ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.104/10.08.2005
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA SRL
înregistrat la D.G.F.P.Constan a sub nr……………………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a fost sesizat de c tre S.A.F. - Activitatea de Control
Fiscal Constan a prin adresa nr………/………………2005, înregistrat
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr……………/…………………2005,
cu
privire
la
contesta ia formulat
de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în
Constan a, os………………, nr………, CUI R ………………….
Obiectul contesta iei îl reprezint debitele stabilite prin
Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec ia fiscal
nr…………… întocmit
în data de
……………2005, în baza Raportului de inspec ie fiscal
din data de
………………2005, în cuantum total de ………………… lei, constând în :
………………
………………
………………
………………

lei
lei
lei
lei

–
–
–
–

T.V.A.;
major ri de întârziere;
dobânzi;
penalit i de întârziere;

Contesta ia a fost introdus
de reprezentantul legal al
societ ii, prin avocat Ionescu Ioana, conform împuternicirii
avoca iale nr……, anexat
în original la dosarul cauzei, fiind
astfel
îndeplinite
prevederile
art.175(1)lit.e)
din
O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat .
Totodat , a fost depus
în termenul prev zut la art.176(1)
din acela i act normativ, fiind înregistrat
la S.A.F. A.C.F.Constan a sub nr…………/……………………2005.
Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur , prev zute la art.175
i 178(1) din O.G.
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nr.92/2003 republicat , Serviciul Solu ionare Contesta ii din
cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice Constan a are
competen a s solu ioneze cauza i s pronun e solu ia legal .
I. Prin adresa înregistrat
la S.A.F. - A.C.F.Constan a sub
nr………………
din
…………………2005,
societatea
CONSTANTA
SRL
prin
reprezentantul s u legal, formuleaz
contesta ie prin care
solicit urm toarele:
admiterea prezentei contesta ii;
anularea total a Deciziei de impunere nr………/………………2005 privind
obliga iile fiscale suplimentare precum
i a Raportului de
inspec ie fiscal
din ………………2005 întocmit de SAF - ACF
Constan a;
exonerarea SC CONSTANTA SRL de la plata obliga iilor fiscale
stabilite prin Decizia de impunere nr………/09.06.2005;
suspendarea execut rii actului administrativ fiscal atacat.
Petenta arat
c
Decizia de impunere nr………/………………2005 este
nelegal
i
netemeinic
pentru
urm toarele
considerente
procedurale i de fond:
1. Decizia este nemotivat
în fapt, întrucât nu au fost
respectate elementele obligatorii ce trebuie men ionate în actul
administrativ fiscal, în conformitate cu art.42 din Codul de
procedur fiscal republicat.
Se men ioneaz c din cuprinsul deciziei nu rezult probele
avute în vedere de organul fiscal la stabilirea obliga iilor
fiscale suplimentare.
2. Decizia este eronat motivat în drept, întrucât temeiul
juridic invocat de organul fiscal pentru emiterea deciziei de
impunere este reprezentat de art.25 alin.1, lit.B, pct.b) din OUG
nr.17/2000, coroborat cu pct.10.6 din HG 401/2000 iar sanc iunea
nerespect rii obliga iilor legale la care se face referire în
actul de control este prev zut de art.33 din OUG nr.17/2000 care
face trimitere la dispozi iile Legii nr.87/1994 pentru combaterea
evaziunii fiscale.
3. Decizia este eliptic , întrucât aceasta nu cuprinde nici o
referire la audierea contribuabilului, motivându-se c art.42 din
Cod de procedur fiscal prevede în mod imperativ ca i condi ie
de validitate a actului administrativ fiscal aceast audiere.
Petenta consider c nerespectarea acestei obliga ii de c tre
organul fiscal este sanc ionat cu nulitatea actului administrativ
fiscal.
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4. Organul fiscal a analizat în mod nelegal
i singular
opera iunile de livrare a m rfurilor de c tre SC V………………… SRL.
Se
invoc
art.10.7
din
HG
401/2000
potrivit
c ruia
legalitatea opera iunii de deducere TVA de c tre SC CONSTANTA SRL
trebuia analizat
prin prisma ansamblului opera iunilor de
cump rare i vânzare de m rfuri, efectuate în perioada septembrie
2001 - noiembrie 2001.
Se motiveaz c livrarea de marf c tre SC V……………… SRL în
baza facturilor fiscale nr…………/…………………2001 i ……………/…………………2001 nu
a f cut obiectul analizei organului fiscal.
5. Decizia este nefondat .
Contestatara mai afirm
c
opera iunile comerciale s-au
derulat în perioada septembrie 2001 - noiembrie 2001, când TVA era
reglementat prin OUG nr.17/2000.
În opinia petentei, faptul c documentele fiscale prezentate
de furnizorul SC V………………… SRL nu ar fi fost procurate pe c i
legale, reprezint o informa ie la care SC CONSTANTA SRL nu avea
acces
i nu avea cum s
verifice legalitatea documentelor de
provenien .
Se
motiveaz
c
facturile
fiscale
de
aprovizionare
nr……………/28.09.2001,
…………………/29.10.2001
i
…………………/27.11.2001
primite de la SC V………………… SRL con in datele necesare pentru a fi
considerate documente justificative la deducerea TVA, în sensul
art.119 din Regulamentul pentru aplicarea Legii contabilit ii
nr.82/1991 aprobat prin HG nr.704/1993 în vigoare în perioada
verificat .
Petenta este de p rere c a fost de buna credin , atât la
momentul încheierii tranzac iilor cu SC V……………… SRL cât
i
ulterior.
6. Obliga ii accesorii: dobânzi, major ri
i penalit i de
întârziere.
SC CONSTANTA SRL sus ine c
prin raportul de inspec ie
contestat, organul fiscal a calculat obliga ii de plat accesorii
de la data de 26.10.2001 i pân la data de 06.06.2005, f r s
in cont de situa ia lunar
a TVA, respectiv de faptul c
SC
CONSTANTA SRL a înregistrat i TVA de rambursat, invocându-se în
acest sens dispozi iile art.18 respectiv 21
i 22 din OUG
nr.17/2000 privind taxa pe valoarea ad ugat .
În aceste condi ii, societatea consider c organul fiscal a
stabilit în mod eronat c SC CONSTANTA SRL datoreaz TVA de plat
în sum de ……………… lei, f r s
in cont de situa ia taxei care
decurge din toate opera iunile contabile care conduc la stabilirea
TVA de plat sau de rambursat.
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Pentru motivele expuse la pct.1-6, petenta solicit
admiterea
contesta iei
i
anularea
debitelor
suplimentare
stabilite prin Decizia de impunere nr………/…………………2005.
7. La punctul 7 din contesta ie, SC CONSTANTA SRL, solicit
în temeiul articolului 184 Cod procedur
fiscal
republicat,
suspendarea execut rii actului administrativ fiscal, motivându-se
c executarea silit a fost pornit “în baza unui titlu executoriu
nelegal”.
II. Raportul de inspec ie fiscal din data de ………………2005 a
fost întocmit de c tre organele S.A.F. - A.C.F.Constan a urmare
solicit rii Inspectoratului de Poli ie al jude ului Constan a prin
adresa nr………/…………………2005 înregistrat la SAF - ACF Constan a sub
nr………/…………………2005.
În fapt, inspec ia fiscal
a avut ca obiectiv verificarea
înregistr rii în eviden a contabil a societ ii CONSTANTA SRL, pe
perioada 01.09.2001 - 30.11.2001, a urm toarelor documente
i
opera iuni:
facturi fiscale având înscris furnizorul SC V…………… SRL
Constan a, reprezentând achizi ii de motorin
în perioada
01.09.2001 - 30.11.2001;
livr ri de combustibil tip M c tre SC V……………… SRL în perioada
01.09.2001 - 30.11.2001.
decontarea contravalorii achizi iilor de motorin , respectiv
a încas rii contravalorii livr rilor de combustibil tip M, în
rela ia comercial cu SC V……………… SRL.
Referitor la TVA de plat
în sum
de ………………… lei,
reprezentând TVA aferent
facturilor fiscale emise c tre SC
CONSTANTA SRL, având înscris ca furnizor SC V………………… SRL
Constan a, organele de control au constatat c
aceasta nu
îndepline te condi iile de deducere potrivit normelor legale, din
urm toarele motive:
a) SC CONSTANTA SRL a acceptat
i înregistrat în eviden a
contabil facturi fiscale reprezentând achizi ii de motorina, dup
cum urmeaz :
-seria CT……… nr………………/28.09.2001 cu TVA înscris în sum de
…………… lei.
-seria CT……… nr………………/29.10.2001 cu TVA în sum de …………… lei.
-seria CT……… nr………………/27.11.2001 cu TVA în sum de …………… lei.
Cump r torul avea obliga ia s verifice întocmirea corect a
acestora i s solicite copie dup documentul legal care atest
calitatea de pl titor de tax pe valoare ad ugat a furnizorului,
adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan a, cod po tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro
www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

4

conform prevederilor art.25, alin.1, lit.B, b din OUG nr.17/2000
privind TVA coroborat cu pct.10.6 din HG 401/2000.
b) Facturile fiscale seria CT………… nr………………, ………………… nu
apar in furnizorului SC V……………… SRL, fiind achizi ionate pe numele
de
SC
…………………
SRL
Constan a,
societate
ce
nu
figureaz
înregistrat
la Oficiul Registrului Comer ului, urmare adresei
nr…………/29.10.2003, iar factura fiscal
seria CT……… nr……………
deasemenea nu apar ine furnizorului SC V……………… SRL, fiind
achizi ionat
pe numele SC A……………… SRL, urmare adresei SC HIG
MUNTENIA SRL nr……………/…………………2003.
c) Prin adresa nr………………/…………………2005 a Inspectoratului de
Poli ie al jude ului Constan a, înregistrat
la SAF - ACF
Constan a sub nr……………/…………………2005, se precizeaz
faptul c
SC
V……………… SRL este o societate “fantom ”, ce a activat în domeniul
produselor petroliere, iar prin adresa nr……………/28.12.2004 a DGFP
Constan a,
înregistrat
la
SAF
ACF
Constan a
sub
nr……………/29.12.2004, se comunic
faptul c
SC V…………… SRL nu
figureaz în baza de date.
d) Totodat , prin adresa Oficiului Registrului Comer ului
Constan a nr…………/…………………2004, înregistrat la SAF - ACF Constan a
sub nr…………/…………………2004, se comunic
faptul c
pân
la data de
14.12.2004 în baza de date nu este înregistrat nici o firm cu
denumirea SC V………………… SRL.
Organele
de
inspec ie
fiscal
au
concluzionat
c ,
înregistrarea în eviden a contabil
de opera iuni nereale, în
scopul de a diminua taxa pe valoarea ad ugat cu suma total de
……………… lei intr
sub inciden a art.11, alin.1, lit.c din Legea
nr.87/1994 republicat pentru combaterea evaziunii fiscale.
Astfel, pentru neplata TVA în sum de ………………… lei la termenul
prev zut de art.25 lit.D, a) din OUG nr.17/2000, s-au stabilit
accesorii constând
în
major ri,
dobânzi
i
penalit i
de
întarziere în sum total de ……………… lei, calculate pân la data de
06.06.2005.
Un alt aspect constatat de c tre organele de control, se
refer la faptul c în perioada 16 - 18.10.2001, SC CONSTANTA SRL
a livrat combustibil tip M c tre SC V……………… SRL, în valoare total
de ……………… lei. Suma a fost compensat în eviden a contabil a SC
CONSTANTA SRL cu datoria fa
de SC V……………… SRL, neexistând
documente legale, respectiv neutilizând ordine de compensare
i
proces verbal de compensare, potrivit prevederilor HG nr.685/1999
i HG nr.804/1999, precizîndu-se c
SC CONSTANTA SRL de inea
astfel de formulare în perioada 01.09.2001 - 31.12.2001.
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III.
Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva iile petentei în raport de constat rile
organelor de inspec ie fiscal , inând cont de dispozi iile legale
aplicabile în spe , se re in urm toarele:
Spe a supus
solu ion rii este dac
Serviciul Solu ionare
Contesta ii din cadrul D.G.F.P.Constan a se poate investi cu
solu ionarea pe fond a contesta iei formulate de societatea
CONSTANTA SRL, în condi iile în care organele de inspec ie din
cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan a au constatat în urma verific rii
aspecte de natur penal , iar actul de control a fost înaintat IPJ
Constan a, Serviciul de Investigare a Fraudelor prin adresa
nr…………/10.06.2003
În fapt, urmare controlului efectuat la cererea poli iei de
c tre organele de inspec ie din cadrul S.A.F. - A.C.F.Constan a la
societatea CONSTANTA SRL din Constan a, s-a constatat c aceasta a
acceptat
i înregistrat în eviden a contabil
facturi fiscale
reprezentând achizi ii de motorin având înscris TVA în cuantum de
……………… lei RON, de la furnizorul SC V……………… SRL, pentru care avea
obliga ia s verifice întocmirea corect a acestora i s anexeze
copie dup documentul legal care atest calitatea de pl titor de
tax
pe valoare ad ugat
a furnizorului, în conformitate cu
prevederile art.25, alin.1., lit B ,b din OUG nr.17/2000 privind
taxa pe valoarea ad ugat coroborat cu pct.10.6 din HG 401/2000.
În urma cercet rilor întreprinse, s-a constatat c facturile
fiscale seria CT………… nr……………, ……………… nu apar in furnizorului SC
V……………… SRL, fiind achizi ionate pe numele de SC ………………… SRL
Constan a, societate ce nu figureaz
înregistrat
la Oficiul
Registrului Comer ului, urmare adresei nr…………/………………2003, iar
factura fiscal
seria CT………… nr……………, deasemenea nu apar ine
furnizorului SC V……………… SRL, fiind achizi ionat
pe numele SC
A……………… SRL, urmare adresei SC HIG MUNTENIA SRL nr…………/………………2003.
Prin adresa nr…………/………………2005 a Inspectoratului de Poli ie
Constan a,
înregistrat
la
SAF
ACF
Constan a
sub
nr…………/…………………2005, se precizeaz faptul c SC V……………… SRL este o
societate “fantom ”,
ce
a
activat
în
domeniul
produselor
petroliere, iar prin adresa nr………………/…………………2004 a DGFP Constan a,
înregistrat
la SAF - ACF Constan a sub nr…………/………………2004, se
comunic faptul c SC V………………… SRL nu figureaz în baza de date.
Totodat , prin
adresa
Oficiului
Registrului
Comer ului
Constan a nr…………/…………………2004, înregistrat la SAF - ACF Constan a
sub nr………/………………2004, se comunic
faptul c
pân
la data de
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14.12.2004 în baza de date nu este înregistrat
denumirea SC V………………… SRL.

nici o firm

cu

Organele de inspec ie au stabilit c
fapta prezentat
mai
sus, respectiv înregistrarea în eviden a contabil de opera iuni
nereale în scopul de a diminua taxa pe valoarea ad ugat cu suma
total de ………………… lei intr sub inciden a art.11, alin.1 lit.c),
din Legea nr.87/1994 republicat
pentru combaterea evaziunii
fiscale potrivit c ruia
“Constituie infrac iuni i se pedepsesc cu inchisoare de la 2
la 8 ani i interzicerea unor drepturi urm toarele fapte:
[…]
c) Omisiunea, în tot sau în parte, a eviden ierii, în acte
contabile, sau
în
alte
documente
legale,
a
opera iunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor realizate ori înregistrarea
de opera iuni sau cheltuieli nereale, în scopul de a nu pl ti ori
a diminua impoziul, taxa sau contribu ia”.
Având
în
vedere
scopul
verific rii,
cu
adresa
nr…………/…………………2005, SAF - ACF Constan a a înaintat un exemplar din
actul de control încheiat la SC CONSTANTA SRL Inspectoratului de
Poli ie Constan a în vederea solu ion rii dosarului penal aflat în
lucru, nr……………/2004.
În drept, potrivit prevederilor art.183 alin.(1) lit.a)
i
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat :
“(1) Organul de solu ionare competent poate suspenda, prin
decizie motivat , solu ionarea cauzei atunci când:
a) organul care a efectuat activitatea de control a sesizat
organele în drept cu privire la existen a indiciilor s vâr irii
unei infrac iuni a c rei constatare ar avea o înrâurire
hot râtoare asupra solu iei ce urmeaz s fie dat în procedura
administrativ .[…].
(3) Procedura administrativ
este reluat
la încetarea
motivului care a determinat suspendarea […].”
În spe , se re ine c m sura de stabilire a TVA de plat în
sum de ……………… RON precum i a obliga iilor accesorii în cuantum
total de ……………… RON a fost întemeiat pe urm toarele fapte:
SC CONSTANTA SRL nu a solicitat copia dup
documentul legal
care atest calitatea de pl titor de tax pe valoarea ad ugat
a
furnizorului
SC
V…………………
SRL,
nerespectând
astfel
dispozi iile art.25, alin.1 lit. B,b din OUG 17/2000 coroborat
cu pct.10.6 din HG 401/2000, legisla ie aplicabil în perioada
verificat .
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Petenta a desf urat opera iuni nereale, prin înregistrarea în
contabilitate a unor documente fictive în scopul de a diminua
taxa pe valoarea ad ugat , fapt ce intr sub inciden a art.11,
alin.1 lit.c) din Legea 87/1994 republicat .
Având în vedere c au fost sesizate organele în drept pentru
efectuarea cercet rilor cu privire la s vâr irea infrac iunilor de
înregistrare în contabilitate a unor opera iuni nereale, în scopul
de a diminua taxa pe valoarea ad ugat , infrac iuni a c ror
constatare pot avea o înrâurire hot râtoare asupra solu iei ce
urmeaz
a fi dat
în procedura administrativ , în temeiul
prevederilor art.183 alin.(1) lit a) din Codul de procedur
fiscal , se va suspenda solu ionarea contesta iei pân
la
definitivarea acestor cercet ri.
♦ Referitor la cererea de suspendare a execut rii actului
administrativ fiscal, respectiv Decizia nr…………/…………………2005, se
re in urm toarele:
În
drept,
potrivit
prevederilor
art.184
“Suspendarea
execut rii actului administrativ fiscal” din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal republicat :
(1) Introducerea contesta iei pe calea administrativ de atac
nu suspend executarea actului administrativ fiscal.
(2) Organul de solu ionare a contesta iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat pân
la solu ionarea
contesta iei, la cererea temeinic justificat a contestatorului”.
În motivarea cererii, solicitanta apreciaz
c
“executarea
silit este pornit în baza unui titlu executoriu nelegal, supus
controlului administrativ jurisdic ional.”
Organul de solu ionare a contesta iei nu re ine justificarea
petentei ca fiind întemeiat
i anume c titlul executoriu ar fi
nelegal, din urm toarele motive:
În primul rând, verificarea s-a efectuat în baza adresei
nr…………/…………………2005 emis
de
Inspectoratul
de
Poli ie
al
jude ului Cosntan a,
prin
care
s-a
solicitat
stabilirea
prejudiciului adus bugetului de stat pin desf urarea de
opera iuni fictive de c tre SC CONSTANTA SRL în rela ia cu SC
V……………… SRL.
Referitor la argumentele aduse în contesta ie, se re in
urm toarele:
• sus inerea petentei precum c “Decizia este nemotivat în fapt”
întrucât din cuprinsul acesteia “nu rezult
probele avute în
vedere de organul fiscal la stabilirea obliga iilor fiscale
suplimentare” consider m c este neîntemeiat .
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Probele exist la dosarul cauzei respectiv facturile fiscale
nr………/………………2001, …………/…………………2001 i ………………/…………………2001
cu TVA
înscris în cuantum de ……………… RON emise de SC V………………… SRL, pentru
care petenta avea obliga ia s solicite “copia de pe documentul
care atest calitatea de pl titor de tax pe valoarea ad ugat a
furnizorulu” (art.25 lit.B,b din OUG nr.17/2000).
Fa
de acest aspect, în contesta ie nu se aduce nici un
argument.
Pe de alt parte, potrivit art.25 lit.C, a) din acela i act
normativ,
“Documentele justificative care nu sunt procurate pe c ile
stabilite prin normele legale i nu sunt corect întocmite nu pot
fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile ce fac obiectul
tranzac iilor respective vor fi considerate f r documente legale
de provenien
i se sanc ioneaz potrivit Legii nr.87/1994 pentru
combaterea evaziunii fiscale”.
Totodat , este neîntemeiat afirma ia petentei c “Decizia este
eliptic ”, i c nu ar “cuprinde nici o referire la audierea
contribuabilului”,
întrucât
în
actul
contestat
se
aduc
urm toarele preciz ri:
“Potrivit art.104, alin.3 din OG nr.92/2003 republicat , SC
CONSTANTA SRL, prin administrator …………………………, a fost în tiin at
s se prezinte în data de …………………2005, orele 12 la sediul SAF ACF Constan a, în vederea purt rii discu iei finale referitoare la
constat rile din cuprinsul raportului de inspec ie fiscal , prin
adresa nr………/…………………2005.
Punctul
de
vedere
al
contribuabilului
prin
………………,
administrator în perioada 01.01.2001 - 09.04.2002
i ………………,
administrator în perioada 09.04.2002 pân în prezent, referitor la
constat rile cuprinse în raportul de inspec ie fiscal încheiat la
SC CONSTANTA SRL în data de ………………2005
i explica iile scrise,
sunt anexate la prezentul”.
Cu privire la calculul obliga iilor accesorii - dobânzi,
major ri i penalit i de întârziere, se re in urm toarele:
Conform
principiului
de
drept,
“accesoriul
urmeaz
principalul”, obliga ia principal
nu poate fi separat
de
obliga ia accesorie, principiu care opereaz
i în legisla ia
fiscal .
Dac nu este achitat la termen obliga ia principal , aceasta
este înso it
de accesorii care de fapt se constituie în
actualizarea datoriei la momentul constat rii ei.
Deci calculul dobânzii nu înseamn sanc iunea culpei.
Prin înc lcarea dispozi iilor legale, citate în cuprinsul
deciziei, petenta a beneficiat eronat de dreptul de deducere a
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taxei pe valoarea ad ugat
aferent
celor trei facturi din
perioada 01.09.2001 - 30.11.2001.
Drept urmare, aferent T.V.A. în sum de ………………… RON stabilit
suplimentar la control s-au calculat obliga ii accesorii constând
în major ri de întârziere în sum de
…………… lei, dobânzi în sum
de ………………… lei, i penalit i de întârziere în cuantum de …………………
lei.
Referitor la faptul c nu s-a inut cont de situa ia lunar a
taxei pe valoarea ad ugat , se re ine c obiectivul controlului
l-a constituit verificarea opera iunilor desf urate cu societatea
“fantom ” SC V………………… SRL pe perioada a 3 luni respectiv
01.09.2001 - 30.11.2001 i nu modul de constituire, eviden iere i
virare a taxei pe valoarea ad ugat de c tre CONSTANTA SRL.
Pe de alt parte, contestatara nu face dovada i nu probeaz
cu documente precum deconturi de TVA, balan e de verificare,
anexe, din care s
rezulte situa ia lunar
a TVA, în vederea
fundament rii afirma iei c
nu ar fi fost corect calculate
major rile de întârziere.
Fa
de cele prezentate mai sus, se va respinge cererea
petentei de suspendare a execut rii actului administrativ fiscal,
respectiv Decizia nr…………/…………………2005 emis de SAF - ACF constan a,
ca fiind neîntemeiat .
Pentru considerentele ar tate, în temeiul dispozi iilor
art.183
alin.(1)
i
(3)
i
art.184
din
O.G.
nr.92/2003
republicat , privind Codul de procedur fiscal , se
DECIDE:
1. Suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de S.C.
CONSTANTA SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile
fiscale
suplimentare
stabilite
de
inspec ia
fiscal
nr…………/……………………2005 întocmit
în baza Raportului de inspec ie
fiscal din ………………2005, pentru suma de …………………… lei, constând în:
………………
………………
………………
………………

lei
lei
lei
lei

–
–
–
–

T.V.A.;
major ri de întârziere;
dobânzi;
penalit i de întârziere;

Procedura de solu ionare va fi reluat
care a determinat suspendarea.

la încetarea motivului
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2. Respingerea ca neîntemeiat
a cererii de suspendare a
execut rii actului administrativ fiscal, respectiv Decizia de
impunere privind obliga iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec ia fiscal
nr…………… întocmit
în data de …………………2005, în
baza Raportului de inspec ie fiscal din data de …………………2005.
Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac, în
conformitate
cu
prevederile
art.187
alin.2
din
O.G.
nr.92/24.12.2003 republicat privind Codul de procedur fiscal
i
ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului
administrativ, prezenta decizie poate fi atacat în termen de 6
luni de la data primirii, la instan a de contencios administrativ
competent din cadrul Tribunalului Constan a.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

M.L.
5ex/10.08.2005
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