
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE TIMI�

D E C I Z I E NR. 28/14/17.01.2007

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de
S.C. G  înregistrat� la D.G.F.P. Timi� sub nr....

Biroul Solu�ionarea Contesta�iilor al D.G.F.P. Timi� a fost sesizat de
ANAF-D.G.F.P. Timi� – A.C.F. Timi� prin adresa nr....înregistrat� la D.G.F.P. Timi� sub nr.
... cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. G..S.R.L. cu sediul în localitatea Timi�oara, str. 

Contesta�ia a fost formulat� împotriva m�surilor dispuse prin Raportul de
inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr..... �i prin decizia de impunere nr...., întocmite de inspectori
din cadrul D.G.F.P. Timi� - Activitatea de Inspec�ie Fiscal� �i a fost depus� în termenul
prev�zut de art. 177 alin.1 din OG 92/2003 titlul IX, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare, fiind autentificat� prin semn�tura reprezentantului legal �i �tampila
unit��ii.

Din  analiza  dosarului  contesta�iei se constat� c� au fost întrunite condi�iile
prev�zute de art. 175, art.176 �i art. 179 din OG nr. 92/2003 titlul IX, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, privind solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva
actelor administrative fiscale; DGFP Timi� prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii este
competent� s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� împotriva obliga�iilor fiscale stabilite
ca urmare a inspec�iei fiscale, obliga�ii fiscale stabilite prin Decizia de Impunere nr. ....

I. Prin contesta�ia formulat� �i înregistrat� la D.G.F.P. Timi� sub nr.
61935/6220/04.12.2006/05.12.2006, petenta contest� m�surile dispuse prin Raportul de
inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr.... �i prin decizia de impunere nr.... emise de Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Timi� –Activitatea de Control Fiscal.

În sus�inerea contesta�iei petentul aduce urm�toarele argumente:
- raportul de inspec�ie sus men�ionat se constat� în mod eronat c� firma

G   datoreaz� o sum� de ... lei compus� din:
- impozit pe profit în suma de ...lei �i major�ri �i penalit��i

aferente de ...lei,
- TVA în sum� de  .... lei �i major�ri �i penalit��i în sum� de ...

lei
- amenzi în sum� de ...lei,

iar ca urmare a acestor constat�ri eronate, s-a emis decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� având nr. de înregistrare ...din ....

- în fapt, organul de control nu a acceptat ca fiind cheltuieli deductibile
�i TVA aferent� cheltuielile efectuate cu combustibilul de�i societatea petent� a achizi�ionat
�i dat în consum combustibilul în baza unor documente fiscale, respectiv bonuri fiscale
eliberate de sta�iile de unde s-a f�cut alimentarea cu combustibil direct în rezervoarele
autovehiculelor.



- o alt� categorie de cheltuieli ce nu a fost considerat� deductibil� sunt
cele cu achizi�ia de mas� lemnoas� pentru care organul de control a considerat în mod eronat
ca „Bonul de vânzare" ar fi documentul fiscal pentru achizi�ionarea de material lemnos dar,
a�a cum este prev�zut în Normele din 23.03.2004 privind circula�ia materialelor lemnoase �i
controlul circula�iei acestora �i al instala�iilor de transformat lemn rotund aprobate de H.G.
nr. 427/2004 la art. 3 se arat� c� „Documentele de provenien�� a materialelor lemnoase sunt,
dup� caz: actul de punere în valoare, bonul de vânzare �i factura fiscal� pentru materiale
lemnoase", a�adar bonul de vânzare este un document care atest� provenien�a materialului
lemnos �i nu document pentru achizi�ia acestuia, achizi�ii ce s-au efectuat în baza „Borderou
de achizi�ie", document legal, prev�zut de O.M.F.P. nr. 1850/2004 privind registrele �i
formularele financiar-contabile la anexa nr.2, având codul 14-4-13.

În drept, se întemeiaz� prezenta pe prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, republicat� în M.Of. nr. 863/2005, Legea nr. 571/2003 privind Codul
Fiscal, H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula�ia materialelor lemnoase
�i controlul circula�iei acestora �i al instala�iilor de transformat lemn rotund �i OMFP nr.
1850/2004 privind registrele �i formularele financiar-contabile.

În sus�inerea prezentei societatea consider� c� se folose�te de proba cu acte �i
expertiz� contabil�.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� înregistrat sub nr.... �i prin Decizia
de Impunere nr...., organul de control a stabilit urm�toarele obliga�ii fiscale:

-    impozit pe profit în suma de ...(Ron),
- obliga�ii fiscale în sum� de .... (Ron), accesorii impozitului pe

profit,
- TVA în sum� de ... lei (Ron),
- obliga�ii fiscale în sum� de ....  lei (Ron), accesorii taxei pe

valoarea ad�ugat�,
- amenzi în sum� de .... lei (Ron).

1. Cu privire la impozitul pe profit.

Conform celor prezentate în raportul de inspec�ie fiscal� la finele anului 2002,
societatea înregistreaz� o pierdere în sum� de ... lei (rol).

În urma verific�rii efectuate s-au constatat cheltuieli în sum� de .... lei (rol)
care nu întrunesc condi�iile legale privind deductibilitatea fiscal�.

În suma men�ionat� mai sus sunt cuprinse mai multe cheltuieli ce nu sunt
detaliate în raportul de inspec�ie fiscal� nr.....

În continuare se vor exemplifica doar deficien�ele pentru care agentul
economic formuleaz� argumente contradictorii, dup� cum urmeaz�:

- combustibil - cheltuial� nedeductibil� conform prevederilor art. 9,
alin. 7, lit. j din Legea 414/2002. S-a constatat lipsa actelor justificative privind consumul de
carburant pe utilaje �i autovehicolele din patrimoniul societ��ii (foi de parcurs, FAZ etc).

Conform celor prezentate în cadrul aceluia�i raport de inspec�ie fiscal�, în anul
2003 s-au constatat cheltuieli în suma de ...lei (rol) care nu întrunesc condi�iile legale privind
deductibilitatea. În suma men�ionat� mai sus sunt cuprinse �i:

- combustibil - cheltuial� nedeductibil� conform prevederilor art. 21,
alin. 4, lit. f din Legea 571/2003 reactualizat�. Se constata lipsa actelor justificative privind
consumul de carburant pe utilaje �i autovehicolele din patrimoniul societ��ii (foi de parcurs,
FAZ, etc).



Pentru anul 2004 organul de control a constatat cheltuieli în sum� de
....lei (rol) care, nu întrunesc condi�iile legale privind deductibilitatea. În suma men�ionat�
mai sus sunt cuprinse conform anexelor la RIF �i :

- combustibilul - cheltuial� nedeductibil� întrucât s-a constatat 2004,
lipsa actelor justificative privind consumul de carburant pe utilaje �i autovehicolele din
patrimoniul societ��ii.

- masa lemnoas�, achizi�ionat� f�r� a fi respectate Hot�rârea nr.
427/2004, pentru aprobarea normelor privind circula�ia materialelor lemnoase �i art. 21 alin.
4, lit. f din Legea 571/2003 reactualizat�. Conform normelor privind circula�ia materialelor
lemnoase, Cap. II, art. 3, societatea avea obliga�ia de a poseda documentele legale de
provenien�� �i transport, iar conform art. 5 din norme, societatea trebuia s� fac� dovada
achizi�iei de material lemnos pe baza documentului „BON DE VINZARE” tipizat �i înseriat.
În conformitate cu prevederile Legii 571/2003 reactualizat�, art. 21. alin. 4, lit. f, se constat�
lipsa documentelor justificative.

În anexa nr. 5/A sunt redate in structura si pe perioade fiscale cheltuielile
excluse la calculul profitului impozabil al anului 2004.

În anul 2005 s-au constatat cheltuieli în sum� de .... (Ron), care nu întrunesc
condi�iile legale privind deductibilitatea fiscal�. În suma men�ionat� mai sus sunt cuprinse:

- combustibil - cheltuiala nedeductibil�. Se constat� lipsa actelor
justificative privind consumul de carburant pe utilaje �i autovehicolele din patrimoniul
societ��ii.

În anexa nr. 6/A la RIF sunt redate în structur� �i pe perioade fiscale
cheltuielile excluse la calculul profitului impozabil al anului 2005.

În anul 2006 - sem. I, s-au constatat cheltuieli în sum� de .... lei (ron), care nu
întrunesc condi�iile legale privind deductibilitatea fiscal�. În suma men�ionat� mai sus sunt
cuprinse:

- combustibil – cheltuial� nedeductibil�. Se constat� lipsa actelor
justificative privind consumul de carburant pe utilaje �i autovehicolele din patrimoniul
societ��ii (foi de parcurs, FAZ, etc.).

În anexa nr. 7/A la RIF sunt redate în structur� �i pe perioade fiscale
cheltuielile excluse la calculul profitului impozabil al sem. I  an 2006.

Total obliga�ii de plat� stabilite ca diferen�� la impozitul pe profit �i aferent
perioadei verificate , reprezint� suma de .... lei (Ron). Datele sunt redate în anexa nr. 8 la
RIF.

A�a cum rezult� �i din anexa nr. 8 la RIF, asupra diferen�elor calculate �i
neachitate, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ... (Ron), respectiv penalit��i în
sum� de ....lei (Ron). Major�rile au fost calculate pân� în data de ... respectiv penalit��i pân�
la data de .... Baza legal� pentru calculul major�rilor �i penalit��ilor de întârziere este
men�ionat în anexa nr. 8 la RIF.

Raportul de Inspec�ie Fiscal� con�ine subanexe cu privire la:
- situa�ia cu cheltuielile de combustibili în perioada 2002 - 31.08.2006;
- situa�ia privind materialul lemnos în perioada 2004-2006.

2. Cu privire la Taxa pe valoarea ad�ugat�.

S-a procedat la verificarea bazei impozabile privind TVA, în urma c�reia TVA
aferent� cheltuielilor nedeductibile fiscal au fost luate în calcul prin majorarea în mod
corespunz�tor fiec�rei perioade fiscale a bazei de calcul rezultând o diferen�� de plat� în
sum� de  ...având urm�toarea componen�� pe ani fiscali �i în structura:



- în 2002 - Fa�� de situa�ia existent� în eviden�a societ��ii �i fi�a
sintetic� pe pl�titor, s-a calculat o diferen�� de plat� în sum� de .... (Rol), provenind din
cheltuielile nedeductibile fiscal, dup� cum urmeaz�: mas� servit� la CU , Protocol,
Combustibil �i alte cheltuieli. Datele privind determinarea bazei impozabile se reg�sesc în
anexa nr. C la RIF.

- în 2003 - Fa�� de situa�ia existent� în eviden�a societ��ii �i fi�a
sintetic� pe pl�titor, s-a calculat o diferen�� de plat� în sum� de .....lei (Rol), provenind din
cheltuieli cu combustibilul constatate ca nedeductibile fiscal. Conform prevederilor art.
24(1),lit. a din Legea 345/2002 ; HG nr.598/2002 , art 62(1) precum si prevederile art. 145(8)
din Legea 571/2003,rep.;HG 44/2004,art. 5 1(2), societatea, pentru a beneficia de deducerea
TVA trebuia s� posede unul din documentele reglementate de legisla�ie, respectiv factura
fiscal� sau alte documente specifice men�ionate în H.G. nr. 831/1997. În cazul men�ionat mai
sus, societatea trebuia s� aib� înscris pe bonul emis de unitatea de desfacere a carburan�ilor,
denumirea cump�r�torului, num�rul de înmatriculare a autovehicolului, precum �i �tampila
unit��ii de desfacere. Din verificarea bonurilor de aprovizionare combustibil organul de
control a constatat lipsa elementelor precizate mai sus, astfel societatea a pierdut dreptul de
deducere a TVA aferent� respectivelor bonuri. Situa�ia în detaliu, privind aprovizionarea cu
carburan�i pe baz� de bonuri este prezentat� în anexa nr. S1. Datele privind determinarea
bazei impozabile privind TVA se reg�sesc în anexa nr.4 /C la RIF.

În anul 2004, s-a calculat o diferen�� de plat� în sum� de ....lei (Rol),
provenind din elementele de nedeductibilitate fiscal� la combustibil �i vânzarea
autoturismului Dacia sub valoarea r�mas�. Datele privind determinarea bazei de calcul a
diferen�ei de plat� privind TVA se reg�se�te în anexa nr. 5/C.

În anul 2005, s-a calculat o diferen�� de plat� în sum� de ... lei (Ron) provenit�
din nedeductibilitatea fiscal� la combustibil. Datele privind determinarea bazei de impozitare
�i stabilirea diferen�ei de plat� se reg�sesc în anexa nr. 6/C.

În anul 2006 - perioada 01.01.2006 - 31.08.2006 - s-a calculat o diferen�� de
plat� în sum� de ... (Ron), provenind din nedeductibilitatea fiscal� la combustibil. Datele
privind determinarea bazei de calcul �i stabilirea diferen�ei de plat� se reg�sesc în anexa nr.
7/C la RIF.

În ceea ce prive�te cheltuiala cu combustibilul, societatea achizi�ionând cu
documente care nu întrunesc condi�iile legale �i-a pierdut dreptul de deducere privind TVA.

Aferent diferen�elor stabilite s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ...
(Ron), respectiv penalit��i aferente în sum� de ...lei (Ron). Datele privind calculul major�rilor
�i penalit��ilor de întârziere, precum �i baza legal� sunt redate în anexa nr. 9 la RIF.
Major�rile au fost calculate pân� la data de ...., iar penalit��ile pân� la data de .... Modul de
calcul �i virare a obliga�iei efectuat de c�tre societate este redat în anexa nr. 14 la RIF.

III. Având în vedere constat�rile organului de control, sus�inerile petentei,
documentele existente la dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare în perioada verificat�
invocate de c�tre contestator �i de c�tre organele de control, organul de solu�ionare a
contesta�iei re�ine:

În cele ce urmeaz� organul investit cu solu�ionarea contesta�iei va face
discu�ie doar asupra cheltuielilor a c�ror nedeductibilitate constatat� de organul de control a
fost contestat� de S.C. G  S.R.L.

Organele de control au constatat c� agentul economic înregistreaz� ca
deductibile cheltuielile efectuate cu achizi�ionarea de combustibil �i TVA aferent� acestora
pentru care societatea nu prezint� documente justificative, foi de parcurs, FAZ etc.,



documente ce atest� consumul de carburat necesar desf��ur�rii activit��ii sale �i realiz�rii
opera�iunilor taxabile proprii.

Mai mult petenta nu prezint� bonuri fiscale cu care s-au achizi�ionat carburan�i
auto �tampilate �i care au înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a
autovehiculului ori conform legisla�iei în vigoare la data achizi�iei combustibilului deducerea
taxei pe valoarea ad�ugat� trebuie justificat� cu facturile fiscale în original sau cu bonurile
fiscale dac� „sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de
înmatriculare a autovehiculului” .

În contesta�ia formulat�, pentru acest tip de cheltuieli, S.C. G S.R.L.
subliniaz� c� „a achizi�ionat �i dat în consum combustibilul în baza unor documente fiscale,
respectiv bonuri fiscale eliberate de sta�iile de unde s-a f�cut alimentarea”, lucru ce este
perfect real doar c� aceste documente nu au fost prelucrate a�a cum prevede cadrul legal în
vigoare la data efectu�rii achizi�iei �i d�rii în consum. 

Aceast� argumenta�ie nu are nici o relevan�� în constatarea deficien�elor
stabilite de organele de control �i mai mult agentul economic nu sus�ine cu documente faptul
c�, consumul de combustibil achizi�ionat în baza bonurilor fiscale în discu�ie, este aferent
realiz�rii activit��ii proprii �i a opera�iunilor sale taxabile.

De precizat c� prin contesta�ia formulat� petenta în�elege s� se foloseasc� de
proba cu acte �i expertiza contabil�, ceea ce pân� la data solu�ion�rii contesta�iei nu s-a
efectuat.

În consecin��, având în vedere cele men�ionate mai sus, pentru acest cap�t de
cerere urmeaz� a se respinge contesta�ia ca nesus�inut� cu documente.

Referitor la deficien�a legat� de materialele lemnoase se pot identifica dou�
aspecte:

- întocmirea documentelor de achizi�ie (borderou de achizi�ie)
pentru material lemnos

- inexisten�a documentelor de provenien�� a masei lemnoase.
Conform prevederilor normelor privind circula�ia materialelor lemnoase �i

controlul circula�iei acestora �i al instala�iilor de transformat lemn rotund aprobate prin HG
nr. 427/23.03.2004 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:

„În cazul operatorilor economici care cump�r� materiale lemnoase de la
persoane fizice, avizul de înso�ire propriu va fi înso�it în mod obligatoriu de documentele de
provenien��, respectiv bonurile de vânzare-exemplarul 1, ale materialelor lemnoase.”

…………………………………………………………………………………..
- „(1) Actul de punere în valoare, denumit în continuare APV, este

documentul primar de provenien�� a materialelor lemnoase rezultate din masa lemnoas� pe
picior inventariat� �i/sau marcat� în conformitate cu prevederile legale pentru a fi
exploatat�. APV este un document tehnico-economic care con�ine rezultatele evalu�rii
cantitative, calitative �i valorice, precum �i localizarea conform cadastrului forestier,
respectiv cadastrului general, dup� caz, a masei lemnoase destinate
exploat�rii…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

    (3) În situa�ia vânz�rii-cump�r�rii materialelor lemnoase de la locul de
t�iere, provenien�a lor se dovede�te prin înscrierea pe documentele secundare de
provenien�� �i pe cele de înso�ire a transportului a principalelor elemente de identificare a
APV prev�zute la alin. (2)”

- „Bonul de vânzare este documentul secundar de provenien�� a materialelor
lemnoase comercializate, în situa�ia în care în actul de comer� cel pu�in una dintre p�r�i este



persoan� fizic�, �i se folose�te numai atunci când vânz�torul este persoan� impozabil�
nepl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�.”

- „(1) Documentul de înso�ire a materialelor lemnoase pe durata
transportului cu orice mijloc de transport este avizul de înso�ire pentru materiale
lemnoase,…………  .”, iar
„în cazul vânz�rii materialelor lemnoase în condi�iile prev�zute la art. 5 se consemneaz�
seria �i data bonului de vânzare sub forma BV seria ...../data .........;”

În concluzie comercializarea masei lemnoase implic� necesitatea întocmirii de
documente precum bon de vânzare, aviz de înso�ire (documente care conform prevederilor
art.8 din normele aprobate prin HG nr. 427/2004, actualizat�, sunt „documente cu regim
special �i sunt prev�zute cu elemente de securizare specifice”) mai ale în condi�iile în care
„se interzic primirea, depozitarea �i/sau prelucrarea materialelor lemnoase de c�tre
de�in�torii de depozite �i/sau de instala�ii de prelucrare a lemnului, dac� materialele
lemnoase nu sunt înso�ite de avize de înso�ire care sa ateste provenien�a lor legal�, conform
prevederilor art. 7” din HG 427/2004.

Ca atare achizi�iile de materiale lemnoase, respectiv întocmirea borderourilor
de achizi�ie, trebuiau s� se realizeze având la baz� documentele de provenien�� respectiv de
înso�ire a acestor materiale lemnoase, ceea ce nu s-a constatat cu ocazia controlului date fiind
deficien�ele privind lipsa „documentelor legale de provenien�� �i transport” ale materialelor
lemnoase �i nu a fost sus�inut nici de petent� cu argumente de fapt �i documente odat� cu
formularea contesta�iei.

Conform borderourilor de achizi�ie anexate la RIF societatea achizi�ioneaz�
mas� lemnoas� de la o singur� persoan� fizic�, dar f�r� a justifica cu documente (aviz de
înso�ire a masei lemnoase, bon de vânzare a masei lemnoase) provenien�a bunurilor a�a cum
prevede HG nr. 427/23.03.2004, ceea ce creeaz� suspiciuni cu privire la realitatea acestor
achizi�ii, mai ales în condi�iile în care, conform datelor din balan�ele de verificare anexate la
RIF, veniturile ob�inute de societate sunt venituri din lucr�ri executate �i servicii prestate.

Mai mult, în contesta�ia depus�, petenta nu aduce argumente de fapt cu privire
la realizarea opera�iunilor economico-financiare (în cazul de fa�� achizi�ii de mase lemnoase
de la persoane fizice) ci se rezum� la încadrarea „bonului de vânzare” ca document de
provenien�� a materialelor lemnoase, conform prevederilor HG nr. 427/2004, chiar dac�
organul de control constat� ca deficien�� nerespectarea întrutotul a prevederilor H.G. nr.
427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circula�ia materialelor lemnoase �i controlul
circula�iei acestora �i al instala�iilor de transformat lemn rotund.

Având în vedere, cele prezentate mai sus, documentele existente la dosarul
contesta�iei �i reglement�rile legale referitoare la regimul circula�iei masei lemnoase (HG
nr.427/2004) se desprinde concluzia conform c�reia organul de control a procedat legal prin
neadmiterea la deductibilitate în vederea stabilirii impozitului pe profit a cheltuielilor
efectuate cu achizi�ionarea de materiale lemnoase.

Nedeductibilitatea cheltuielilor din lips� de documente care s� ateste
realizarea opera�iunii economico-financiare este prev�zut� �i de art. 21 alin.4, lit. f din Legea
nr. 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel:

“Urm�toarele cheltuieli nu sunt deductibile:     f) cheltuielile înregistrate în
contabilitate, care nu au la baza un document justificativ, potrivit legii, prin
care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune, dup�
caz, potrivit normelor;”
   În concluzie pentru acest cap�t de cerere contesta�ia se va respinge ca

neîntemeiat�.



Pentru celelalte categorii de cheltuieli, petenta nu aduce argumente în
contradictoriu cu deficien�ele constatate de organul de control �i ca atare pentru partea de
obliga�ii fiscale constatate suplimentar ca urmare a nedeductibilit��ii acestor cheltuieli
contesta�ia se respinge ca nemotivat�.

În ceea ce privesc, obliga�ii fiscale accesorii aferente impozitului pe profit
stabilit suplimentar în sum� de 68.037 lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente TVA stabilit�
suplimentar în sum� de 4.272 lei, petenta nu formuleaz� argumente în contradictoriu �i ca
atare pentru acest cap�t de cerere contesta�ia se va respinge ca nemotivat�.

Pentru cap�tul de cerere reprezentând amenzi contraven�ionale agentul
economic poate efectua plângere contraven�ional� conform prevederilor Ordonan�ei nr.
2/12.07.2001, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ca atare pentru acest cap�t de cerere
organul de solu�ionare a contesta�iei nu se pronun��.

Organul de solu�ionare a contesta�iei va formula dispozitivul prezentei decizii,
motivând în func�ie de deficien�ele constatate de organele de control �i contestate de
contribuabil dat fiind faptul c� S.C. G...S.R.L. nu individualizeaz� distinct în cadrul
contesta�iei, obliga�iile fiscale suplimentare aferente acestor deficien�e.

Astfel, pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în baza aprob�rii
referatului nr. 3484/17.01.2007, în temeiul prevederilor art. 180, art. 181 �i art. 186 din
Ordonan�a nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�, se:

D E C I D E

1. Respingerea contesta�iei pentru obliga�iile fiscale reprezentând:

- impozit pe profit în suma de ... lei �i obliga�ii fiscale accesorii
aferente în sum� de ...lei,

- TVA în sum� de .... lei �i obliga�ii fiscale accesorii în sum� de ...lei,

motivându-se astfel:
- ca nesus�inut� cu documente pentru obliga�iile fiscale stabilite

de organul de control ca urmare a constat�rii deficien�elor privind achizi�iile de combustibil.
- ca neîntemeiat� pentru obliga�iile fiscale stabilite de organul de

control ca urmare a constat�rii deficien�elor privind achizi�iile de materiale lemnoase.
- ca nemotivat� pentru obliga�iile fiscale stabilite de organul de

control ca urmare a constat�rii deficien�elor pentru care petenta nu a formulat argumente în
contradictoriu.

- ca nemotivat� pentru obliga�iile fiscale accesorii stabilite de
organul de control.

DIRECTOR EXECUTIV


