MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR
DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
A JUDE ULUI SUCEAVA

DECIZIA NR. 93
din 01.08.2007
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. ...... S.R.L. din localitatea ......, jude ul Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului Suceava sub nr. ......din 22.06.2007

Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Suceava a fost sesizat de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin
adresa înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava sub nr. ......din 22.06.2007, cu privire la contesta ia formulat de
S.C. ...... S.R.L., având domiciliul fiscal în localitatea ......, ......, jude ul
Suceava.
Societatea contest suma total de ......lei, din care ......lei,
reprezent tax pe valoarea ad ugat respins la rambursare prin Decizia
de impunere nr. ......din 18.05.2007, înregistrat la Activitatea de Control
Fiscal Suceava sub nr. ......din 22.05.2007, emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. ......din 22.05.2007, i ......amend .
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut la art. 177 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat .
Constatând c în spe sunt îndeplinite condi iile prev zute la
art.175 i 179 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia General a Finan elor
Publice a jude ului Suceava este învestit s se pronun e asupra
contesta iei.
I. S.C. ...... S.R.L. prin contesta ia formulat i complet rile
depuse ulterior precizeaz c organele de control au respins la rambursare
f r
motiv taxa pe valoarea ad ugat
aferent carburan ilor i
lubrefian ilor pentru trei mijloace de transport, respectiv un autocamion i
un autoturism, pentru care exist acte de comodat încheiate cu o persoan
fizic , i un microbuz, care este proprietatea societ ii.
De asemenea, precizeaz c transportul cu autocamionul s-a
f cut pentru societate, s-au transportat … m3 lemn pentru gater, ce a fost
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adjudecat la D.S. Suceava, s-a transportat cherestea de la gater la ......,
precum i de euri i rumegu la locurile de salubrizare.
Societatea precizeaz c s-a deplasat cu autoturismul în
interesul societ ii pentru activitatea de comer i pentru achizi ii lemn,
cherestea, materiale, piese i scule, iar cu microbuzul a efectuat curse locale
în ora ul ......, curse jude ene, cu grupul folcloric „......l” din ......, pentru
care de ine i un contract de colaborare.
Contestatoarea sus ine c s-a compensat taxa pe valoarea
ad ugat cu stocul de f in i furaje, cantitate ce exista la data de 31 martie
în magazie, iar controlul taxei pe valoarea ad ugat s-a efectuat în
trimestrul I al anului 2007.
Totodat , sus ine c stocul s-a vândut în trim. II al anului
curent, fapt ce nu are nici o leg tur cu rambursarea.
De asemenea, precizeaz c organul de control a aplicat o
amend în sum de ......pentru neîntocmirea inventarierii activului i
pasivului bilan ier, lucru neadev rat, organul de control semnând în fals
procesul verbal de contraven ie.
II.
Prin Decizia de impunere nr. ......din 18.05.2007,
înregistrat la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ......din
22.05.2007, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ......din
22.05.2007, organele de control au respins la rambursare taxa pe valoarea
ad ugat în sum de ......lei.
Verificarea a avut ca obiect solu ionarea decontului de TVA
aferent lunii martie 2007, nr. ...... din 23.04.2007, cu op iune de
rambursare, pentru suma de ...... lei.
În urma verific rii efectuate, organele de control au constatat
c societatea a dedus TVA în sum de ......lei, aferent unor materiale ce nu
sunt destinate utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, în baza
urm toarelor documente:
- factura nr. ...... din 16.12.2006, emis de firma ......, în
valoare total de ......lei, din care TVA de ...... lei;
- factura nr. ...... din 16.12.2006, emis de firma ......, în
valoare total de ......lei, din care TVA de ......lei;
- factura nr. ...... din 24.01.2007, emis de firma ......, în
valoare total de ......lei, din care TVA de ......lei.
De asemenea, din analiza balan ei de verificare la 31.03.2007
s-a constatat c soldul contului 371 „M rfuri” este în sum de ...... lei i
reprezint f in i t râ e achizi ionate de societate pe baz de factur , iar
în urma inventarierii faptice s-a constatat existen a a ......kg x 0,5 lei = ......
lei. Pentru diferen a de ...... lei marf lips s-a calculat TVA de plat în
sum de ...... lei (...... lei x ......% = ...... lei).
Organele de control precizeaz c nu au fost respectate
prevederile art. 145 alin. 1 lit a) i art. 137 alin. 1 lit. a) din Legea nr.
571/2003.
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III. Din documentele existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentei, în raport cu actele normative în
vigoare pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit s
se pronun e dac societatea contestatoare are dreptul la deducerea acestei
sume, în condi iile în care organele de control nu precizeaz considerentele
care au dus la concluzia c bunurile achizi ionate nu sunt destinate
utiliz rii acestora în folosul opera iunilor taxabile.
În fapt, organele de control au constatat c societatea a dedus
TVA în sum de ......lei, aferent unor materiale ce nu sunt destinate
utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, în baza urm toarelor
facturi:
- nr. ...... din 16.12.2006, emis de firma ......, în valoare total
de ......lei, din care TVA de ...... lei;
- nr. ...... din 16.12.2006, emis de firma ......, în valoare total
de ......lei, din care TVA de ......lei;
- nr. ...... din 24.01.2007, emis de firma ......, în valoare total
de ......lei, din care TVA de ......lei.
Prin actul de control nu se precizeaz considerentele care au
dus la concluzia c bunurile achizi ionate nu sunt destinate utiliz rii
acestora în folosul opera iunilor taxabile.
Societatea sus ine c organele de control au respins la
rambursare f r motiv taxa pe valoarea ad ugat aferent carburan ilor i
lubrefian ilor pentru trei mijloace de transport, respectiv un autocamion i
un autoturism, pentru care exist acte de comodat încheiate cu o persoan
fizic , i un microbuz, care este proprietatea societ ii.
De asemenea, precizeaz c transportul cu autocamionul s-a
f cut pentru societate, s-a transportat … m3 lemn pentru gater, ce a fost
adjudecat la D.S. Suceava, s-au transportat cherestea de la gater la ......,
precum i de euri i rumegu la locurile de salubrizare.
Totodat , sus ine c s-a deplasat cu autoturismul în interesul
societ ii pentru activitatea de comer i pentru achizi ii lemn, cherestea,
materiale, piese i scule, iar cu microbuzul a efectuat curse locale în ora ul
......, curse jude ene, cu grupul folcloric „......l” din ......, pentru care de ine
i un contract de colaborare.
În drept, pentru opera iunile ce au avut loc în luna
decembrie 2006 sunt aplicabile prevederile art. 145 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, articol care
la acea dat avea urm torul con inut:
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„(3) Dac bunurile i serviciile achizi ionate sunt destinate
utiliz rii în folosul opera iunilor sale taxabile, orice persoan impozabil
înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat are dreptul s deduc :
a) taxa pe valoarea ad ugat datorat sau achitat , aferent
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz s îi fie livrate, i pentru
prest rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz s îi fie prestate de
o alt persoan impozabil ;”
Începând cu 1 ianuarie 2007, articolul de lege men ionat are
urm torul con inut:
„(2) Orice persoan impozabil are dreptul s deduc taxa
aferent achizi iilor, dac acestea sunt destinate utiliz rii în folosul
urm toarelor opera iuni:
a) opera iuni taxabile;”
Din textele de lege citate mai sus se re ine c orice persoan
impozabil are dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad ugat aferent
bunurilor destinate a fi utilizate în folosul opera iunilor sale taxabile.
Prin actele administrative fiscale contestate, organele de
control nu precizeaz în ce constau bunurile aprovizionate pentru care nu
s-a admis la deducere taxa pe valoarea ad ugat i nici considerentele care
au dus la concluzia c bunurile respective nu sunt destinate utiliz rii în
folosul opera iunilor taxabile.
Potrivit art. 64 i 107 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
„Art. 64
Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale […]
(2) Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de
impunere pe baz de probe sau constat ri proprii.”
„Art. 107
Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un
raport scris, în care se vor prezenta constat rile inspec iei din punct de
vedere faptic i legal.
De asemenea, Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.
972 / 2006 privind aprobarea formularului "Decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal ", la
punctul 2.1.2, prevede urm toarele:
„2.1.2. "Motivul de fapt" - se va înscrie detaliat i în clar
modul în care contribuabilul a efectuat o opera iune patrimonial , modul
cum a tratat din punct de vedere fiscal sau cu influen fiscal
i
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prezentarea consecin ei fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru
obliga ia fiscal principal , cât i pentru accesoriile calculate pentru
aceasta.”
Având în vedere c organele de control nu au prezentat
constat rile din punct de vedere faptic, detaliat i în clar motivul de fapt i
considerentele care a dus la concluzia c bunurile nu au fost utilizate în
scopul opera iunilor taxabile, organul de solu ionare nu se poate pronun a
asupra cauzei, drept pentru care urmeaz a se desfiin a decizia de
impunere contestat pentru taxa pe valoarea ad ugat respins la
rambursare, în sum de ...... lei.
Fa de cele prezentate, urmeaz a se desfiin a Decizia de
impunere nr. ......din 18.05.2007, înregistrat la Activitatea de Control
Fiscal Suceava sub nr. ......din 22.05.2007, emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. ......din 22.05.2007, pentru
suma de ...... lei,
reprezentând tax pe valoarea ad ugat respins la rambursare, urmând
ca organele de inspec ie fiscal , prin alt echip s procedeze în termen de
30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii
pentru suma desfiin at , strict pentru aceea i perioad , i s emit un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast
decizie i prevederile legale aplicabile în spe .
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu ii
asupra contesta iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , potrivit c rora:
„(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.”
La reverificarea crean ei fiscale contestate, pentru care s-a
dispus desfiin area actelor atacate, se vor avea în vedere prevederile pct.
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz :
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin rii actului
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur fiscal , este
necesar reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de
c tre o alt echip de inspec ie fiscal decât cea care a încheiat actul
contestat”,
i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.
519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Anexa nr. 1, unde se stipuleaz :
„12.7. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen
de 30 de zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i
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perioad i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis decizia,
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”
2. Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit s
se pronun e dac societatea datoreaz aceast sum , în condi iile în care
organele de control nu demonstreaz realitatea existen ei lipsei m rfurilor
în gestiune la data de 31.03.2007.
Verificarea a fost efectuat în vederea solu ion rii decontului
de TVA aferent lunii martie 2007, nr. ...... din 23.04.2007, cu op iune de
rambursare pentru suma de ...... lei, i a cuprins perioada 01.10.2006 –
31.03.2007.
În fapt, în urma verific rii efectuate, organele de control au
stabilit c societatea ...... S.R.L. datoreaz o tax pe valoarea ad ugat în
sum de ...... lei, aferent m rfurilor considerate de organele de control ca
fiind lips în gestiune.
În urma verific rii efectuate, organele de control au constatat
c la data de 31.03.2007 soldul contului 371 „M rfuri” este în sum de ......
lei i reprezint f in i t râ e achizi ionate de societate pe baz de factur ,
iar în urma verific rii efectuate s-a stabilit la data de 16.05.2007 un stoc
faptic de ......kg f in , în sum de ...... lei.
Organele de control consider c pentru diferen a de ...... lei
marf lips , stabilit ca diferen între valoarea m rfurilor înscris în
balan a de verificare din data de 31.03.2007, de ...... lei, i valoarea stocului
de marf constatate la inventarierea din data de 16.05.2007, de ...... lei,
societatea datoreaz o tax pe valoarea ad ugat în sum de ...... lei (...... lei
x ......% = ...... lei.
În drept, la Capitolul 4 - Opera iuni cuprinse în sfera de
aplicare a taxei, art. 128 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, se prevede c :
„CAP. 4
Opera iuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
Art. 128
Livrarea de bunuri
(1) Este considerat livrare de bunuri transferul dreptului de
a dispune de bunuri ca i un proprietar.[…]
(4) Sunt asimilate livr rilor de bunuri efectuate cu plat
urm toarele opera iuni: […]
d) bunurile constatate lips din gestiune, cu excep ia celor la
care se face referire la alin. (8) lit. a) - c).”
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Din textele de lege citate mai sus se re ine c sunt asimilate
livr rilor de bunuri i sunt supuse taxei pe valoarea ad ugat bunurile
constatate lips în gestiune.
A a dup cum rezult din actul de control contestat, în urma
verific rii efectuate, organele de control au constatat c la data de
31.03.2007 soldul contului 371 „M rfuri” este în sum de ...... lei i
reprezint f in i t râ e achizi ionate de societate pe baz de factur .
Prin actele administrative contestate se precizeaz c în
urma verific rii faptice a stocului de marf , conform listei de inventariere
din data de 16.05.2007, s-a constatat existen a în stoc doar a cantit ii de
......kg f in , la un pre de vânzare unitar de 0,5 /kg, rezultând un stoc
faptic în valoare total de ...... lei.
Organele de control consider c diferen a de ...... lei, dintre
valoarea m rfurilor existente în stoc conform balan ei de verificare din
data de 31.03.2007, de ...... lei, i valoarea m rfurilor existente în stoc la
data inventarierii din 16.05.2005, în sum de ...... lei, reprezint marf
lips , pentru care consider c societatea verificat datoreaz o tax pe
valoarea ad ugat în sum de ...... lei (...... lei x ......% = ...... lei).
Contestatoarea sus ine c stocul de f in i furaje, ce exista la
data de 31 martie în magazie, s-a vândut în trim. II al anului curent i nu
are nici o leg tur cu rambursarea, controlul taxei pe valoarea ad ugat
efectuându-se pentru trimestrul I al anului 2007.
Faptul c la data de 16.05.2007 stocul faptic de marf era în
sum de ...... lei, iar la data de 31.03.2007 stocul scriptic din balan a de
verificare era de ...... lei, nu înseamn c diferen a reprezint lips în
gestiune.
De asemenea, din actul de control contestat nu rezult
considerentele care au dus la concluzia c lipsa în gestiune este aferent
perioadei supus verific rii.
Totodat , din actul administrativ contestat nu rezult c
stocul existent la data verific rii faptice, 16.05.2007, a fost actualizat cu
intr rile i ie irile de bunuri din perioada cuprins între data inventarierii
i data din balan a de verificare din data de 31.03.2007, sau c în perioada
respectiv nu au avut loc mi c ri de m rfuri, care s confirme situa ia
real a stocurilor respective.
Având în vedere c din actele de control nu rezult realitatea
lipsurilor constatate, în sum de ...... lei, urmeaz a se desfiin a Decizia de
impunere nr. ......din 18.05.2007, înregistrat la Activitatea de Control
Fiscal Suceava sub nr. ......din 22.05.2007, emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr. ......din 22.05.2007, pentru
suma de ...... lei,
reprezentând tax pe valoarea ad ugat respins la rambursare, urmând
ca organele de inspec ie fiscal , prin alt echip s procedeze în termen de
30 de zile de la comunicare la punerea în executare a prezentei decizii
pentru suma desfiin at , strict pentru aceea i perioad , i s emit un nou
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act administrativ fiscal care va avea în vedere cele precizate în aceast
decizie i prevederile legale aplicabile în spe .
În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu ii
asupra contesta iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , potrivit c rora:
„(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.”
La reverificarea crean ei fiscale contestate, pentru care s-a
dispus desfiin area actelor atacate, se vor avea în vedere prevederile pct.
102.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan ei Guvernului nr.
92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz :
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin rii actului
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur fiscal , este
necesar reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de
c tre o alt echip de inspec ie fiscal decât cea care a încheiat actul
contestat”,
i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr.
519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Anexa nr. 1, unde se stipuleaz :
„12.7. Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen
de 30 de zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i
perioad i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis decizia,
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”
3. Referitor la suma de ......, reprezentând amenzi, cauza
supus solu ion rii este dac Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava se poate învesti cu solu ionarea acestui cap t de cerere,
în condi iile în care solu ionarea amenzilor nu se intr în competen a sa
material .
În fapt, contestatoarea sus ine c a fost sanc ionat cu o
amend în sum de ......pentru neîntocmirea inventarierii, organul de
control semnând în fals procesul verbal de contraven ie i deducând abuziv
amenda din suma de rambursat.
În drept, art. 179 alin. 1 lit. c) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , prevede:
„(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,
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precum i a titlurilor de crean privind datoria vamal se solu ioneaz
dup cum urmeaz :
a) contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii,
datorie vamal , precum i accesorii ale acestora, al c ror cuantum este sub
500.000 lei (RON), se solu ioneaz de c tre organele competente constituite
la nivelul direc iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau,
dup caz, de c tre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);”
De asemenea, la art. 193 din acela i act normativ se prevede
c :
„Dispozi iile prezentului titlu se completeaz cu dispozi iile
legale referitoare la regimul juridic al contraven iilor.”
Având în vedere aceste prevederi legale, plângerea îndreptat
împotriva amenzilor contraven ionale intr sub inciden a prevederilor art.
32 alin. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven iilor, act normativ care constituie dreptul comun în materie de
contraven ii, unde se precizeaz :
„(1) Plângerea înso it de copia de pe procesul-verbal de
constatare a contraven iei se depune la organul din care face parte agentul
constatator, acesta fiind obligat s o primeasc
i s înmâneze
depun torului o dovad în acest sens.
(2) Plângerea împreun cu dosarul cauzei se trimit de îndat
judec toriei în a c rei circumscrip ie a fost s vâr it contraven ia.”
Fa de dispozi iile imperative ale legii se re ine c pentru
acest cap t de cerere contribuabilul are deschis calea ac iunii în instan a
judec toreasc .
În consecin , se va transmite cap tul de cerere privind
amenda contraven ional în sum de ......Activit ii de Control Fiscal
Suceava pentru a-l înainta judec toriei competente, întrucât organul de
solu ionare din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului
Suceava nu are competen a material de solu ionare, potrivit art. 179 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i
în temeiul prevederilor art. 128 i 145 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 64, 107, 179
alin. 1 lit. c) i 193 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , punctul 2.1.2 din Ordinul Ministerului
Finan elor Publice nr. 972 / 2006 privind aprobarea formularului "Decizia
de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal ", punctul 102.5 din Normele metodologice de aplicare a
Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004,
punctul 12.7 din Ordinul Ministerului Finan elor Publice nr. 519/2005
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal i
art. 32 alin. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contraven iilor, coroborate cu art. 186 din O.G. nr 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat la data de 26.09.2005, se:
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D E C I D E:
- Desfiin area Deciziei de impunere nr. ......din 18.05.2007,
înregistrat la Activitatea de Control Fiscal Suceava sub nr. ......din
22.05.2007, emis în baza Raportului de inspec ie fiscal nr. ......din
22.05.2007, privind suma de ......lei, reprezentând tax pe valoarea
ad ugat respins la rambursare, în vederea reanaliz rii cauzei strict
pentru aceea i perioad
i acelea i obliga ii bugetare, conform celor
re inute în cuprinsul prezentei decizii i a prevederilor legale aplicabile în
spe .
Punerea în executare a prezentei decizii, pentru suma pentru
care s-a dispus desfiin area, va fi efectuat în termen de 30 de zile de la
data comunic rii prezentei, de c tre o alt echip de inspec ie fiscal decât
cea care a emis decizia de impunere contestat i desfiin at prin prezenta
decizie.
- Transmiterea cap tului de cerere privind amenda
contraven ional în sum de ......Activit ii de Control Fiscal Suceava,
întrucât organul de solu ionare competent constituit la nivelul Direc iei
Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava nu are competen a
material de solu ionare.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în
termen de 6 luni de la data comunic rii, conform procedurii legale.

TVA:

– dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad ugat aferent
bunurilor care nu sunt destinate opera iunilor taxabile
- art. 145 Legea nr. 571/2003
– taxa pe valoarea ad ugat aferent lipsurilor în gestiune

- art. 128 Legea nr. 571/2003
PROCEDUR :
- amenda
- art. 179, 193 OG 92/2003
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