
    
DECIZIE  NR. 09/2009 

privind  soluŃionarea contestaŃiei formulate de
SC L SRL  łicleni, înregistrată la 

D.G.F.P. Gorj sub nr. .../20.07.2009

Biroul  soluŃionare   contestaŃii  din  cadrul D.G.F.P.  Gorj  a  fost
sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Gorj prin adresa nr.
.../29.07.2009, înregistrată la D.G.F.P. Gorj sub nr. .../29.07.2009,
asupra contestaŃiei formulate de SC L SRL łicleni, contestaŃie
inregistrată la D.G.F.P. Gorj sub nr. .../20.07.2009. 

Obiectul contestaŃiei îl constituie o parte din măsurile  dispuse  de
organele  de inspecŃie fiscală din cadrul ActivitaŃii de InspecŃie Fiscală
Gorj, prin Decizia de impunere nr. .../29.06.2009, întocmită pe baza
constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală nr. .../29.06.2009,
respectiv suma de ... lei, compusă din urmatoarele:    

- ... lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata stabilită
suplimentar;

- ... lei reprezentand majorări de întarziere aferente taxei pe
valoarea adaugată stabilită suplimentar de plată;

ContestaŃia  a  fost  formulată în termenul prevăzut de art. 207,
alin(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.

Cauza  supusă solutionării se incadreaza in prevederile art. 205
din OG  nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Văzând ca în speŃă sunt îndeplinite prevederile art. 205 si art. 207
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
D.G.F.P. Gorj este investită sa se pronunŃe în soluŃionarea pe fond a
contestaŃiei formulate de SC L SRL  łicleni.
       

I. SC L SRL  łicleni este înregistrată la Oficiul Registrului
ComerŃului Gorj sub nr. J18/736/2006, are codul unic de înregistrare
fiscală RO ...

Obiectul principal de activitate al societaŃii îl reprezintă
“Transporturi rutiere de mărfuri”, cod CAEN 4941 aşa cum este înscris
in Certificatul de înregistrare, iar ca activităŃi secundare "Lucrări de



demolare a construcŃiilor" cod CAEN 4311, "Lucrări de pregătire a
terenului" cod CAEN 4312, "Alte lucrări speciale de construcŃie" cod
CAEN 4399, etc. 

SC L SRL contestă o parte din Decizia de impunere nr.
.../29.06.2009, întocmită pe baza constatărilor din Raportul de inspecŃie
fiscală nr. .../29.06.2009, respectiv suma de ... lei reprezentând taxa pe
valoarea adaugată de plată stabilită suplimentar şi accesoriile aferente
acestei sume, în cuantum de ... lei.  

Referitor la suma de ... lei reprezentând taxa pe valoarea
adaugată de plată stabilită supimentar, contribuabilul nu este de acord
cu constatările organelor de inspecŃie fiscală, considerând ca societatea
nu datorează taxa pe valoarea adaugată deoarece în calitate de
prestator de servicii, societatea nu a efectuat operaŃiunile de transport
ca operaŃiuni distincte ci strâns legate de operaŃiunile de lucrări
construcŃii-montaj, lucrări cărora le erau aplicabile prevederile legale
privind taxarea inversă. Totodată, în ce priveşte taxa pe valoarea
adaugată dedusă de societate în baza unor facturi fiscale de
aprovizionare, agentul economic consideră că bunurile cumpărate sunt
utilizate în scopuri ce au legătură cu activitatea economică desfăşurată
şi concură la realizarea de venituri impozabile.

De asemenea SC L SRL prin contestaŃia formulată solicită
anularea Deciziei nr..../29.06.2009 privind instituirea masurilor
asiguratorii.

II. Prin Decizia de impunere nr. .../29.062009 emisă pe baza
constatărilor din Raportul de inspecŃie fiscală nr. .../29.06.2009,
organele de inspecŃie fiscală din cadrul ActivitaŃii de InspecŃie Fiscală
Gorj, au stabilit suplimentar de plată o taxă pe valoarea adaugată în
sumă de ... lei, din care agentul economic a contestat suma de 14.979
lei, sumă ce se compune din:

- ... lei ce reprezintă taxă pe valoarea adăugată ce nu a fost
colectată de agentul economic la operaŃiunile de transport efectuate
pentru SC M SRL , în anul 2007, pentru aceste operaŃiuni de transport
SC L SRL aplicând în mod eronat măsurile de simplificare.

- ... lei ce reprezintă taxă pe valoarea adăugată colectată de către
organele de inspecŃie fiscală, deoarece agentul economic pentru
bunurile electrocasnice şi mobilier achiziŃionate în baza unor facturi
fiscale de aprovizionare, nu a putut face dovada că respectivele bunuri




