
                                                DECIZIA  nr. 66  
                
                                                                              
              Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de ACTIVITATEA DE INSPEC�IE
FISCAL� I, prin adresa nr..., înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea sub nr... asupra
contesta�iei formulat� de A.F. E.
     Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr... privind
obliga�iile  suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru suma total�
de ... lei RON, reprezentând: tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei RON, major�ri
aferente TVA ... lei RON, fond de s�n�tate public� ... lei RON, major�ri de
întârziere aferente fondului de s�n�tate public� ... lei RON, impozit pe venit E V
... lei RON, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit E V ... lei RON,
impozit pe venit E F ... lei RON �i major�ri de întârziere aferente impozitului pe
venit E F ... lei RON.
             Organul de solu�ionare constat� c� din suma de ... lei RON contestat� de
petent� ca fiind major�ri aferente  impozitului pe venit E V numai suma de ... lei
este stabilit� de organele de inspec�ie fiscal� prin decizia de impunere nr..., act
administrativ fiscal supus contesta�iei conform OG 92/2003 R �i ordinului
ANAF 519/2005. Pentru diferen�a de ... lei  Direc�ia General� a Finan�elor
Publice Tulcea constat� ca fiind întemeiat� excep�ia de procedur�, astfel c�
urmeaz� a se respinge ca fiind f�r� obiect contesta�ia privind aceast� sum�, în
conformitate cu prevederile art.213 (5) din O.G. nr. 92/24.12.2003 R , care
stipuleaz� : 
              "Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei."
         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal, prev�zut la  art.207 pct. (1) din
O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur� fiscal�.                               
     Contesta�ia este semnat�  de  titularul dreptului procesual �i confirmat� cu
�tampila societ��ii, în conformitate cu prevederile art.206  din O.G. nr. 92/2003
R. 
               Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
            I. Petenta, A.F. E contest� Decizia de impunere privind obliga�iile
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..., motivând urm�toarele:   
                1. În solu�ionarea contesta�iei petenta invoc� prevederile art.13 alin.(2)
�i (3) din Legea nr.507/2002 în care se specific� c� "anularea sau suspendarea
autoriza�iei prev�zut� în prezenta lege va fi comunicat� lunar de c�tre emitent
Oficiului Registrului Comer�ului �i organelor fiscale competente aflate pe raza
teritorial� a autorit��ii publice emitente" �i "Anularea autoriza�iei atrage radierea
din oficiu din Registrul comer�ului a persoanelor fizice care desf��oar� activit��i



economice în mod independent sau a asocia�iilor familiale". Fa�� de aceste
prevederi legale, petenta consider� c� este evident c�  "firma nu mai func�iona �i
implicit nu mai comercializa produse pl�tind TVA..."
            2. "În perioada mai 2005-iulie 2007 actele s-au aflat la sediul AFP Sulina
pentru verificarea care nu s-a mai efectuat din motive care nu vizeaz� A.F. E..."
             Fa�� de motiva�iile de mai sus petenta solicit� organului de solu�ionare
s� se pronun�e "...dac� e corect ca A.F. E s� pl�teasc� aceste penalit��i ...",
respectiv :tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei RON, major�ri aferente TVA ... lei
RON, fond de s�n�tate public� ... lei RON, major�ri de întârziere aferente
fondului de s�n�tate public� ... lei RON, impozit pe venit E V ... lei RON,
major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit E V ... lei RON, impozit pe
venit E F ... lei RON �i major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit E F
... lei RON.
               
              II  Ca urmare a inspec�iei fiscale generale, finalizat� prin raportul de
inspec�ie fiscal� nr..., în baza c�ruia s-a emis decizia de impunere nr..., organele
de inspec�ie fiscal� au stabilit urm�toarele:
                - În urma cererii nr.../--.--.2005 depus� de AF E, Prim�ria Sulina a
elibarat Dispozi�ia nr... prin care se aprob� anularea autoriza�iei pentru
desf��urarea activit��ii organizate de asocia�ia familial�. Înc�lcând prevederile
art.153 (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , AF E nu a solicitat
scoaterea din eviden�� ca pl�titor de TVA. Diferen�a de TVA de plat� în sum�
de ... lei RON provine din TVA colectat� aferent� stocului de marf� în sum� de
... lei ROL �i frigiderului a c�rui valoare de intrare este de ... lei ROL , diferen��
pe care petenta trebuie s� o achite înainte de scoaterea din eviden�� ca pl�titor de
TVA conform prevederilor art.153 (3) din Legea nr.571/2003.
             - Conform prevederilor O.G. nr.22/1992 cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, respectiv O.G. nr.109/1999, NM de de aplicare aprobate prin HG
261/2000 �i OG nr.32/2001, AF E datoreaz� bugetului de stat fond s�n�tate
public� pentru comercializarea produselor de tutun, �ig�ri �i b�uturi alcoolica, în
cot� de 2% aplicat� asupra adaosului comercial realizat din comercializarea
acestor produse, respectiv suma de ... lei RON.
                - În vederea stabilirii impozitului pe venitul anual global impozabil
realizat în anul fiscal 2004, în conformitate cu prevederile art.46 alin.(1) �i (4) �i
ale art.95 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, organele de inspec�ie fiscal� au procedat la aplicarea
asupra veniturilor nete anuale globale impozabile a coeficien�ilor de calcul
stabili�i conform baremului anual, rezultând pentru anul 2004: diferen��
suplimentar� impozit pe venit anual E F ... lei RON �i , respectiv, diferen��
suplimentar� impozit pe venit anual E V ... lei RON.             
            - În conformitate cu prevederile H.G.nr.682/ 2001, H.G.nr.874/2002,
H.G.nr.1513/2003, H.G.nr.67/2004, H.G. nr.784/2005 �i O.G. nr.92/2003,



republicat�, organele de inspec�ie au calculat major�ri de înt�rziere aferente
taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ..., major�ri de înt�rziere aferente
fondului special pentru s�n�tate public� ... lei, major�ri de înt�rziere aferente
impozitului pe venit E V ... lei, major�ri de înt�rziere aferente impozitului pe
venit E F ... lei.

            III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
societ��ii petentei cât �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:         
               Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele de inspec�ie fiscal� fiscale au stabilit în
conformitate cu prevederile  legale obliga�ii fiscale contestate de A.F. E în
suma total� de ... lei RON, reprezentând: tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei
RON, major�ri aferente TVA ... lei RON, fond de s�n�tate public� ... lei
RON, major�ri de întârziere aferente fondului de s�n�tate public� ... lei
RON, impozit pe venit E V ... lei RON, major�ri de întârziere aferente
impozitului pe venit E V ... lei RON, impozit pe venit E F ... lei RON �i
major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit E F ... lei RON.
           În fapt, ca urmare a inspec�iei fiscale generale, finalizat� prin raportul de
inspec�ie fiscal� nr..., în conformitate cu prevederile O.G. nr.22/1992 cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv O.G. nr.109/1999, NM de de
aplicare aprobate prin HG 261/2000 �i OG nr.32/2001, H.G.nr.682/ 2001,
H.G.nr.874/2002, H.G.nr.1513/2003, H.G.nr.67/2004, H.G. nr.784/2005 �i O.G.
nr.92/2003, republicat�, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de
inspec�ie au stabilit tax� pe valoarea ad�ugat� ... lei RON, major�ri aferente
TVA ... lei RON, fond de s�n�tate public� ... lei RON, major�ri de întârziere
aferente fondului de s�n�tate public� ... lei RON, impozit pe venit E V ... lei
RON, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit E V ... lei RON,
impozit pe venit E F ... lei RON �i major�ri de întârziere aferente impozitului pe
venit E F ... lei RON, conform capitolului II din prezenta decizie.
    
                 În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionare în prevederile O.G. nr.22/1992
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv O.G. nr.109/1999, NM de de
aplicare aprobate prin HG 261/2000, OG nr.32/2001, H.G.nr.682/ 2001,
H.G.nr.874/2002 art.1, H.G.nr.1513/2003 art.1, H.G.nr.67/2004 art.1, H.G.
nr.784/2005 �i O.G. nr.92/2003, republicat�, art.108,Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal.
              Motiva�iile petentei privind incetarea activit��ii, anularea autoriza�iei �i
re�inerea actelor contabile la sediul organului fiscal teritorial nu pot fi re�inute în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât acestea nu influen�eaz� modul de
calcul al taxei pe valoarea ad�ugat� sau al accesoriilor �i nu dovedesc c� petenta
a fost împiedicat� s� achite în termen legal impozitele �i taxele datorate, sau c� a
fost împiedicat� s� solicite scoaterea din eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea



ad�ugat�. Astfel contesta�ia cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...
lei RON �i la major�rile aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei
RON, urmeaz� a se respinge ca fiind neîntemeiat�, acestea fiind stabilite de
organele de control în conformitate cu prevederile HG 261/2000, OG
nr.32/2001, H.G.nr.682/ 2001, H.G.nr.874/2002 art.1, H.G. nr.1513/ 2003 art.1,
H.G.nr.67/2004 art.1, H.G. nr.784/2005 �i O.G. nr.92/2003, republicat�, art.108:
           " Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere."
               Art.153 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal:
              "Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat�, trebuie s� solicite scoaterea din aviden�� ca pl�titor de tax� pe
valoarea ad�ugat�, în caz de încetare a activit��ii, în termen de 15 zile de la data
actului în care se consemneaz� situa�ia respectiv�.
               Taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� la bugetul de stat trebuie achitat�
înainte de scoaterea din eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, cu
excep�ia situa�iei în care activitatea acesteia a fost preluat� de c�tre alt� persoan�
impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�."
                În conformitate cu prevederile punctului 12.1. lit.b) din Ordinul
pre�edintelui ANAF nr.519/2005, contesta�ia privind fondul special pentru
s�n�tate public� ... lei, major�ri de înt�rziere aferente fondului special pentru
s�n�tate public� ... lei, impozitul pe venit E V ... lei, major�ri de înt�rziere
aferente impozitului pe venit E V ... lei, impozitul pe venit E F ... lei, major�ri
de înt�rziere aferente impozitului pe venit E F ... lei, urmeaz� a fi respins� ca
nemotivat� întrucât contestatoarea nu prezint� argumente de fapt �i de drept în
sus�inerea contesta�iei. 
                Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art. 216, din OG
92/24.12.2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, se

                                                         DECIDE: 
             
               Art.1 Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei  A.F. E cu privire
la major�ri aferente  impozitului pe venit E V numai suma de ... lei.  
            Art.2 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei  A.F. E cu privire taxei
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei RON �i  major�ri aferente taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei RON.
          Art.3 Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei  A.F. E cu privire la fondul
special pentru s�n�tate public� ... lei, major�ri de înt�rziere aferente fondului
special pentru s�n�tate public� ... lei,impozitul pe venit E V ... lei, major�ri de
înt�rziere aferente impozitului pe venit E V ... lei, impozitul pe venit E F ... lei,
major�ri de înt�rziere aferente impozitului pe venit E F ... lei.
           Art.4  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.
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