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DECIZIA  NR.  __47______ 
                                                     din  ___06.05.2011_______ 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat�  
de SC X X SRL X X înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava sub nr. X din 08.03.2011 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitate de Inspec�ie Fiscal� Suceava, prin adresa nr. X din 07.03.2011 înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 
08.03.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de SC X X SRL cu sediul în municipiul 
X X, strada X nr. X, bl.X, sc.X, ap. 

 
SC X X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
27.01.2011, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava, privind suma total� de 
X lei reprezentând: 

 
� X lei redeven�� minier�; 
� X lei major�ri de întâziere. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 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. SC X X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 
27.01.2011 emis� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, în baza Raportului 
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         Judetului Suceava           
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de inspec�ie fiscal� nr. X din 27.01.2011, privind obliga�iile fiscale în sum� total� 
de X lei, reprezentând redeven�� minier� în sum� de X lei �i major�ri de 
întârziere în cuantum de X lei.  

  
În sus�inerea contesta�iei petenta sus�ine c� prin Raportul de inspec�ie fiscal� 

din data de 28.01.2011, D.G.F.P Suceava a constatat c� societatea datoreaz� bugetului 
de stat suma de X lei, reprezentând redeven�� minier�  respectiv suma de X lei cu titlu 
de major�ri de întârziere �i penalit��i. 

De asemenea, contestatoarea precizeaz� c� organele de inspec�ie au stabilit 
c� pentru trimestrele II 2008-III 2008, respectiv  trimestrele III 2009-I 2010, societatea 
nu a aplicat prevederile art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 85/2003 la data intr�rii în 
vigoare a modific�rilor �i complet�rilor stabilite pentru acest articol prin OUG nr. 
101/2007, respectiv Legea nr. 262/2009.   

Societatea sus�ine c� în mod corect a aplicat cota de 6% asupra valorii 
produc�iei miniere, având în vedere c�, prin art. 1, pct. 2 din OUG 101/2007 
„prevederile licen�elor în vigoare r�mân nemodificate pe toat� durata ini�iat� a 
acestora, cu excep�ia cazurilor  în care p�r�ile convin  modificarea/completarea 
acestora”, considerând c� pe toat� durata valabilit��ii permisului de exploatare se 
aplic� cota de 6% �i nu cea de 10% cum gre�it au re�inut organele de control. 

În ceea ce prive�te perioada trimetrelor III 2009- trimestrul I 2010, 
societatea sus�ine c� în mod corect a achitat mai mult decât era stabilit prin Legea 
262/2009, respectiv cota de 10% din valoarea produc�iei miniere în loc de 0,40 
euro/unitate produc�ie minier�, rezultând c� a achitat suma de X lei în plus. 

Petenta precizeaz� c� prin procesul verbal de control din 25.10.2010 
organele de inspec�ie fac men�iunea c� „nu au fost constatate deficien�e privind 
modul de calcul al redeven�ei miniere aferent� perioadei 01.07.2006-31.03.2010”, 
fapt pentru care sus�ine c� a fost dovedit� situa�ia de fapt �i de drept. 
 

II. Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale stabilite de  
organele fiscale nr. X din 27.01.2011 organele de inspec�ie din cadrul Activit��ii 
de Inspec�ie Fiscal� Suceava au stabilit în sarcina S.C X X SRL crean�e fiscale în 
sum� total� de X lei reprezentând redeven�e miniere în sum� de X lei �i major�ri 
de întârziere în sum� de X lei. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC X X SRL X X, s-au 

constatat urm�toarele: 
Pentru trimestrele II 2008 – III 2008, �i III 2009-I 2010 societatea nu a 

aplicat prevederile art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 85/2003 la data intr�rii în 
vigoare  a modific�rilor �i complet�rilor stabilite  pentru acest articol  prin urm�toarele 
acte normative: 
- O.U.G nr. 101/04.10.2007. Potrivit Ordinului A.N.R.M. nr. 211/2007 pentru 
modificarea �i completarea Ordinului nr. 74/2004, cotele procentuale prev�zute la art. 
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45 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se aplic� 
începând cu data intr�rii în vigoare a OUG nr. 101/08.10.2007. Astfel, potrivit actelor 
normative prezentate mai sus, începând cu trimestrul I - IV 2007 se aplic� cota de 10% 
pentru calcul redeven�ei miniere, cota care a fost în vigoare �i pentru perioada 
trimestrului II �i III 2008.  
- Legea nr. 262/2009 prin care a fost aprobat� cu modific�ri OUG nr. 101/2007. 
Potrivit modific�rilor aduse prin lege, redeven�a minier� se calculeaz� conform 
prevederilor art. 45 alin. 1 lit. d din Legea minelor nr. 85/2003, care are urm�torul 
cuprins: „echivalentul în lei a 0,40 euro pe unitatea de produc�ie minier�, pentru argile, 
marne, loess, nisip sio pietris, nisp �i roci coalinoase”. Acest text de lege este în 
vigoare începând cu data de 16 iulie 2009, respectiv pentru perioada trimestrelor III 
2009 - I 2010. 

Având în vedere cele prezentate anterior, organele de inspec�ie precizeaz� c� 
a fost calculat� redeven�a minier� aferent� perioadei trimestrelor II 2008 - I 2010, 
astfel: 
 a) pentru sumele de X lei, respectiv X lei, reprezentând valoarea produc�iei 
miniere înregistrat� în trimestrul II 2008, respectiv trimestrul III 2008, societatea a 
calculat redeven�� minier� prin aplicarea cotei de 6% asupra valorii produc�iei 
miniere, a�a cum a fost înscris� în permisul de exploatare, de�i trebuia aplicat� cota de 
10% potrivit modific�rilor aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 
85/2003, prin textele de lege prezentate mai sus.  
 În consecin��, având în vedere modific�rile aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din 
Legea minelor nr. 85/2003, prin actele normative prezentate mai sus, a fost recalculat� 
redeven�a minier� aferent� trimestrelor II �i III 2008 prin aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii produc�iei miniere în cuantum de X lei, respectiv X lei, rezultând o 
diferen�� de X lei redeven�� minier� datorat� suplimentar de societate. 
 b) pentru perioada trimestrelor III 2009 - I 2010 organele de inspec�ie 
precizeaz� c� societatea a calculat redeven�� minier� prin aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii produc�iei miniere, iar potrivit modific�rilor aduse prevederilor art. 45 
alin. 1 din Legea minelor 85/2003 prin legea nr. 262/2009, redeven�a minier� trebuia 
calculat� prin aplicarea echivalentului în lei a 0,40 euro, pe unitatea de produc�ie 
minier�. 
 În consecin��, având în vedere modific�rile aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din 
Legea minelor nr. 85/2003, prin Legea nr. 262/2009, a fost recalculat� redeven�a 
minier� aferent� perioadei  trimestrelor III 2009 – I 2010, rezultând c� societatea a 
calculat �i a virat în plus redeven�� minier� în sum� de X lei. 
 În concluzie, organele de inspec�ie precizeaz� c� urmare a recalcul�rii 
redeven�ei miniere aferent� trimestrelor II 2008 – trimestrul I 2010, la inspec�ia fiscal� 
s-a stabilit c� societatea datoreaz� suplimentar la bugetul de stat redeven�� minier� în 
sum� de X lei.  
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 Pentru neachitarea pân� la termenele stabilite de lege a diferen�elor de redeven�e 
miniere stabilite suplimentar, în timpul controlului au fost calculate accesorii fiscale  
în sum� de X lei. 
  

III. Din analiza documentelor 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: 

 
Referitor la suma total� de X lei reprezentând redeven�� minier� în sum� 

de X lei �i major�ri de întârziere aferente redeven�elor miniere în sum� de X lei, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e dac� societate a procedat în mod corect aplicând cota de redeven�� 
prev�zut� în permisul de exploatare în condi�iile în care organele de inspec�ie 
sus�in c� nu s-au luat în considerare modific�rile �i complet�rile aduse art. 45 
alin. 1 din Legea minelor nr. 82/2003. 

 
În fapt, în urma inspec�iei fiscale desf��urate la SC X SRL, s-a constatat faptul 

c� pentru trimestrele II 2008 – III 2008, respectiv III 2009-I 2010 societatea nu a 
aplicat prevederile art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 85/2003 la data intr�rii în 
vigoare a modific�rilor �i complet�rilor stabilite pentru acest articol.   

Urmare celor precizate anterior, organele de inspec�ie precizeaz� c� a fost 
calculat� redeven�a minier� aferent� perioadei trimestrelor II 2008 - I 2010, astfel: 
 a) pentru sumele de X lei, respectiv X lei, reprezentând valoarea produc�iei 
miniere înregistrat� în trimestrul II 2008, trimestrul III 2008, societatea a calculat 
redeven�� minier� prin aplicarea cotei de 6% asupra valorii produc�iei miniere, a�a 
cum a fost înscris� în permisul de exploatare, de�i trebuia aplicat� cota de 10% 
potrivit� modific�rilor aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 
85/2003.  
 În consecin��, având în vedere modific�rile aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din 
Legea minelor nr. 85/2003, a fost recalculat� redeven�a minier� aferent� trimestrelor II 
�i III 2008 prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii produc�iei miniere în cuantum de 
X lei, respectiv X lei, rezultând o diferen�� de X lei redeven�� minier� datorat� 
suplimentar de societate. 
 b) pentru perioada trimestrelor III 2009 - I 2010 organele de inspec�ie 
precizeaz� c� societatea a calculat redeven�� minier� prin aplicarea cotei de 10% 
asupra valorii produc�iei miniere, potrivit modific�rilor aduse prevederilor art. 45 alin. 
1 din Legea minelor 85/2003 prin Legea nr. 262/2009, redeven�a minier� trebuia 
calculat� prin aplicarea echivalentului în lei a 0,40 euro, pe unitatea de produc�ie 
minier�. 
 În consecin��, având în vedere modific�rile aduse prevederilor art. 45 alin. 1 
din Legea minelor nr. 85/2003, prin Legea  nr. 262/2009, a fost recalculat� redeven�a 
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minier� aferent� trimestrelor III 2009 – I 2010, rezultând c� societatea a calculat �i a 
virat în plus redeven�� minier� în sum� de X lei. 
 

În sus�inerea contesta�iei societatea precizeaz� c� în mod corect a aplicat cota de 
6% asupra valorii produc�iei miniere, având în vedere c�, prin art. 1, pct. 2 din OUG 
101/2007 „prevederile licen�elor în vigoare r�mân nemodificate pe toat� durata 
ini�iat� a acestora, cu excep�ia cazurilor în care p�r�ile convin  
modificarea/completarea acestora”, considerând c� pe toat� durata valabilit��ii 
permisului de exploatare se aplic� cota de 6% �i nu cea de 10% cum gre�it au re�inut 
organele de control. 

În ceea ce prive�te trimetrele III 2009 - trimestrul I 2010, societatea sus�ine c� în 
mod corect a achitat mai mult decât era stabilit prin Legea 262/2009, respectiv cota de 
10% din valoarea produc�iei miniere în loc de 0,40 euro/unitate produc�ie minier�, 
rezultând c� a achitat suma de X lei în plus. 
 

În drept, pentru permisele de exploatare eliberate în baza art. 28 din Legea 
minelor nr. 85/2003, sunt incidente urm�toarele prevederi legale: 

 
� De la data intr�rii în vigoare a Legii minelor nr. 85/2003 prevederile art. 45 

lit. c, unde se precizeaz�: 
 
ART. 45 

    „(1) Redeven�a minier� cuvenit� bugetului de stat se stabile�te la o cot� 
procentual� din valoarea produc�iei miniere, dup� cum urmeaz�: 
    (…) 
    c) o cot� de 6% pentru roci utile, cu excep�ia rocilor ornamentale, la care cota 
este de 10%;” 
 
 Din textul de lege enun�ate se în�elege c� redeven�a minier� cuvenit� bugetului 
de stat se stabile�te la o cot� procentual� de 6% pentru roci utile, cu excep�ia rocilor 
ornamentale, la care cota este de 10%;” 
 Din documentele existente la dosarul cauzei reiese faptul c� pentru trimestrele II 
2008 – III 2008 societatea a aplicat cota de 6% asupra valorii produc�iei miniere. 
 

� Prin Legea minelor nr. 85/2003 a�a cum a fost modificat� prin Ordonan�a 
Guvernului nr. 101/2007, la art. 45 se fac urm�toarele preciz�ri: 

 
"ART. 45 

    (1) Redeven�a minier� cuvenit� bugetului de stat se stabile�te, la încheierea 
licen�ei ori la eliberarea permisului de exploatare, la o cot� procentual� din 
valoarea produc�iei miniere, dup� cum urmeaz�: 
    (…) 
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    c) 10% pentru roci utile, cu excep�ia rocilor ornamentale �i a pietrelor 
pre�ioase �i semipre�ioase, la care cota este 15%;” 
 

  Conform art. 39, alin. 1, lit.a din Legea minelor 85/2003 aplicabil� dup� data 
de 8.10.2007: 
 
„ART. 39 

    (1) Titularul licen�ei/permisului are urm�toarele obliga�ii: 
 a) s� respecte prevederile prezentei legi, ale normelor �i instruc�iunilor emise în 
aplicarea acesteia �i prevederile licen�ei/permisului.” 
 
 Conform textului de lege enun�at, titularul licen�ei/permisului are obliga�ia s� 
respecte prevederile prezentei legi, ale normelor �i instruc�iunilor emise în aplicarea 
acesteia �i prevederile licen�ei/permisului. 
 Prin contesta�ia formulat� societatea sus�ine c� în mod corect a aplicat cota de 
6% asupra valorii produc�iei miniere, în conformitate cu prevederile O.U.G 101/2007, 
art. 1, pct. 2 unde se re�ine c� „prevederile licen�elor în vigoare r�mân nemodificate 
pe toat� durata ini�ial� a acestora, cu excep�ia cazurilor în care p�r�ile convin 
modificarea/completarea acestora” 
 

� Prin Legea nr. 262 din 07 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� 
a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea �i completarea Legii Minelor 
nr. 85/2003 �i a Legii petrolului nr. 238/2004, art. 45 alin. 1 din Legea 
minelor nr. 83/2003, precizeaz� urm�toarele: 

 
„ART. 45 

    (1) Redeven�a minier� cuvenit� bugetului de stat se stabile�te, la încheierea 
licen�ei ori la eliberarea permisului de exploatare, dup� cum urmeaz�: 
    d) echivalentul în lei a 0,40 euro, pe unitatea de produc�ie minier�, pentru 
argile, marne, loess, nisip �i pietri�, nisip �i roci caolinoase;” 

 
Urmare celor precizate, dup� intrarea în vigoare a Legii nr. 262/2009, se 

datoreaz� cota procentual� sau valoric� prev�zut� la articolul citat, pentru permisele 
emise dup� apari�ia acestei legi. 
  
 Din analiza celor precizate anterior, se re�ine faptul c� pentru perioada 
trimestrelor II – III 2008 se aplic� cota de 6% asupra valorii produc�iei miniere, a�a 
cum este prev�zut� în permisul de exploatare, pân� la expirarea acestuia. 
 De asemenea, acest lucru a fost confirmat �i prin adresa nr. ..... din 04.05.2011, 
emis� de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� - Cabinet Vicepre�edinte – unde 
se face precizarea c�:  
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 Pentru permisele de exploatare eliberate în baza art. 28 din Legea minelor nr. 
85/2003 se datoreaz� urm�toarele cote: 

1. De la data intr�rii în vigoare a Legii minelor nr. 85/2003 �i pân� la data 
public�rii OUG nr. 101/2007 se datoreaz� cota procentual� prev�zut� la art. 45 din 
aceast� lege, pân� la expirarea permiselor. 

2. De la data public�rii OUG nr. 101/2007 �i pân� la aprobarea acesteia prin 
Legea nr. 262/2009 privind aprobarea OUG nr. 101/2007 pentru modificarea �i 
completarea Legi minelor 85/2003 �i a Legii petrolului nr. 238/2004 se datoreaz� cota 
procentual� prev�zut� la art. 1 pct. 5 din aceast� ordonan��, pentru permisele emise 
dup� intrarea în vigoare a ordonan�ei �i pân� la expirarea acestora”. 

3. Dup� intrarea în vigoare a Legii 262/2009, se datoreaz� cota procentual� 
sau valoric�  prev�zut� în aceast� lege pentru permisele emise dup� apari�ia acestei 
legi.” 

Prin actul de control întocmit se face precizarea c� pentru sumele de X lei, 
respectiv X lei, reprezentând valoarea produc�iei miniere înregistrat� în trimestrul II 
2008 �i trimestrul III 2008, societatea a calculat redeven�� minier� prin aplicarea cotei 
de 6% asupra valorii produc�iei miniere, a�a cum a fost înscris� în permisul de 
exploatare, considerând c� societatea trebuia s� aplice cota de 10%, potrivit 
modific�rilor aduse prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea minelor nr. 85/2003, f�r� s� 
analizeze cota redeven�elor miniere înscrise în permisele de exploatare �i perioada de 
valabilitate a acestora. 

Din cele enun�ate se re�ine c� redeven�a (cota procentual�) cuvenit� bugetului de 
stat prev�zut� în Legea minelor nr. 83/2003 se stabile�te la eliberarea permiselor. 

Redeven�a minier� datorat� bugetului de stat, de la data public�rii Ordonan�ei 
nr. 101/2007 pentru modificarea �i completarea Legii minelor nr. 85/2003 �i a Legii 
Petrolului nr. 238/2004, se stabile�te pe baza cotei procentuale prev�zut� la art. I, pct. 
5 din aceast� ordonan��, pentru permisele emise dup� intrarea în vigoare a ordonan�ei 
�i pân� la expirarea acestora, iar dup� intrarea în vigoare a Legii nr. 262/2009, se 
datoreaz� cota procentual� sau valoric� prev�zut� de aceast� lege pentru permisele 
emise dup� apari�ia acestei legi.  

Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele de inspec�ie 
fiscal� au avut în vedere cota redeven�ei prev�zut� în actele normative din perioada 
verificat�, f�r� s� analizeze care este cota prev�zut� în permisele de exploatare �i 
perioada de valabilitate a acestora. 

 
Din cele precizate de organele de inspec�ie fiscal� nu reiese data la care au fost 

eliberate permisele de exploatare, fapt pentru care organul de solu�ionare nu se poate 
pronun�a asupra cotei pentru calcul redeven�ei miniere. 
 

Fa�� de cele prezentate urmeaz� a se desfiin�a Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� nr. X din 27.01.2011 privind obliga�iile fiscale 
în sum� de X lei, reprezentând redeven�� minier� în sum� de X lei �i major�ri de 
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întârziere aferente în sum� de X lei potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”(accesoriul urmeaz� principalul), 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 ceea ce prive�te desfiin�area, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� Prevederile art. 216 alin. 3 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�:  

 

„Art. 216  
         (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”. 

� 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.” 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul  prevederilor 

art. 39 alin. 1, art. 45 lit. C din Legea nr. 85/2003, art. 45  din OG nr. 101/2007 pentru 
modificarea Legii minelor nr. 85/2003, art. 45 alin. 1 din Legea 262/2009 pentru 
aprobarea O.G. nr. 101/2007, art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 102.5 din Normele metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, pct. 
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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�, coroborate cu prevederile art. 216 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 

     D E C I D E: 
 

 
-  Desfiin�area Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 27.01.2011 emis� de Activitatea de 
inspec�ie fiscal� Suceava, pentru SC X – X  SRL, privind suma total� de X lei, 
reprezentând redeven�� minier� în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în 
sum� de X lei. 

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. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

 
 

   
 
 
    
 
  

 
   
  
 


