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DECIZIA NR. 10 / 2008

Directia Generala a Finantelor Publice .... a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice .... - Activitatea de Inspectie Fiscala
asupra contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L. cu sediul in ..., str. ..., bl.
..., sc...., ap. ..., jud. ..., inregistrata la O.R.C. ... sub nr. ..., avand C.U.I.
RO ..., reprezentata legal de ..., in calitate de administrator.

Petentul contesta partial Decizia de impunere nr. .../.... intocmita
de organele de inspectie fiscala ale Administratiei Finantelor Publice ... -
Activitatea de Inspectie Fiscala. 

In adresa nr. .../... petenta precizeaza ca suma contestata este de
... lei reprezentand TVA declarat eronat pe randul 14 din decontul
aferent trimestrului I ... care a condus la stabilirea prin decizia contestata
a unui TVA suplimentar in suma de ... lei cu accesorii aferente.

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poarta semnatura
titularului dreptului procesual si are aplicata amprenta stampilei petentei.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209
alin. (1) pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala a
Finantelor Publice ... este investita a se pronunta asupra cauzei.

I. Petenta contesta suma de ... lei reprezentand TVA declarata
eronat pe randul 14 din decontul de taxa pe valoarea adaugata aferent



trimestrului I ... impreuna cu majorarile aferente sumei calculate pana la
data de ....

La data de ... societatea a solicitat fisa rol a firmei si a achitat la
Trezoreria ... toate restantele aferente salariilor, taxei pe valoarea
adaugata inclusiv majorarile calculate de programul de calculator. La
data de ... societatea inregistra taxa pe valoarea adaugata conform
balantei la ... in suma de ... lei.

Din eroare s-a inregistrat in declaratia 300 la 31.03...., la randul 27,
suma de ... lei, suma inexistenta in contabilitatea firmei.

Fata de cele mai sus precizate societatea solicita anularea sumei
de ... lei cu accesoriile aferente.

II. Prin Decizia de impunere nr. .../... intocmita de organele de
inspectie fiscala ale Administratiei Finantelor Publice ... - Activitatea de
Inspectie Fiscala a fost calculata taxa pe valoarea adaugata
suplimentara cu accesoriile aferente.

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei  intocmit
de Administratia Finantelor Publice ... - A.I.F. se propune respingerea in
totalitate a contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L..

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa
analizeze daca a fost corect determinata suma de ... lei
reprezentand TVA suplimentar cu accesoriile aferente stabilita ca
urmare a inregistrarii in decontul de taxa pe valoarea adaugata a
regularizarii in suma de ... lei. 

In fapt, societatea comerciala ... S.R.L. a fost verificata pentru
perioada ... - ... de catre organele de inspectie fiscala ale Administratiei
Finantelor Publice ... - Activitatea de Inspectie Fiscala.

Organul de inspectie fiscala precizeaza in raportul de inspectie
fiscala nr. .../... ca in perioada ... - ... s-a constatat o taxa pe valoarea
adaugata suplimentara in suma totala de ... lei din care un TVA stabilit
suplimentar prin nedeclarare la trimestrul I ... in suma de ... lei.

Se retine ca in referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei
organul de inspectie fiscala precizeaza ca la sfarsitul trimestrului I ...
societatea inregistra conform balantei de verificare un TVA de plata in
suma de ... lei, iar in decontul inregistrat sub nr. .../... TVA avea sold
negativ in suma de ... lei rezultand o diferenta intre decont si balanta de
verificare in suma de ... lei. Organul de inspectie fiscala sustine ca toate



constatarile din Raportul de inspectie fiscala sunt corecte, au la baza
motive de fapt reale, precizand ca au fost incalcate prevederile O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Urmare celor de mai sus si a precizarilor din referatul organului de
inspectie fiscala al Administratiei Finantelor Publice ... - Activitatea de
Inspectie Fiscala se va respinge contestatia pentru suma de ... lei
reprezentand TVA suplimentar cu accesoriile aferente stabilita ca
urmare a inregistrarii in decontul de taxa pe valoarea adaugata a
regularizarii in suma de ... lei. 

In drept, art. 94 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precizeaza:

Art. 94 -" Obiectul �i func�iile inspec�iei fiscale
(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea legalit��ii �i

conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii
obliga�iilor de c�tre contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei
fiscale �i contabile, verificarea sau stabilirea, dup� caz, a bazelor de
impunere, stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat� �i a accesoriilor
aferente acestora.[...]

3) Pentru ducerea la îndeplinire a atribu�iilor prev�zute la alin. (2)
organul de inspec�ie fiscal� va proceda la:

[...]b) verificarea concordan�ei dintre datele din declara�iile fiscale
cu cele din eviden�a contabil� a contribuabilului;[...]"

Art. 120 - "Major�ri de întârziere
(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de

întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden��
�i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere,
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i
pân� la data stingerii acesteia inclusiv.

(3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în
raport cu sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri de întârziere
pentru suma datorat� dup� corectare ori modificare, începând cu ziua
imediat urm�toare scaden�ei �i pân� la data stingerii acesteia
inclusiv.[...]"

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art.
94 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile art. 70, art. 209 alin. (1) pct. a), art. 210, art. 211 si art. 216



din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, se

DECIDE

1. Respingerea contestatiei nr. .../... formulata de S.C. ... S.R.L. din
..., pentru suma de ... lei reprezentand TVA suplimentar cu accesoriile
aferente stabilita ca urmare a inregistrarii in decontul de taxa pe
valoarea adaugata a regularizarii in suma de ... lei. 

2. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului .....

  Director Executiv,


