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        Decizia nr.54 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2005 
 
 
 
        Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de societatea 
comercial� X privind m�surile dispuse de organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara - Activitatea de control financiar fiscal, prin DECIZIA DE 
IMPUNERE privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal�, privind taxa de 2% d�un�toare s�n�t��ii �i 
accesoriile aferente. 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.176 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.174 �i art.178 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedurã fiscalã, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza. 
 
      I. Prin contesta�ie, societatea comercial� X,                                                                                                                                                                                                                                                                            
sus�ine urm�toarele: 
      Datorit� interpret�rii eronate a aplic�rii prevederilor art.3.1 din 
Ordonan�a Guvernului nr.22/1992, societatea nu a înregistrat �i nu a 
achitat bugetului sumele datorate, respectiv taxa de 2% asupra 
adaosului comercial la tutun �i alcool, motiv pentru care nu a sesizat 
gre�elile f�cute de operatorii pe calculator, fiind cuprinse �i alte 
produse nesupuse taxei. 
      Din aceast� cauz�, organul de control a determinat sumele 
datorate în baza unor date puse la dispozi�ie �i stabilite în mod 
eronat în centralizatoarele recep�iilor de m�rfuri. 
      Gre�elile de operare au fost sesizate dup� primirea deciziei de 
impunere, când au fost observate sumele mari de plat� pentru 
trim.IV, perioad� în care nu s-au mai f�cut aprovizion�ri cu articole  
de tutun �i b�uturi alcoolice. 
      Pentru stabilirea corect� a sumelor datorate, au fost verificate 
datele înscrise în centralizatoare referitoare la adosul comercial, 
rezultând o diferen�� nedatorat�.  
 
     II. Organele  de control ale Direc�iei generale a finan�elor 
publice a jude�ului Hunedoara-Activitatea de control financiar 
fiscal, au consemnat urm�toarele: 
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       Cu privire la determinarea, înregistrarea în eviden�a contabil� �i 
plata taxei asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii, de�i în 
centralizatoarele recep�iilor de m�rfuri este reflectat adaosul aferent 
b�uturilor alcoolice, societatea nu a determinat, înregistrat �i achitat 
la bugetul de stat taxa de 2% prev�zut� de art.3.1 din Ordonan�a 
Guvernului nr.22/1992 a�a cum a fost modificat prin Legea 
nr.467/2002. 
       Urmare controlului s-a determinat o tax� asupra activit��ilor 
d�un�toare s�n�t��ii accesorii aferente. 
        
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestatoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate, se re�in urm�toarele:  
             Referitor la taxa de 2% d�un�toare s�n�t��ii aplicat� 
asupra adaosului comercial aferent b�uturilor alcoolice, 
produselor din tutun �i a accesoriilor aferente, cauza supus�  
solu�ion�rii este dac� taxa asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii a 
fost determinat� corect, în condi�iile în care baza de calcul cuprinde 
�i produse care nu fac obiectul Ordonan�ei Guvernului nr.22/1992, 
privind finan�area ocrotirii s�n�t��ii, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
         In fapt, a�a cum sus�ine �i contestatoarea, în eviden�a 
contabil� a societ��ii, nu s-a determinat, înregistrat �i achitat 
bugetului de stat taxa asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii, 
respectiv taxa de 2% din adaosul comercial practicat la 
comercializarea produselor din tutun, �ig�ri �i de b�uturi alcooloce. 
            Prevederile art.1 �i art.3^1 din Ordonan�a Guvernului 
nr.22/1992 privind finan�area ocrotirii s�n�t��ii, stipuleaz�: 
    ART.1 “ S�n�tatea public� este finan�at� din urm�toarele 
surse: 
      d) taxe asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii.!” 
    ART.3^1 “ Taxele prev�zute la art.1 lit.d) se suport� de c�tre: 
       b) persoanele juridice care realizeaz� venituri din produc�ia 
de produse din tutun, de �ig�ri �i de b�uturi alcoolice, în cot� 
de 2% din veniturile ob�inute dup� deducerea accizelor �i a 
taxei pe valoarea ad�ugat�; comercian�ii care realizeaz� 
venituri din vânzarea acestor produse datoreaz� o cot� de 2% 
din adaosul comercial practicat la aceste produse;” 
         In timpul controlului, prin aplicarea cotei de 2% asupra 
adaosului comercial aferent b�uturilor alcoolice reflectat în 
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centralizatoarele recep�iilor de m�rfuri, organele de inspec�ie fiscal� 
au stabilit o tax� asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii. 
          Contestatoarea sus�ine faptul c�, din cauza unei erori de 
operare pe calculator, centralizatoarele recep�iilor de m�rfuri puse la 
dispozi�ia organelor de control, nu reflect� realitatea, în sensul c�, 
acestea cuprind �i alte produse care nu fac obiectul Ordonan�ei 
Guvernului nr.22/1992, privind finan�area ocrotirii s�n�t��ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, fapt ce a condus la stabilirea 
unui debit suplimentar mai mare decât cel datorat. 
          In acest sens, contestatoarea depune SITUA�IA sumelor 
datorate bugetului conform Ordonan�ei Guvernului nr.22/1992, 
potrivit c�reia taxa asupra activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii 
recalculat� de societate �i datorat� ar fi în sum� de … lei. 
           In drept, Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
    ART. 182 “ Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i 
de documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea 
contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
     (4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� 
situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� 
caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
Norme metodologice: 
    182.1. “ În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� 
fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se 
pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� acestea 
anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
          Asupra documentului depus de contestatoare în sus�inerea 
cauzei, organul fiscal care a efectuat activitatea de control, s-a 
pronun�at asupra acesteia, respectiv a propus desfiin�area 
capitolului cu privire la taxa pe activit��ile d�un�toare s�n�t��ii. 
 
          Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� din documentele 
existente la dosarul cauzei rezult� elementele suplimentare 
necunoscute la data controlului, fapt pentru care, conform 
prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
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      ART.185 “ Solu�ii asupra contesta�iei 
        (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un 
nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul prevederilor art.185 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedura fiscal�, se  
 
                                               DECIDE: 
         
       Desfiin�area punctului 2.4.1. din DECIZIA DE IMPUNERE 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal�, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal de c�tre o alt� 
echip� de control, care va avea în vedere strict considerentele 
ar�tate, pentru aceea�i perioad� �i aceea�i categorie de obliga�ie 
fiscal�, respectiv taxa de 2% asupra activit��ilor d�un�toare 
s�n�t��ii.  
 

 
    
 
 
             
 
  


