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DECIZIA  Nr.78/XXXXX/2008      
privind solutionarea contestatiei formulat� de 

SC XXXXX SRL  , jud. Sibiu 
 

 
 DGFP a jud. Sibiu a fost investit� în baza articolului 209 din OG.92/2003R cu solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de SC XXXX SRL împotriva m�surilor dispuse prin decizia de impunere 
nr.XXX/2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Sibiu �i comunicat� petentului în data de XXX/2008. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul legal impus de art.207 din OG.92/2003R, fiind înregistrat� la 
organul de control fiscal sub nr. XXXX/ 2008, la organul de solu�ionare a contesta�iei sub nr. XXX/2008. 
 obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actul administrativ contestat privind plata la 
bugetul statului a sumei totale de XXXXX lei din care: 
   

-impozit profit =XXX lei 
-major�ri întârziere impozit profit =XXXX lei  
-TVA =XXXX lei  
-major�ri întârziere TVA =XXX lei 

 
�� Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele: 

1. Este de acord cu faptul c� în perioada supus� inspec�iei fiscale a înregistrat diferen�e de curs 
valutar aferente datoriiilor în valut� numai în anul 2006, îns� neînregistrarea veniturilor/ 
cheltuielilor din diferen�a de curs valutar nu are relevan�� întucât pentru perioada 2003-2006 a 
înregistrat pierdere. În ceea ce prive�te anul 2007, suma de XXXX lei este o cheltuial� cu 
diferen�ele de curs valutar deductibil� deoarece gradul de îndatorare are valoarea sub 1. 

2. În ceea ce prive�te serviciile de secretariat, consultan��, prelucrare informatic� a datelor 
facturate c�tre S.C.XXXSA Sibiu �iu S.C. XXXX SRL XXX, în baza contractelor 
nr.XXX/2005 �iXX/2005, petenta admite c� facturarea acestora s-a efectuat respectându-se 
prevederile contractelor �i a actelor adi�ionale încheiate anterior, prin care a fost notificat� 
clauza privitoare la pre�ul presta�iilor- dovada în acest sens constituind-o r�spunsurile date de 
directorul XXX contravalorile puse de inspectori în leg�tur� cu executarea acestor contracte. 
În aceste condi�ii, regularizarea pl��iilor f�cute de beneficiarii serviciilor cu sumele 
conven�ional datorate, prin emiterea facturilor de stornare este pe deplin justificat�. 

3. În ceea ce prive�te costul serviciilor management �i consulta�ii înregistrate de societate, acestea 
sunt deductibile fiscal în conformitate cu art. 21(4) din Codul fiscal �i pct.48 din HG 44/2004. 

Aceste servicii au fost efectuate în baza unor contracte de prest�ri servicii ce cuprind elementele 
necesare indentific�rii prestatorului, pre�ul, termenele de executare al obiectului �i prin urmare au 
fost efectiv prestate fiind justificate cu situa�ii de lucr�ri, astfel c� deducerea din venituri este legal�. 
4. Referitor la înregistrarea sumei de XXXX lei în categoria veniturilor- dup� cum rezult� din 

declara�iile contabilului �i directorului societ��ii, emiterea facturii pentru suma de mai sus s-a 
f�cut din eroare, iar corectarea acestei erori prin emiterea facturii de stornare a avut loc imediat 
dup� depistarea gre�elii, opera�iunea fiind  admis� de prevederile Codului fiscal. 



 2

- Referitor la plata avansului marf� urmat� de stornarea, respectiv restituirea sumelor achitate în 
avans, a fost determinat� de faptul c� furnizorii produselor s-au aflat în imposibilitatea livr�rii la 
termenele optime a m�rfurilor, motiv pentru care societatea a decis renun�area la colaborarea cu 
ace�tia �i restituirea sumelor achitate în avans. 

 
��� Organul de inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere nr. XXX/2008 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, a re�inut urm�toarele: 

�� Impozitul pe profit 
Perioada verificat�: 1.01.2003- 31.12.2007; perioada în care au fost constatate urm�toarele 
deficien�e: 
1. Venituri din diferen�ele de curs valutar neînregistrate în contabilitate. 
Societatea înregistreaz� în cursul perioadei 2003-2007încas�ri de sume în valut� de la asocia�ii s�i 

�i de la diverse persoane care nu au calitatea de asociat cu "Titlul de creditare societate".Situa�ia sumelor în 
valuta încasate, a celor restituite, a datoriei în valut� la fiecare sfâr�it de an din perioada 2003-2007, pentru 
fiecare persoan� se reg�se�te în Anexa 3. Din verificarea efectuat� s-a constatat c� societatea nu a efectuat 
evaluareala sfâr�it de an datoriile în valut� aferente creditorilor, respectiv nu a înregistrat venituri sau 
cheltuieli din diferen�a de curs valutar calculate ca diferen�e între cursul de schimb de la sfâr�itul anului �i 
cel de la data înregistr�rii datoriilor în valut�, sau cursul la care au fost raportate în situa�iile financiare 
anterioare. 

Ca excep�ie, societatea a calculat venituri din diferen�e de curs valutar aferente datoriilor în valut� 
c�tre asociatul societ��ii d-l XXX, precum �i c�tre d-lXXXX, îns� doar la finele anului 2006. 

În acest sens, societatea a înc�lcat prevederile legale: pct.59(1) lit(a) din CVNFD 306/2002, 
art.19(1) din legea 571/2003 �i pct 12(1) din HG 44/2004. 

Având în vedere aspectele re�inute cât �i prevederile legale de mai sus, organul de inspec�ie fiscal� 
a procedat la determinarea veniturilor �i a cheltuielilor din diferen�ele de curs valutar pe care societatea era 
obligat� s� le înregistreze la finele fiec�rui an din perioada 2003-2007. 

Situa�ia veniturilor �i a cheltuielilor din diferen�ele de curs valutar pentru fiecare an din perioada 
2003-2007 se prezint� astfel: 

• În anul 2003, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu diferen�ele de curs valutar în suma de XXX 
lei �i ca urmare organul de control a procedat la diminuarea bazei impozabile aferente 
impozitului pe profit pentru anul 2003 cu aceast� sum�. 

• În anul 2004, societatea nu a înregistrat venituri din diferen�e de curs valutar în sum� de XXX 
lei �i ca urmare organul de control a procedat la majorarea bazei impozabile aferente 
impozitului pe profit aferente acestei sume 

• În anul 2005, societatea nu a înregistrat venituri din diferen�e de curs valutar în sum� de XXX 
lei �i cheltuieli cu diferen�e de curs valutar în sum� de XXX lei, rezultând astfel o baz� 
impozabil� stabilit� suplimentar aferent� impozitului pe profit în anul 2005 cu suma de XXX lei 
(XXX-XXlei).  

• În anul 2006, societatea nu a înregistrat venituri din diferen�e de curs valutar în sum� de XXXX 
lei �i cheltuieli cu diferen�e de curs valutar în sum� de XXXlei, rezultând astfel o diminuare a 
bazei impozabile aferente impozitului pe profit pentru anul 2006 cu suma de XXX lei (XXX-
XXXlei). 

• În anul 2007, societatea nu a înregistrat cheltuieli cu diferen�e de curs valutar în sum� de XXX 
lei aferente evalu�rii datoriilor mai mari de un an fa�� de creditorii societ��ii. Calculul acestor 
cheltuieli s-a efectuat de c�tre organul de control fiscal în conformitate cu art.23 din Legea 
571/2003 �i pct.60 din HG 44/2004 �i întrucât societatea înregistreaz� un capital propriu negativ 
în sum� de XXX lei înscris în bilan�ul contabil întocmit la data de 31.12.2007, suma de XXX lei 
reprezint� cheltuieli cu diferen�e de curs nedeductibile fiscal pentru anul 2007. 

 
Sintetic, valoarea bazei impozabile suplimentare în ce prive�te impozitul pe profit, determinat� din 
diferen�ele de curs valutar este în sum� total� de XXXXlei . 
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2. Venituri din prest�ri de servicii executate �i facturate de c�tre societate pe parcursul anului 2005 
în sum� total� deXXX lei, stornate în luna decembrie 2005. 

În cursul anului 2005, SC XXX SRL, în baza contractelor de prest�ri servicii nr. XX/.2005 încheiat cu SC 
XXX SA �i respectiv nrXXX/2005 încheiat cu SC XXXX SRL, presteaz� urm�toarele servicii: prelucrare 
informatic� a datelor, consultan�� în afaceri, activit��i de studiere a pie�ei, activit��i de secretariat, etc.  

În anul 2005 socitatea verificat� efectueaz� aceste prest�ri de servicii pentru societ��ile de mai sus, emite 
facturi fiscale în baza contractelor încheiate, întocme�te situa�ii de lucr�ri aferente. Astfel societatea emite 
în fiecare lun�: 

- pentru SC XXXX SA dou� facturi pe lun� a câte XXXX Euro + TVA (în total 
XXXEuro+TVA). 

- pentru cu SC XXX SRL o factur� pe lun� în valoare de XXX Euro +TVA. 
De�i societatea înregistreaz� aceste prest�ri de servicii în eviden�a contabil� în perioada când au fost 
efectuate, acestea fiind încasate în cursul aceluia�i an 2005- atât prin plat� efectiv�, cât �i prin 
compensare (oct.2005), contravaloarea acestor servicii a fost stornat� în totalitate în ceea ce prive�te SC 
XXXX SRL �i par�ial în ce prive�te SC XXXX SA.  
 Astfel, în luna dec.2005 societatea verificat� emite urm�toarele facturi fiscale de stornare:  
- FF seria XXXX nr.XXXX/2005 emis� c�tre SC XXXSRL, în valoare total� XXX lei din care: baza 

XXXlei �i TVA de XXX lei (Anexa 6 �i 7). 
- FF seria XXXX nr.XXXX/2005 emis� c�tre SC XXXX SA în valoare total� de XXXX lei din care: : 

baza XXX lei �i TVA de XXX lei (Anexa 8 �i 9). 
Din notele explicative luate de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, reiese faptul c� aceste prestri de servicii 
au fost efectuate de c�tre angaja�ii societ��ii verificate. Urmare a controlului fiscal se re�ine c� societatea 
nu a întocmit �i nu a prezentat organului de control acte adi�ionale la contractele încheiate cu cele dou� 
societ��i beneficiare. Prevederile (clauzele) contractelor în spe��, inclusiv cu privire la tarif, sunt în 
vigoare pân� la 31.12.2005, serviciile respective fiind prestate pân� la aceast� dat�. 
 Având în vedere aceste aspecte, organul de control fiscal a constatat c� societatea a aplicat 
nelegal prevederile art.160 din Legea  571/2003, articol ce reglementeaz� corectarea informa�iilor înscrise 
în FF, deoarece nu se afla în aceast� situa�ie. Emiterea facturilor de stornare nu a avut ca scop corectarea 
informa�iilor înscrise în facturile emise ini�ial, întrucât societatea nu avea ce corecta din moment ce 
serviciile au fost realizate, au fost facturate la tarifele înscrise în contract, au fost achitate, acceptate de 
beneficiar, la facturi au fost anexate situa�ii de lucr�ri, iar acte adi�ionale de modificare a clauzelor 
contractuale nu au fost prezentate.  
 Prin urmare, societatea nu era îndrept��it� s� emit� facturi fiscale de stornare �i implicit s� 
storneze veniturile aferente serviciilor efectiv prestate, diminuînd astfel în mod nejustificat baza 
impozabil� aferent� impozitului pe profit pentru anul 2005 cu suma de 111.962 lei prin înc�lcarea 
prevederilor art.64-65 din OG92/2003, art.1-2 din Legea 469/2002 �i pct.5.3 din OMFP 306/2002. 
 
3. Cheltuielile cu prest�rile de servicii în sum� deXXX lei înregistrate de societate f�r� justificare. 
În luna mai 2006 societatea înregistreaz� în eviden�a contabil� în contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile 
executate de ter�i", FF XXX 
 
 
2006 emis� de SC XXXXX SRL, reprezentând contravaloare servicii conform contract consultan�� în 
sum� XXX lei �i TVA aferent de XXX lei (echivant a XXXEuro+TVA).  
Aceste presteri de servicii au avut la baz� contractul nr.XXX/.2006, ce are ca obiect oferirea de 
consultan�� financiar� pentru terenul din XXXX.  
Organul de control a constatat c� societatea verificat�- SC XXXX SRL, nu a de�inut �i nu de�ine sub nici 
o form� (proprietar, contract de închiriere, contract de comodat, etc) terenul din XXX, teren ce face 
obiectul contractului de prest�ri servicii. Astfel c� prest�rile de servicii nu sunt aferente unor opera�iuni 
impozabile pentru SC XXX SRL, ci de�in�torului de drept a terenului SCXXXX SA.  
În acest sens au fost solicitate explica�ii administratorului societ��ii care r�spunde cu adresa nr.XXX/2008 
astfel (Anexa 16): "…aceast� factur� se refer� la consultan�� pentru atragerea de capital str�in în vederea 
achizi�ion�rii unui teren în Viile Sibiului, dar în cele din urm� aceast� opera�iune nu s-a concretizat �i la 
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aceast� dat� nu se poate prezenta nici un document în care s� fie consemnat� prestarea efectiv� a 
serviciului �i în ce a constat acesta". 
Întrucât societatea a înc�lcat prevederile art.21 alin.4 lit.m din Legea 571/2003 �i pct.48 din HG 44/2004, 
suma deXXXX lei reprezint� o cheltuial� nedeductibil� fiscal la calculul impozitului pe profit. 
4. Venituri înregistrate în contabilitate în luna dec.2007 în sum� de XXXX lei, f�r� s� aib� la baz� 

opera�iuni economice efectiv desf��urate. 
În luna dec.2007 societatea emite FFXXXX/2007 c�tre SC XXXX SRL în sum� total� de XXX lei f�r� 
TVA, înregistrând astfel un venit XXX lei ce reprezint� închiriere fermaXXX. Acest venit este stornat de 
societate în ian.2008 prin FF nrXXX/2008 (Anexa 20 �i 21). 
Organul de control fiscal a constatat c� ferma XXX se afl� în proprietatea SC XXXXX SA, neexistând în 
acest sens un contract de închiriere/comodat între cele dou� societ��i. 
Din explica�iile date de administratorul societ��ii verificate, prezentate prin adresa nr.XXX/.2008 (Anexa 
16), reiese c�: "Factura XXX/.2007 a fost emis� în mod eronat �i am dispus stornarea cu factura 
nr.XXXX/.2008". 
Astfel, organul de control fiscal a stabilit c� acest venit înregistrat de societate nu are la baz� opera�iuni 
economice reale �i ca atare diminueaz� veniturile impozabile realizate în anul 2007 cu suma de XXXlei, 
urmând ca diminuarea sumelor de în casat de la SC XXXX SRL s� se fac� prin coresponden�� cu debitul 
contului 117 "Rezultat reportat". 

�� TVA 
La verificarea efectuat� s-a constatat c� societatea în perioada nov.2003-aug.2005 achit� avansuri de 
marf� c�tre furnizori din cadrul grupului: SC XXX SRL, SC XXXSRL, SC XXX SRL, SC XXXX SRL, 
SC XXX SRL. 
În aceast� perioad� s-a re�inut c� societatea a desf��urat opera�iunui economice doar cu o parte din 
furnizorii c�tre care a acordat avansuri marf�. Începând cu sept.2005, societatea nu a mai pl�tit avansuri 
de marf�. La 31.12.2007 societatea înregistreaz� avansuri achitate �i nerestituite în sum� total� de 
XXXXlei, din care TVA aferent� de  lei, avansuri c�tre furnizori de la care societatea nu s-a aprovizionat 
cu bunuri materiale �i nici nu a beneficiat de servicii prestate (Anexa 28). Din aceast� cauz�, organul de 
control fiscal a considerat c� aceste opera�iuni cu avansurile au caracter de împrumut �i nu sunt opera�iuni 
impozabile din punct de vedere a TVA, motiv pentru care în mod eronat �i-a exercitat dreptul de deducere 
pentru opera�iunile în cauz�. 
Având în vedere aspectele re�inute �i faptul c� societatea a înc�lcat prevederile legale ce dau dreptul de 
deducere a TVA, respectiv art.126 alin.1 �i art.145 alin.8 lit.a din Legea 571/2003, organul de control 
fiscal a stabilit TVA suplimentar� în sum� de XXXX lei, reprezentânt TVA aferent� avansurilor marf� 
acordate �i nerestituite (diferen�a dintre TVA deductibil� înscris� pe facturile de avans primite �i TVA 
deductibil� înscris� în facturile de avans stornate. 
���� Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de solu�ionare a contesta�iei re�ine 
urm�toarele: 

A. Cu privire la contestarea impozitului pe profit în sum� de XXXX lei �i a major�rilor de 
întârziere aferente în sum� deXXXX lei 

1. În fapt, societatea în perioada 2003-2006 a omis s� înregistreze în contabilitate atât pe venituri 
cât �i pe cheltuieli diferen�e de curs valutar. Din aceast� cauz�, organul de inspec�ie fiscal� 
recalculeaz� baza impozabil� aferent� impozitului pe profit, rezultând o majorare a acesteia cu 
suma de XXXX lei, sum� ce reprezint� diferen�a între venituri �i cheltuieli din diferen�e de curs 
valutar neînregistrate în contabilitatea petentei în perioada 2003-2006. 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 

- pct.59 alin.1 lit.a din OMFP 306/2002 care men�ioneaz�:  
"(1) La fiecare dat� a bilan�ului: a) Elementele monetare exprimate în valut� (…) trebuie evaluate �i 
raportate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR �i valabil la data încheierii exerci�iului 
financiar. Diferen�ele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistr�rii 
crean�elor sau datoriilor în valut� sau cursul la care au fost raportate în situa�iile financiare 
anterioare �i cursul de schimb de la data încheierii exerci�iului financiar, se înregistreaz� la venituri 
sau cheltuieli, dup� caz". 
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- pct.59 alin.1 lit.a din OMFP 1752/2005 (aplicabil de la 1.01.2006) care preia dispozi�iile 
anterioare citate mai sus. 

- pct.12 alin.1 din HG 44/2004 dat în aplicarea art.19 din Legea 571/2003: "Veniturile �i 
cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului impozabil sunt cele înregistrate în 
contabilitate potrivit reglement�rilor contabile date în baza Legii Contabilit��ii nr. 82/1991R cu 
modific�rile �i complect�rile ulterioare precum �i alte elemente similare veniturilor �i 
cheltuielilor, din  care se scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductibile 
conform prevederilor art.21 din Codul Fiscal". 

De asemeni, în anul 2007 societatea a omis s� înregistreze pe cheltuieli cu diferen�e de curs valutar 
suma deXXXX lei, sum� ce a fost calculat� de organul de control fiscal în urma evalu�rii datoriilor 
în valut� ce au o vechime mai mare de un an �i a constat�rii faptului c� societatea la 31.12.2007 
înregistreaz� conform bilan�ului contabil un capital propriu negativ în sum� de XXXX lei. 
În drept sunt aplicabile în aceast� situa�ie prevederile: 
- pct.60 din HG 44/2004 dat în aplicarea art.23 din Legea 571/2003 care specific�: "În cazul în 

care capitalul propriu are valoare negativ� sau gradul de îndatorare este mai mare decât 3, 
cheltuielile cu dobânzile �i cu pierderea net� din diferen�ele de curs valutar sunt nedeductibile. 
Acestea se reporteaz� în perioada urm�toare, în condi�iile art.23 alin.1 din Codul Fiscal pân� la 
deductibilitatea integral� a acestora". 

În concluzie, având în vedere prevederile legale citate mai sus, în mod întemeiat organul de control 
fiscal a majorat baza impozabil� aferent� impozitului pe profit cu suma de XXX lei reprezentând 
diferen�e de curs valutar neînregistrate în contabilitate pentru exerci�iile financiare 2003-2006, iar 
suma de XXXX lei a fost stabilit� ca fiind cheltuial� cu diferen�e de curs valutar nedeductibile 
fiscal la 31.12.2007, aceasta urm�nd a fi reportat� în perioada urm�toare pân� la deductibilitatea 
integral�. 
2. Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� societatea datoreaz� impozit pe profit în anul 

2005 pentru veniturile din prest�ri de servicii executate �i facturate în sum� de XXXX lei c�tre 
SC XXXX SA �i SC XXXX SRL, venit înregistrat în eviden�a contabil� în cursul anului 2005 
�i stornat în luna dec.2005 în condi�iile în care: 

-facturarea serviciilor de c�tre petent� s-a f�cut în baza contractelor încheiate cu cele dou� societ��ii 
beneficiare 
-contractele sunt în vigoare în anul fiscal 2005 întrucât nu sunt acte adi�ionale de modificare a 
acestora 
-din notele explicative luate de organul de inspec�ie fiscal� (Anexele 10-16) reiese faptul c�:   
 -nimeni din cei solicita�i s� dea explica�ii de la consilier juridic, contabil, director pân� la 
administrator societate nu are cuno�tin�� de modific�ri aduse la aceste contracte prin acte adi�ionale. 
 -în registrul de eviden�� al contractelor nu sunt înscriseacte adi�ionale de modificare a lor. 
 -prest�rile de servicii au fost efectuate de angaja�ii petentei. 
 -nu sunt prezentate nici un fel de justific�ri legale cu privire la stornarea veniturilor în cauz�, 
decât aceea c� s-a dorit corectarea facturilor emise ini�ial. 
-dar, facturile emise ini�ial au fost acceptate de beneficiari, acceptare dovedit� prin faptul c� aceste 
facturi înso�ite de situa�ii de lucr�ri �i care au înscrise tarifele din contracte au fost achitate prin 
numerar, decontare bancar� sau compensare. 
În concluzie, stornarea venitului în sum� deXXXX lei efectuat� de petent� în anul 2005 este 
nelegal�, aceast� stornare având implica�ie direct� în diminuarea bazei impozabile a impozitului pe 
profit. 
În drept sunt aplicapile prevederile: 
-Sec�iunea 5 "Prevederi referitoare la contul de profit �i pierdere", pct.5.3 "Venituri din prest�ri 
servicii" din OMFP 306/2002, unde se arat�: "Veniturile din prest�ri de servicii se înregistreaz� în 
contabilitate pe m�sura efectu�rii acestora". 
-Art.64-65 din OG 92/2003R: "documentele justificative �i eviden�ele contabile ale contribuabilului 
constituie probe la stabilirea bazei de impunere. În cazul în care exist� �i alte acte doveditoare, 
acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de impunere. Contribuabilul are sarcina de a 
dovedii actele �i faptele care au stat la baza declara�iilro sale �i a oric�ror cereri adresate organului 



 6

fiscal. Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baz� de probe sau constat�ri 
proprii". 
-Art.1 �i 2 din Legea 469/2002 privind unele m�suri pentru înt�rirea disciplinei contractuale. 
 
3. Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabilii dac� cheltuielile în sum� de XXXX lei 

înregistrate în eviden�a contabil� în mai 2006 sunt deductibile fiscal la calculul impozitului pe 
profit, în condi�iile în care: 

- aceste cheltuieli se refer� la servicii executate petentei de c�tre SC XXXZXXSRL în baza 
contractului nr. XXX/.2006 �i a facturii emise în baza acestuia 

- obiectul contractului const� în oferirea de consultan�� financiar� pentru terenul din XXX 
- petenta nu a de�inut �i nu de�ine sub nici o form� acest teren (proprietar, contract închiriere, 

contract de comodat) 
- proprietara terenului în cauz� este SCXXXXX SA 
- la solicitarea organului de inspec�ie fiscal� cu privire la justificarea înregistr�rii pe cheltuieli a 

serviciilor în cauz�, administratorul societ��ii recunoa�te prin adresa nr.XXX/2008 c� "…nu se 
poate prezenta nici un document în care s� fie consemnat� prestarea efectiv� a serviciului �i în 
ce a constat acesta" (Anexa 16). 

În concluzie cheltuiala în sum� de XXX lei este nedeductibil� fiscal la calculul impozitului pe profit 
din anul 2006.  

În spe��, fiind aplicabile prevederile: 
- art.21 alin.4 lit.m din Legea 571/2003 (forma aplicabil� pt. anul 2006): "Urm�toarele cheltuieli 

nu sunt deductibile: m) cheltuielile cu serviciile de management, consultan��, asisten�� sau alte 
prest�ri de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prest�rii acestora în 
scopul desf��ur�rii activit��ii proprii �i pentru care nu sunt încheiate contracte". 

- pct.48 din HG 44/2004 dat în aplicarea art.21 alin.4 lit.m din Legea 571/2003, care 
condi�ioneaz� deductibilitatea acestor cheltuieli de faptul c� "serviciile trebuie s� fie efectiv 
prestate (…)" �i concomitent "contribuabilul s� dovedesc� necesitatea efectu�rii cheltuielilor 
prin specificul activit��ii desf��urate", condi�ii nerealizate de petent� deoarece terenul pentru 
care pretinde c� s-au efectuat aceste cheltuieli nu era proprietatea sa �i prin urmare nu are nici 
un fel de justificare real� �i legal� pentru a fi considerate deductibile. 

 
4. În fapt, petenta emite FF nr.XXX/2007 c�tre SC XXXX SRL în valoare de XXXX lei 

reprezentând venit din închiriere imobil XXXX, venit înregistrat în contabilitate în dec.2007 �i 
apoi stornat în ian.2008 cu FF nrXXXX/2008, în condi�iile în care: 

- Ferma XXX nu este proprietatea sa, ci a altei societ��i, respectiv SC XXXX SA �i în consecin�� 
nu poate ob�ine venituri aferente acestui imobil 

- Îns��i administratorul societ��ii verificate recunoa�te prin adresa nr.XXXX/.2008 c� "Factura 
nr.XXX/.2007 a fost emis� eronat �i am dispus stornarea cu factura nr.XXX/.2008". 

  În concluzie, societatea a înregistrat nelegal venituri din închiriere necuvenite în sum� de XXX lei în 
dec.2007, venituri care nu-i sunt aferente activit��ii prin faptul c� sursa acestui venit nu este în patrimoniul 
s�u �i ca atare în mod justificat organul de control fiscal a procedat la diminuarea veniturilor impozabile cu 
acest� sum� în anul 2007. 

 
B. Cu privire la contestarea TVA în sum� de XXXX lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� 

de XXX lei 
Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabilii dac� societatea �i-a exercitat legal dreptul de deducere 
a TVA în sum� deXXX lei aferent� soldului la 31.12.2007 reprezentând avansul marf� acordate �i 
nerestituite de furnizori în condi�iile în care: 
- petenta nu a desf��urat activit��i economice cu furnizorii în cauz�: SC XXX SRL, SC XXX 

SRL �i SC XXXX SRL, în sensul c� ace�tia nu a livrat petentei bunuri �i nu au prestat servicii 
(Anexa 28). 

- de�i nu are rela�ii economice cu furnizorii men�iona�i, totu�i petenta înregistreaz� în 
contabilitate avansuri acordate �i nerestituite astfel: 
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-pentru sumele de bani acordate ca avans furnizorilor petenta prime�te factur� de la furnizori 
�i deduce TVA. 
-pentru sumele de bani restituite petentei au fost întocmite facturi de stornare a TVA 
deductibil�. 

- întrucât TVA deductibil� înscris� în facturile de avans primite este mai mare ca TVA 
deductibil� înscris� în facturile de avans stornate, rezult� o diferen�� de TVA de XXXX lei 
existent� în sold la 31.12.2007 ce a fost dedus� eronat pentru avansurile acordate �i nerestituite. 

  În concluzie societatea nu are drept de deducere a TVA în sum� de XXX lei aferent� opera�iunilor de 
avans marf�, întrucât nu a avut loc o opera�iune economic� de livrare în sensul TVA, în conformitate cu 
prevederile art.126 alin.1 din Legea 571/2003 �i art.145 alin.8 lit. a din aceea�i lege. 
 
 Preciz�m c� de�i societatea contest� integral sumele referitoare la impozitul pe profit �i TVA 
stabilite prin decizia de impunere nr.XXX/.2008, motivarea contesta�iei se refer� doar la o parte a 
deficien�elor constatate de organul de inspec�ie fiscal�. 
 Având în vedere prevederile pct.2.4 din OMF 519/2005 "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", contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i insuficient motivat�. 
  
 Pentru considerentele re�inute în baza art.211(5) din OG 92/2003R, se  

 
                                                         D E C I D E: 
 

Respinge contesta�ia ca neântemeiat� �i insuficient motivat� pentru suma de XXXX lei, reprezentând: 
                 -XXXX lei impozit pe profit 
            -XXXX lei major�ri întârziere aferente 
            -XXXXlei TVA 
            -XXXX lei major�ri întârziere aferente 
 

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV                                                      
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