DECIZIA nr.-/2009
privind solu ionarea contesta iei formulate de
SC X SRL
cu sediul în Loc.--, str.--, nr.--, Bl.--, Sc.--, Ap.--, jud. Covasna,
înregistrat la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009.
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna a fost sesizat de Activitatea
de Inspec ie Fiscal Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat la D.G.F.P.
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta iei formulate de SC X SRL înregistrat la
organul fiscal teritorial sub nr. --/2009.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga ii fiscale la
impozitul pe profit datorat de persoane juridice române i accesorii în sum total de
?? lei.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 alin. 1 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 alin. (1)
i alin. (3), art. 206 i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , D.G.F.P. Covasna este investit , prin Compartimentul
solutionare a contesta iilor, s solu ioneze pe fond contesta ia.
I. Prin contesta ia formulat de SC X SRL se cere recalcularea impozitului pe
profit i major rile aferente, în spe luarea în vedere a pierderii contabile din anul
2007 din profitul înregistrat în anul 2008.
II. Organele de control din cadrul A.I.F. Covasna în urma controlului efectuat
la SC X SRL în data de 2009-2009, au emis Decizia de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009 prin care s-a stabilit obliga ii fiscale la
impozitul pe profit datorat de persoane juridice române i accesorii în sum total de
?? lei, cu respectarea legisla iei în vigoare.
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat rile
organelor fiscale, sus inerile petentei i prevederile legale în vigoare se re in
urm toarele:
Conform pct.2.5 din OG 519/2003, privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , din care cit m:
“2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu ionare va solicita
contestatorului, pe baza de scrisoare recomandat cu confirmare de primire,
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunic rii acesteia, a motivelor de
fapt i de drept, sub sanc iunea respingerii contesta iei ca nemotivat .”

Se re ine c în data de 2009 a fost emis adresa cu num rul de înregistrare --,
prin care sa cerut de la contestatoare motivarea de fapt i de drept, dovezile pe care
se întemeiaz contesta ia i dovada calit ii de împuternicit al contestatorului
conform art.206 din OG 92/2003R, privind Codul de procedur fiscal .
Pentru considerentele de mai sus, i în temeiul dispozi iilor pct.2.5 din OG
519/2003, privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
DECIDE:
Respinge contesta ia formulat de SC X SRL cu sediul în Loc.--, str.--, nr.--,
Bl.--, Sc.--, Ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.--/2009 întocmit în baza
Raportului de inspec ie fiscal nr. --/2009, act administrativ fiscal încheiat de
organele de control din cadrul A.I.F. Covasna, prin care s-a stabilit obliga ii fiscale la
impozitul pe profit datorat de persoane juridice române i accesorii în sum total de
?? lei, ca nemotivat .
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac
poate fi atacat în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna.
DIRECTOR COORDONATOR,
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