
                                                   

DECIZIA NR 30/2007
                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de

SC REBCO SRL  Tg-Jiu, inregistrata la D.G.F.P.
Gorj sub nr. 14621/05.03.2007

Biroul  solutionare   contestatii  din  cadrul D.G.F.P.  Gorj  a  fost  sesizat
de   SAF-ACF Gorj  prin   adresa  nr. 19870/03.04.2007, asupra contestatiei
formulate   de   SC R SRL  din Tg-Jiu, inregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr.
14621/05.03.2007.

Obiectul contestatiei îl constituie  m�surile  dispuse  de organele  de
inspectie fiscala ale S.A.F.-A.C.F. Gorj prin Decizia de impunere nr.
68/30.01.2007, intocmita pe baza constatarilor din Raportul de inspectie fiscala
din 26.01.2007.

SC REBCO SRL contesta urmatoarele sume :
� ... lei - reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor;
� ... lei - reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata;
� ... lei - reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile

microintreprinderilor; 
� ... lei - reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata de plata.

Contestatia  a  fost  formulata  in termenul  prevazut de art. 177, alin(1)
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Cauza    supusa   solutionarii  se  incadreaza in  prevederile art.175 din
OG  nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Vazand ca in speta sunt indeplinite prevederile   art.175  si  art. 177 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Gorj
este investita sa se pronunte in solutionarea pe fond a contestatiei formulate de
SC  ... SRL  Tg-Jiu.
      



I. SC R SRL Tg-Jiu depune la D.G.F.P. Gorj contesta�ia inregistrata sub
nr. 14621/05.03.2007, ulterior depunand o adresa de completare a contestatiei
initiale, adresa inregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr.15749/12.03.2007, in care
sunt contestate o parte din obligatiile fiscale suplimentare stabilite prin Deciziei
de impunere nr. 68/30.01.2007, intocmita pe baza constatarilor din Raportul de
inspectie fiscala din 26.01.2007, respectiv impozit pe veniturile
microintreprinderilor in suma de ... lei si acesorii aferente in suma de ... lei,
precum si taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei si accesorii
aferente in suma de ... lei.
 

Societatea invoca in esenta, anularea debitelor respective, datorate ca
urmare a estimarii unui numar de 79 facturi fiscale ce nu au putut fi puse la
dispozitia organelor de inspectie fiscala, dar care ulterior inspectiei fiscale au
fost gasite, depunand in sustinerea contestatiei facturile fiscale in original seria
GJACA Nr. 4506210, seria GJACA de la nr. 4506223 la nr. 4506250 si de la nr.
4399201 la nr. 4399250.

II. Prin Decizia de impunere nr. 68/30.01.2007, intocmita pe baza
constatarilor din Raportul de inspectie fiscala din 26.01.2007, organele de
inspectie fiscala ale  SAF-ACF Gorj, au stabilit in sarcina SC R SRL Tg-Jiu
obligatii fiscale suplimentare dupa cum urmeaza:

� ... lei - reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor;
� ... lei - reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata;
� ... lei - reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile

microintreprinderilor;
� ... lei  - reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata de plata.

Urmare depunerii de documente ce nu au fost prezentate in timpul
inspectiei fiscale, organele de inspectie fiscala au efectuat o cercetare la sediul
societatii pentru lamurirea aspectelor ce fac obiectul contestatiei.

Urmare cercetarii efectuate, a fost intocmit procesul verbal incheiat in
data de 23.03.2007, din care reise faptul ca, prin prezentarea facturilor fiscale
seria GJACA Nr. 4506210, seria GJACA de la nr. 4506223 la nr. 4506250 si de
la nr. 4399201 la nr. 4399250, echipa de control a diminuat veniturile stabilite
suplimentar, rezultand urmatoarele debite pe care agentul economic nu le mai
datoreaza:

- impozit pe veniturile microintreprinderilor= ... lei;
- accesorii aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor = ... lei (... lei
majorari si ... lei penalitati);



- taxa pe valoarea adaugata de plata = ... lei;
- accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata de plata = ... lei (... lei majorari si
... lei penalitati);

Totodata, fata de debitele stabilite prin decizia de impunere nr.
68/30.01.2007, SC R SRL Tg-Jiu mai datoreaza urmatoarele sume:
- ... lei reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor, impozit calculat
ca urmarea a nedeclararii si neinregistrarii acestui impozit pe veniturile
microintreprinderilor;
- ... lei reprezentand majorari aferente impozitului pe veniturile
microintreprinderilor in valoarea de ... lei, impozit ce nu a fost declarat si
inregistrat de societatea contestatoare.  

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul cauzei,
constat�rile organelor de control, precum �i motivele invocate de societate, se
re�in urm�toarele:

In fapt, prin Decizia de impunere nr. 68/30.01.2007, intocmita pe baza
constatarilor din Raportul de inspectie fiscala din 26.01.2007, ca urmare a
neprezentarii unui numar de 79 facturi fiscale din care una pentru anul 2003 si
78 pentru anul 2004, respectiv facturile fiscale cu seria GJACA Nr. 4506210,
seria GJACA de la nr. 4506223 la nr. 4506250 si de la nr. 4399201 la nr.
4399250, echipa de inspectie fiscala a procedat la suplimentarea veniturilor prin
estimare, rezultand un venit impozabil in suma de ... lei. 

Veniturilor stablite suplimentar le corespunde un impozit pe veniturile
microintreprinderilor   in suma de ... lei, iar valoarea taxei pe valoarea adaugata
de plata aferenta facturilor nejustificate este in suma totala de ... lei. Pentru
debitele stabilite suplimentar echipa de inspectie fiscala a stabilit accesorii
aferente respectiv: majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente
impozitului pe veniturile microintreprinderilor  in suma totala de ... lei si
majorari de intarziere si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea
adaugata in suma totala de ... lei.
  

SC ... SRL Tg-Jiu depune in sustinerea contestatiei un numar de 79
facturi fiscale  ce nu au fost prezentate organelor de inspectie fiscala in timpul
controlului.

In drept , conform prevederilor art.183 alin. (4) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza:

"(4) Contestatorul, intervenientii sau imputernicitii acestora pot sa
depuna probe noi in sustinerea cauzei. In acesata situatie, organul fiscal
emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat



activitatea de control, dupa caz, i se va oferi posibilitatea sa se pronunte asupra
acestora."  

Pentru lamurirea aspectelor ridicate de societatea contestatoare prin
contetatia formulata, in conformitate cu prevederile pct. 9.9 din Ordinul
presedintelui ANAF nr. 519/2005, organele de inspectie fiscala ale SAF-ACF
Gorj au procedat la efectuarea unei cercetari la fata locului, urmare acestei
cercetari, fiind intocmit procesul verbal din 23.03.2007.

Din procesul verbal intocmit de organele de inspectie fiscala ale
SAF-ACF  din cadrul D.G.F.P. Gorj, reiese faptul ca, intrucat agentul economic
a prezentat facturile fiscale ce nu au fost  prezentate la controlul anterior, s-a
procedat la recalculare impozitului pe veniturile microintreprinderilor si
accesoriile aferente, respectiv taxa pe valoarea adaugata  si accesoriile aferente,
rezultand urmatoarea situatie:

- debite pe care agentul economic nu le mai datoreaza:

- impozit pe veniturile microintreprinderilor= ... lei;
- accesorii aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor = ... lei (... lei
majorari si ... lei penalitati);
- taxa pe valoarea adaugata de plata = ... lei;
- accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata de plata = ... lei (... lei majorari si
... lei penalitati);

Intrucat organele de inspectie fiscala, prin procesul verbal din 23.03.2007
au stabilit ca, SC R SRL nu mai datoreaza impozit pe veniturile
microintreprinderilor in suma de ... lei, suma contestata de agentul economic
fiind ... lei, rezulta ca pentru acest capat de cerere contestatia urmeaza a fi
admisa.  

Referitor la capatul de cerere privind taxa pe valoarea adaugata de plata,
intrucat exista diferente intre suma contestata, respectiv suma de ... lei si suma
stabilita suplimentar prin titlu de creanta, in speta Decizia de impunere nr. 68
din 30.01.2007, respectiv suma de ... lei, iar prin  procesul verbal din
23.03.2007 organele de inspectie fiscala au stabilit ca, SC R SRL nu mai
datoreaza taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei, rezulta ca pentru
suma de ... lei cererea societatii privind debitul respectiv este justificata,
contestatia urmand a fi admisa, iar pentru diferenta in suma de ... lei contestatia
urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata si neargumentata.
     

Referitor la capatul de cerere privind  accesorii aferente impozitului pe
veniturile microintreprinderilor si accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata,
prin procesul verbal de din 23.03.2007, au fost diminutate veniturile stablite
suplimentar initial prin estimare precum si majorarile si penalitatile de intarziere



aferente impozitului pe veniturile microintreprinderilor, respectiv taxei pe
valoarea adaugata de plata, pe care agentul economic nu le mai datoreaza.

Fata de accesoriile aferente impozitului pe veniturile
microintreprinderilor, calculate de organele de inspectie fiscala si cele contestate
de societate exista anumite diferente, astfel: suma contestata este ... lei, in timp
ce suma stabilita de echipa de control, ca nefiind datorata de agentul economic
este de ... lei. Avand in vedere faptul ca pentru capatul de cerere privind
impozitul pe veniturile microintreprinderilor analizat anterior, solutia a fost de
admitere si conform principiului accesoriul urmeaza principalul, rezulta ca
pentru acest capat de cerere contestatia va fi admisa doar in ce priveste suma de
... lei stabilita de echipa de inspectie fiscala, ca nefiind datorata de agentul
economic, pentru diferenta de ... lei ce reprezinta accesorii calculate de echipa
de inspectie fiscala ca urmare a nedeclararii unui impozit pe veniturile
microintreprinderilor in suma de ... lei, impozit ce nu face obiectul contestatiei,
contestatia urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.

Referitor la capatul de cerere privind  accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata in suma de ... lei intruct prin procesul verbal din 23.03.2007 organele
de inspectie fiscala au stabilit ca, SC R SRL nu mai datoreaza accesorii aferente
taxei pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei si cum pentru capatul de
cerere privind taxa pe valoarea adaugata de plata analizat anterior, solutia a fost
de admitere si conform principiului accesoriul urmeaza principalul, rezulta ca
pentru acest capat de cerere contestatia va fi admisa.

Din aceste considerente, avand in vedere aspectele prezentate si in
conformitate cu art.186 si art.199 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata,  D.G.F.P. Gorj prin directorul executiv

 DECIDE:

1) Admiterea contestatiei formulate de SC R SRL Tg-Jiu privind
impozitul pe veniturile microintreprinderilor in suma de ... lei, taxa pe valoarea
adaugata de plata in suma de ... lei, accesorii aferente  impozitului pe veniturile
microintreprinderilor in suma de ... lei si accesorii aferente taxei pe valoarea
adaugata in suma de ... lei.   

2) Respingerea contestatiei formulate de SC R SRL Tg-Jiu, privind taxa
pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei  si accesorii aferente impozitului
pe veniturile microintreprinderilor in suma de ... lei, ca neintemeiata.



3) Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala
si Contecios Administrativ, conform prevederilor legale.

DIRECTOR EXCUTIV,


