legal, au 
constatat c� nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil, cheltuielile în 
sum� de ... lei, reprezentând cheltuieli de protocol, peste limita legal� de 
deducere.  
           Fa�� de cele ar�tate mai sus, se re�ine c�, în mod legal, organele de 
inspec�ie au calculat, suplimentar, impozit pe profit aferent perioadei 
ianuarie – septembrie 2008 în suma de ... lei.  
 
           Nu au putut fi re�inute în solu�ionarea favorabil� a cauzei, motiva�ile 
contestatoarei referitoare la faptul c�: 
     - în perioada anilor 2005 - 2008, societatea a utilizat pentru finan�area 
activit��ii de exploatare �i investi�ii sumele l�sate temporar, la dispozi�ia sa, 
de c�tre asocia�i, înregistrate legal în creditul contului 455 "Sume datorate 
ac�ionarilor/asocia�ilor", sume pentru care societatea era indrept��it� s� 
înregistreze cheltuieli cu dobânzile, deductibile fiscal in aceast� perioad�;  
     - societatea a calculat, în mod eronat, impozitul pe profit aferent anului 
2006, intrucât a majorat nejustificat baza impozabil�, cu suma de ... lei, 
reprezentând cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe; 
     - în perioada 01.01. - 30.04.2005, societatea a eviden�iat cre�teri de 
imobiliz�ri corporabile amortizabile, in sum� de ... lei, pentru care avea 
dreptul s� deduc� cheltuieli suplimentare de amortizare, reprezentând 20% 
din valoarea de intrare a acestora, din urm�toarele motive: 
           a) referitor la posibilitatea societ��ii de a înregistra cheltuieli cu 
dobânzile aferente sumelor l�sate temporar la dispozi�ia sa de c�tre 
asocia�i 

           Potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se prevede: 
  
         „(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în 
care gradul de îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei. 
Gradul de îndatorare a capitalului se determin� ca raport între 



 
     ����

 
 

  

27 

�����������������������������	�
������������
��	��������

capitalul împrumutat cu termen de rambursare peste un an �i capitalul 
propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului �i sfâr�itul 
perioadei pentru care se determin� impozitul pe profit. Prin capital 
împrumutat se în�elege totalul creditelor �i împrumuturilor cu termen 
de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. 
    (5) În cazul împrumuturilor ob�inute de la alte entit��i, cu excep�ia 
celor prev�zute la alin. (4), dobânzile deductibile sunt limitate la: 
    a) nivelul ratei dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a României, 
corespunz�toare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; 
�i 
    b) nivelul ratei dobânzii anuale de 9%, pentru împrumuturile în 
valut�. Acest nivel al ratei dobânzii se aplic� la determinarea profitului 
impozabil aferent anului fiscal 2004. Nivelul ratei dobânzii pentru 
împrumuturile în valut� se actualizeaz� prin hot�râre a Guvernului.” 
     
           Se face precizarea c�, societatea contestatoare nu a prezentat 
organelor de inspec�ie contracte referitoare la împrumuturile ob�inute de la 
alte entit��i, documente din care s� rezulte nivelul dobânzilor percepute �i 
nici nu a înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli de natura dobânzilor 
aferente unor astfel de împrumuturi. 
 
           În drept, potrivit art. 6 alin.(1) din Legea contabilit��ii nr. 82/1991, 
republicat�, „Orice opera�iune economico-financiar� efectuat� se 
consemneaz� în momentul efectu�rii ei într-un document care st� la 
baza înregistr�rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de 
document justificativ.” 
 
           b) referitor la sus�inerea faptului c�, societatea a calculat �i 
declarat, în mod eronat, impozitul pe profit aferent anului 2006  
 
           Potrivit art. 65 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
republicata, privind Codul de procedura fiscala, se prevede urm�toarele:  
 
         ,,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.’’ 
        
           Societatea contestatoare nu a sesizat organele de inspec�ie, în 
timpul efectu�rii controlului, asupra eventualelor erori constatate în 
declara�ia privind impozitul pe profit întocmit� pentru anul 2006.  
           De asemenea, se face precizarea c� societatea nu depune, în 
sus�inerea contesta�iei, documente care s� dovedeasc� actele �i faptele 
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care au stat la baza întocmirii declara�iei privind impozitul pe profit aferent� 
anului 2006.  
           c) referitor la posibilitatea societ��ii de a deduce cheltuieli 
suplimentare de amortizare, reprezentând 20% din valoarea de intrare 
a imobiliz�rilor corporabile amortizabile, achizi�ionate în perioada 
ianuarie - aprilie 2005 

           În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (12) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
„Contribuabilii care investesc în mijloace fixe amortizabile sau în 
brevete de inven�ie amortizabile, destinate activit��ilor pentru care 
ace�tia sunt autoriza�i �i care nu aplic� regimul de amortizare 
accelerat�, pot deduce cheltuieli de amortizare reprezentând 20% 
din valoarea de intrare a acestora, la data punerii în func�iune a 
mijlocului fix sau a brevetului de inven�ie. Valoarea r�mas� de 
recuperat pe durata normal� de utilizare se determin� dup� 
sc�derea din valoarea de intrare a sumei egale cu deducerea de 20% 
. Pentru achizi�iile de animale �i planta�ii, deducerea de 20% se 
acord� astfel: 
    a) pentru animale, la data achizi�iei; 
    b) pentru planta�ii, la data recep�iei finale de înfiin�are a planta�iei. 
    Intr� sub inciden�a prezentului alineat �i mijloacele fixe 
achizi�ionate în baza unui contract de leasing financiar cu clauz� 
definitiv� de transfer al dreptului de proprietate asupra bunului, la 
expirarea contractului de leasing financiar. Contribuabilii care 
beneficiaz� de facilit��ile prev�zute la prezentul alineat au obliga�ia s� 
p�streze în patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel pu�in o 
perioad� egal� cu jum�tate din durata lor normal� de utilizare.” 
coroborate cu pct. 71^1 alin. (4) din Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
           
         “[...] Cheltuielile de amortizare reprezentând deducerea de 20% 
prev�zut� la art. 24 alin. (12) din Codul fiscal sunt deductibile numai 
pentru mijloacele fixe amortizabile, respectiv brevete de inven�ie 
amortizabile înregistrate �i puse în func�iune pân� la data de 30 aprilie 
2005 inclusiv. Valoarea fiscal� r�mas� se determin� dup� sc�derea 
din valoarea de intrare a respectivelor mijloace fixe 
amortizabile/brevete de inven�ie amortizabile a sumei egale cu 
deducerea fiscal� de 20% �i se recupereaz� pe durata normal� de 
func�ionare. În cazul în care duratele normale de func�ionare au fost 
recalculate, potrivit normelor legale în vigoare, perioada pentru care 
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exist� obliga�ia p�str�rii în patrimoniu a acestor mijloace fixe se 
coreleaz� cu duratele normale de func�ionare recalculate.” 
 
           Dup� cum rezult� din Declara�ia privind impozitul pe profit, intocmit� 
pentru anul 2005 (anexat� la dosarul cazei), societatea contestatoare nu a 
înscris la rd. 14 din declara�ie, suma reprezentând deducerea fiscal� de 
20%, potrivit Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 35/2005 pentru 
aprobarea modelului �i con�inutului formularelor 101 "Declara�ie privind 
impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" �i 130 "Decont privind 
impozitul la �i�eiul �i la gazele naturale din produc�ia intern�, care prevede:   
 
         “Rândul 14 - se completeaz� cu suma reprezentând amortizarea 
fiscal�, determinat� conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 
571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Se include la 
aceast� pozi�ie �i suma rezultat� din aplicarea facilit��ii fiscale 
reprezentând deducerea suplimentar� de amortizare de 20% din 
valoarea de intrare a mijloacelor fixe �i/sau a brevetelor de inven�ie 
amortizabile, potrivit legii.” 
 
           Societatea contestatoare nu a prezentat organelor de inspec�ie 
fiscal� o situatie privind mijloacele fixe amortizabile achizi�ionate în periada 
ianuarie – aprilie 2005 �i nici situa�ia privind calculul amortiz�rii pentru 
aceste mijloace fixe, având în vedere c�, “valoarea fiscal� r�mas� se 
determin� dup� sc�derea din valoarea de intrare a respectivelor 
mijloace fixe amortizabile/brevete de inven�ie amortizabile a sumei 
egale cu deducerea fiscal� de 20% �i se recupereaz� pe durata 
normal� de func�ionare.” 
 
           Având în vedere cele re�inute mai sus, se concluzioneaz� c�, 
organele de inspec�ie au stabilit, în mod legal, impozit pe profit 
suplimentar aferent perioadei ianuarie 2005 - septembrie 2008, în sum� 
total� de ... lei. 
 
           Referitor la  majorarile de intarziere în sum� de ... lei, calculate 
pentru impozitul pe profit stabilit suplimentar, se re�ine c�, stabilirea de 
majorari de intârziere în sarcina contestatoarei, reprezinta masura 
accesorie în raport cu debitul. 

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe profit, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente privind 
modul de calcul al majorarilor de intarziere, societatea datoreaz� �i suma 
de ... lei, cu titlu de majorari de intârziere aferente impozitului pe profit, 
reprezentând m�sura accesorie, conform principiului de drept accesoriul 
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urmeaza principalul, drept pentru care contesta�ia va fi respins� ca 
neintemeiat� �i nesus�inut� cu documene. 

           2. În ceea ce priveste contestatia formulata impotriva 
Dispozi�iei nr. .../...2009 privind masurile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscala, cauza supusa solu�ionarii este daca D.G.F.P. a 
judet�lui Hunedoara prin biroul de solu�ionare a contesta�iilor are 
competen�a de a solu�iona acest capat de cerere, în condi�iile în 
care dispozi�ia privind masurile nu se refera la stabilirea de 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamala precum �i accesorii ale 
acestora, ci la masuri în sarcina contribuabilului, neavand caracterul 
unui titlu de crean�a fiscala. 

În drept, art. 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara, prin biroul de solu�ionare a contesta�iilor, este competenta sa 
solu�ioneze „Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, 
a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
precum �i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�,[…].” 

Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 1939/2004 pentru 
aprobarea formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�" , la pct. 1 din Anexa 2 - Instruc�iunile de completare 
a formularului "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�", prevede: 

,,Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele 
de inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de 
organele de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu 
va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului’’ 

Intrucât m�surile stabilite prin Dispozi�ia nr. .../...2009 nu vizeaz� 
stabilirea obliga�iilor fiscale în sarcina societ��ii contestatoare, fapt pentru 
care Dispozi�ia nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine c� 
solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în 
competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, 
în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�:  
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„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 
fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, competen�a de 
solu�ionare revine organului emitent al dispozi�iei de m�suri. 
           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 
216 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                                DECIDE: 
 
           Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL ..., împotriva 
Deciziei de impunere nr. .../...2009 emis� de Administratia finantelor 
publice pentru contribuabili mijlocii, în baza Raportului de inspec�ie 
fiscala nr. .../...2009, privind stabilirea ca obliga�ie de plata, catre bugetul 
consolidat al statului,  a sumei de ... lei, reprezentand: 

-  ... lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 

-  ... lei - major�ri de intârziere aferente impozitului pe profit. 
 
           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara in termen 
de 6 luni de la data comunic�rii. 

                        DIRECTOR COORDONATOR, 


