
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ

DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI PRAHOVA
Biroul Solutionare Contestatii

                                                                                                    
DECIZIA  nr. 110 din 14 iulie 2009

                                              
Cu adresa nr. ......./....., inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Prahova

sub nr. ......../......., Activitatea de Inspectie Fiscala din cadrul D.G.F.P. Prahova a inaintat
dosarul contestatiei formulata de S.C. “..........” S.R.L. din ........, impotriva Deciziei de
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.
......../........ intocmita de reprezentanti ai A.I.F. Prahova.

Decizia de impunere nr. ........./....... a avut la baza masurile stabilite de organele de
control prin Raportul de inspectie fiscala incheiat in data de ........ si inregistrat la organul
fiscal sub nr.  ......../........ 

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de .......... lei reprezentand:
-  ......... lei - redeventa miniera; 
-  ......... lei - majorari de intarziere aferente.
Contestatia a fost depusa in termenul legal de 30 de zile prevazut de art.207

alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de
31.07.2007 - Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrative fiscale”.  

Procedura fiind indeplinita, s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.

I. - Sustinerile societatii contestatoare sunt urmatoarele:
“[...] societatea noastra detine Permisul de exploatare nr. ......../.....2007, eliberat de A.N.R.M.

(Agentia Nationala pentru Resurse Minerale), prin care se acorda TITULARULUI dreptul de exploatare
pentru cantitatea de ........ mc de gips, in perimetrul temporar de exploatare ...... - Bertea, jud. Prahova.

- la punctul 9 din Permisul de exploatare se prevede ca "Titularul datoreaza trimestrial bugetului
de stat o redeventa miniera care reprezinta 6% din valoarea productiei miniere realizate, ...".

- potrivit punctului 3 din permis - actul juridic emis de autoritatea competenta, valabilitatea
acestuia "in toate prevederile sale" (inclusiv punctul 9) a fost pana la data de ..........2008, data dupa care
prin negocierea cu A.N.R.M. a unui nou act de concesionare, s-a stabilit redeventa miniera la o cota de
10% din valoarea productiei miniere realizate;

- CONFORM prevederilor art. I, pct. 3, alin. 4) si art. IV alin.1) din OUG 101/2007: [...]
COROBORATE cu prevederile art. 24 alin.1) si 2) din H.G. nr. 1208/2003 privind aprobarea

Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, rezulta faptul ca permisul de exploatare este un act
de dare in administrare sau in concesiune, pentru care nu a fost incheiat un act aditional  ulterior printr-o
renegociere cu A.N.R.M., redeventa miniera fiind calculata si achitata pana la renegociere, in conditiile
prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea minelor 85/2003 si ale Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr.
74/2004, respectiv, conform punctului 9 din permisul de exploatare nr. ....... valabil de la .........2007 la
........2008, cu procentul de 6%

Renegocierea cu A.N.R.M. s-a facut odata cu obtinerea permisului de exploatare nr. ......./......2008,
cand s-a stabilit ca redeventa miniera sa fie 10% din valoarea productiei miniere realizate.

- Precizam faptul ca unitatea noastra a avut un punct de vedere diferit fata de cel al organului de
control, iar in cazul unei societati din Bucuresti prin adresa nr. ......../.....2008 A.N.R.M., a confirmat faptul
ca in cazul permiselor de exploatare incheiate inainte de data emiterii O.U.G. nr. 101/2007 si pentru care
nu au fost incheiate acte aditionale in urma renegocierilor cu Agentia conform art. I, pct. 3, alin. 4) si art.
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IV alin. 1) din OUG 101/2007, redeventa miniera se va plati pana la renegociere in conditiile prevederilor
art. 45 alin. 1) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale Ordinului A.N.R.M. nr. 74/2004. [...]."

          
II. - Prin  Raportul  de inspectie fiscala incheiat la data de ...... de reprezentantii

Activitatii de Inspectie Fiscala Prahova la S.C. “..........” S.R.L. din ......., s-au mentionat
urmatoarele, referitor la suma contestata:

“[...]. In urma verificarii modului de stabilire a redeventei miniere, s-a constatat ca pentru
perioada trim. IV 2007 - trim. II 2008 societatea nu a aplicat cota legala in vigoare prevazuta la art. 45
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2003 privind Legea minelor, modificata si completata prin O.U.G. nr.
101/2007. Potrivit Ordinului nr. 211/2007 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 74/2004,
cotele procentuale prevazute la art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se
achita incepand cu data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 101/08.10.2007.

Astfel, conform actelor normative mentionate mai sus, incepand cu trim. IV 2007 cota legala este
de 10%.

Fata de aceasta, societatea a utilizat la stabilirea redeventei miniere cota de 6% stipula ain
permisul de exploatare nr. ......./.......2007, cota valabila pana la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr.
101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003.

In consecinta, pentru perioada trim. IV 2007 - trim. II 2008 a fost recalculata redeventa miniera
prin aplicarea asupra valorii productiei miniere in cuantum de ........ lei a cotei de 10%, rezultand o
redeventa datorata in suma de ......... lei, fata de cea calculata de societate in cuantum de ......... lei.

In conformitate cu prevederile art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 92/2003, republicata, coroborat cu
art. 47 din Legea nr. 85/2003, pentru diferenta suplimentara in cuantum de ........ lei, in timpul controlului
au fost calculate majorari de intarziere in suma totala de ......... lei (anexa nr. 1.2). [...]."                              
          

III. - Din analiza documentelor anexate dosarului cauzei si avand in vedere
prevederile legale in vigoare din perioada verificata, au rezultat urmatoarele:

* Raportul  de inspectie fiscala incheiat in data de ........ de organele fiscale
apartinand A.I.F. Prahova la S.C. “..........” S.R.L. ......., a avut ca obiectiv controlul asupra
modului de respectare a prevederilor legale privind redeventa miniera si taxa de exploatare
datorate de catre aceasta societate.

Perioada supusa verificarii a fost trimestrul III 2006 - trimestrul IV 2008, iar obiectul
principal de activitate al societatii il constituie “Extractia pietrei ornamentale si a pietrei
pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei”  - cod CAEN
0811.

Organele de inspectie fiscala au constatat ca in perioada trimestrul IV 2007 -
trimestrul II 2008, S.C. "............" S.R.L. a utilizat la stabilirea redeventei miniere cota de
6% stipulata in Permisul de exploatare nr. ......../........2007, in loc de cota de 10% prevazuta
in O.U.G. nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003,
valabila de la data intrarii in vigoare a ordonantei.

In consecinta, a fost recalculata redeventa miniera prin aplicarea asupra valorii
productiei miniere in cuantum de ....... lei a cotei de 10%, rezultand o redeventa datorata in
suma de ....... lei, cu ....... lei mai mult decat cea calculata de societatea comerciala in suma
de ....... lei, conform art. 45 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare. In baza prevederilor art. 119 si art. 120 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, coroborat cu prevederile art. 47 din Legea minelor nr.
85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru diferenta de redeventa miniera in
suma de ...... lei, au fost calculate majorari de intarziere in suma totala de ....... lei.
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* S.C. “........” S.R.L. considera ca nu datoreaza diferenta de redeventa miniera in
suma de ....... lei si majorarile de intarziere aferente in suma de ...... lei intrucat, conform
prevederilor art. I pct. 3 alin.(4) si art. IV alin.(1) din O.U.G. nr. 101/2007, coroborate cu
prevederile art. 24 alin. (1) si (2) din H.G. nr. 1208/2003, permisul de exploatare nr.
......./......2007 este un act de dare in administrare sau in concesiune valabil pana la data de
........2008, pentru care nu a fost incheiat un act aditional  ulterior aparitiei O.U.G. nr.
101/2007 printr-o renegociere cu A.N.R.M., astfel ca redeventa miniera a fost calculata si
achitata pana la renegociere, in conditiile prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea minelor
85/2003 si ale Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr. 74/2004, respectiv, conform punctului
9 din permisul de exploatare nr. ......... valabil de la .........2007 la .......2008, cu procentul de
6%.

Renegocierea cu A.N.R.M. s-a facut odata cu obtinerea permisului de exploatare nr.
........../.....2008, cand s-a stabilit ca redeventa miniera sa fie 10% din valoarea productiei
miniere realizate.

* In fapt, in data de ........ 2007, S.C. "......." S.R.L. ....... a obtinut Permisul de
exploatare nr. ....../........2007 eliberat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in
baza caruia societatea avea dreptul de exploatare pentru cantitatea de ....... mc de gips in
perimetrul temporar de exploatare ......... Citam din Permis:

"3. Valabilitatea acestui Permis de exploatare in toate prevederile sale, este de la ........2007 la
......2008, fara drept de reinoire obligatorie si fara drept de preemtiune al titularului pentru concesionare.
[...]

8. TITULARUL Permisului de exploatare are urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile legii nr. 85/2003 - Legea minelor, ale normelor si instructiunilor emise

in aplicarea acesteia, ordinele si dispozitiile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, precum si
prevederile prezentului permis, notei de constatare si documentatiei tehnice; [...]

9. TITULARUL datoreaza trimestrial bugetului de stat (pana la 20 ale lunii urmatoare trimestrului
calendaristic expirat) o redeventa miniera care reprezinta 6% din valoarea productiei realizate, prezentata
in raportul geo-minier trimestrial si stabilita in conformitate cu instructiunile emise prin Ordin al
Presedintelui ANRM. [...]."

In perioada urmatoare aparitiei O.U.G. nr.101/04.10.2007 pentru modificarea si
completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004, respectiv in
perioada trimestrul IV 2007 - trimestrul II 2008 (permisul de exploatare nr. ......../2007 a
avut valabilitate pana la data de .......2008), societatea comerciala a realizat o productie
miniera in valoare de ....... lei. 

Pentru calcularea redeventei miniere, S.C. "........" S.R.L. a aplicat asupra valorii
productiei miniere cota procentuala de 6% prevazuta in Permisul de exploatare nr.
......../.....2007, fata de cota procentuala de 10% prevazuta in O.U.G. nr. 101/2007 pentru
modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004,
sustinand ca pana la o noua renegociere cu A.N.R.M., redeventa miniera se calculeaza in
procentul de 6% prevazut in Permisul de exploatare. 

*  Legislatia in vigoare din perioada analizata precizeaza urmatoarele: 
- Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (forma

valabila in anul 2007): 
"Art. 3. - In intelesul prezentei legi, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza: [...]
17. licenta - actul juridic prin care se acorda concesionarea/darea in administrare a activitatilor

miniere de explorare/exploatare;
22. permis de exploatare - actul juridic emis de autoritatea competenta prin care se acorda dreptul

de exploatare a unor cantitati determinate de roci utile, turba si aur aluvionar, in conditiile art. 28 si 30;
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27. productie miniera - cantitatea de produse miniere extrasa in vederea prelucrarii si/sau
comercializarii de catre titular;

31. redeventa miniera - suma datorata de concesionar bugetului de stat pentru produsele miniere
extrase de catre titular, reprezentand compensarea scaderii rezervelor minerale;

34. titular - orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, care poate efectua activitati
miniere in baza unei licente sau a unui permis;

Art. 28. - (1) Rocile utilizabile in constructii si acumularile de turba pot fi extrase de catre
persoane fizice sau juridice in cantitati determinate, pe termen de pana la un an si pe baza de permis de
exploatare emis de autoritatea competenta. Permisul se elibereaza primului solicitant. [...]

(3) Pentru obtinerea permisului de exploatare solicitantii sunt obligati la constituirea garantiei
financiare pentru refacerea mediului, precum si la plata taxei pe activitatea de exploatare si a redeventei
miniere, in conditiile legii. Constituirea garantiei financiare pentru refacerea mediului si plata taxei se vor
face la data eliberarii permisului, iar plata redeventei miniere se realizeaza in conditiile art. 45, etapizat,
pe durata valabilitatii permisului de exploatare.

Art. 44. - (1) Titularii licentelor/permiselor sunt obligati la plata catre bugetul de stat a unei taxe
pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, precum si a unei
redevente miniere. [...]

Art. 45. - (1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste la o cota procentuala din
valoarea productiei miniere, dupa cum urmeaza: [...]
   c) o cota de 6% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale, la care cota este de 10%; [...]

(4) Redeventa miniera este datorata din ziua inceperii realizarii productiei si este platibila
trimestrial, cu scadenta pana la data de 20 a primei luni a trimestrului urmator.

Art. 47. - (1) Verificarea exactitatii datelor si a informatiilor pe baza carora se calculeaza taxa
pentru activitatea miniera si redeventa miniera se face de catre autoritatea competenta, precum si de catre
organele administratiei publice cu atributii in domeniul controlului financiar.
    (2) Pentru neplata in termen a taxelor pentru activitatea miniera si/sau a redeventei miniere se
datoreaza majorari de intarziere si penalitati de intarziere, conform legislatiei fiscale in vigoare.

Art. 60. - (1) Prevederile licentelor de explorare si/sau exploatare aprobate de Guvern raman
valabile pe intreaga lor durata, in conditiile in care au fost incheiate."

- OU.G. nr.  101/4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea
Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004 (M.O. nr. 684 din 8 octombrie
2007):
    "Tinand cont de necesitatea uniformizarii cat mai urgente a taxelor si redeventelor cuvenite
statului pentru concesionarea de activitati miniere si operatiuni petroliere,
    luand in considerare evolutia ascendenta a preturilor de valorificare a produselor miniere si a
titeiului/gazelor naturale, inclusiv a tarifelor de operare a sistemului national de transport al
petrolului/terminalului petrolier,
    in considerarea faptului ca aceste elemente de fapt vizeaza un interes public, constituind o situatie
extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. I. - Legea minelor nr. 85/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197
din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum
urmeaza:
    1. La articolul 3, punctul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "31. redeventa miniera - suma datorata bugetului de stat de catre titular pentru
concesionarea/administrarea activitatilor de exploatare a resurselor minerale, bunuri ale domeniului
public al statului;".
    2. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
     "(2) Prevederile licentelor in vigoare raman nemodificate pe toata durata initiala a acestora, cu
exceptia cazurilor in care partile convin modificarea/completarea acestora."

3. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu
urmatorul cuprins:
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     "(3) In cazul prelungirii duratei licentei de concesiune / administrare sau transferului licentei de
concesiune, autoritatea competenta va renegocia conditiile concesiunii/administrarii, conform prezentei
legi, prin incheierea de acte aditionale, semnate de aceasta si titular.

(4) Modificarea/completarea licentelor in vigoare se realizeaza prin acte aditionale semnate de
autoritatea competenta si titular." [...]

5. La articolul 45, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
     "Art. 45. - (1) Redeventa miniera cuvenita bugetului de stat se stabileste, la incheierea licentei ori
la eliberarea permisului de exploatare, la o cota procentuala din valoarea productiei miniere, dupa cum
urmeaza: [...]
    c) 10% pentru roci utile, cu exceptia rocilor ornamentale si a pietrelor pretioase si semipretioase,
la care cota este 15%; [...]." [...]

7. La articolul 60, alineatele (1) si (2) se abroga.
Art. IV. - (1) Licentele de concesiune/administrare si acordurile petroliere incheiate si neintrate in

vigoare, precum si licentele de concesiune/administrare si acordurile petroliere intrate in vigoare se
renegociaza in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta."

- Ordinul  presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.
211 din 14 decembrie 2007 pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice
privind modul de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate
de catre titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 74/2004 (M. O. nr. 890 din
27 decembrie 2007)

"2. La articolul I litera B punctul 2, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "a) Pentru titularii licentelor de exploatare si ai licentelor de explorare care efectueaza exploatare
experimentala, precum si pentru titularii permiselor de exploatare, conform prevederilor art. 45 din Legea
nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, redeventa este data de valoarea productiei miniere,
care se calculeaza pe baza preturilor de livrare practicate in perioada de raportare si a cantitatilor de
produse miniere comercializate in aceasta perioada, indiferent de modul de comercializare (in stare bruta
sau prelucrate). Din valoarea productiei miniere rezultate nu se vor scadea cheltuielile de prelucrare.
    Cotele procentuale ale redeventei miniere datorate sunt cele prevazute la art. 45 din Legea nr.
85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

4. La articolul I litera B, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul
cuprins:
    "4. Taxele pe activitatea miniera si redeventele miniere se achita incepand cu data intrarii in
vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii
minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004."

ANEXA 2   (Anexa nr. 3 la instructiunile tehnice)
                   REDEVENTA MINIERA
    Decont pe trimestrul ............. anul ...........
    Denumirea titularului ...................
    Numele si prenumele (pentru persoanele fizice) .............
    Denumirea perimetrului/Numar de contract .................

Instructiuni de completare a decontului trimestrial privind redeventa miniera
Coloanele formularului de decont se completeaza dupa cum urmeaza:
- coloana 5 se completeaza trecandu-se cota procentuala aplicata conform art. 45 din Legea nr.

85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - coloana 6 se completeaza cu sumele reprezentand redeventa miniera datorata bugetului de stat,
calculata prin aplicarea procentelor prevazute la art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si
completarile ulterioare; [...]."

 * Fata de cele prezentate mai sus, rezulta ca in mod legal organele de inspectie
fiscala au calculat redeventa miniera datorata pentru perioada trim. IV 2007 - trim II 2008
de S.C. "........" S.R.L. prin aplicarea cotei procentuale de 10% aplicata asupra valorii
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productiei miniere realizate, intrucat la pct. 2 din Ordinul presedintelui A.N.R.M. nr.
211/14.12.2007 pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul
de raportare si de calcul al valorii productiei si redeventei miniere datorate de catre
titularii actelor de dare in administrare sau de concesiune, aprobate prin Ordinul nr.
74/2004 (publicat in M.O. nr. 890 din 27.12.2007) se precizeaza cu claritate ca se
datoreaza redevente miniere in cotele procentuale prevazute la art. 45 din Legea nr.
85/2003, cu modificarile  si completarile ulterioare, iar la pct. 4 din acelasi act normativ
se precizeaza ca redeventele miniere in cotele modificate se achita incepand cu data
intrarii  in vigoare a O.U.G. nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii
minelor nr. 85/2003.

Sustinerea din contestatie conform careia "permisul de exploatare este un act de dare in
administrare sau in concesiune, pentru care nu a fost incheiat un act aditional  ulterior printr-o
renegociere cu A.N.R.M., redeventa miniera fiind calculata si achitata pana la renegociere in conditiile
prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea minelor 85/2003 si ale Ordinului Presedintelui A.N.R.M. nr.
74/2004, respectiv, conform punctului 9 din permisul de exploatare nr. ....... valabil de la ........2007 la
........2008, cu procentul de 6%", invocandu-se in sustinerea celor afirmate prevederile art. 24
alin.(1) si (2) din H.G. nr. 1208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii
minelor nr. 85/2003, ale art. I pct.(3) alin.(4) si art. IV din O.U.G. nr. 101/2007 pentru
modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003, nu poate fi avuta in vedere la
solutionarea favorabila a contestatiei, intrucat:

- Art. 24 alin.(1) din Normele de aplicare a Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin
H.G. nr. 1208/2003, precizeaza: "(1) Actele de dare in administrare sau in concesiune prevazute de
Legea minelor, in functie de felul operatiunilor ce urmeaza sa fie executate, sunt, in principal,
urmatoarele: [...]

d) licenta de dare in administrare pentru exploatare;
    e) licenta de concesiune pentru exploatare;
    f) permisul de exploatare; [...]"

Astfel, sunt delimitate clar actele de dare in administrare sau concesiune, fara a se
permite asimilarea permiselor de exploatare cu licentele de exploatare. De altfel, chiar in
Legea minelor nr. 85/2003 se face o diferentiere clara intre licentele de exploatare si
permisele de exploatare: licentele de exploatare se acorda pentru maxim 20 de ani, prin
hotarare de Guvern, pentru anumite perimetre de exploatare, direct titularului unei licente
de explorare sau in urma unui concurs public de oferta (art.18 - 21 din lege), in timp ce
permisele de exploatare se acorda pentru maxim 1 an de catre autoritatea competenta
(A.N.R.M.), pentru anumite produse ale solului sau subsolului exploatate in cantitati
determinat si dintr-un areal determinat, primului solicitant (art.28 din lege).  

- Art. I pct. 3 si art. IV din O.U.G. nr. 101/2007, invocate in contestatie, se refera
strict la licentele de concesiune / administrare si nu la permisele de exploatare, astfel ca nu
este posibila o extrapolare a prevederilor legale si asupra permiselor de exploatare.

- Faptul ca redeventa miniera aferenta permiselor de exploatare este datorata in cota
de 10% de la data publicarii in Monitorul Oficial a O.U.G. nr. 101/2007 este dovedit si de
anexa nr.2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 211 din
14 decembrie 2007 care, la "Instructiunile de completare a decontului trimestrial privind
redeventa miniera" precizeaza ca in coloana 5 a decontului se inscrie cota procentuala
aplicata conform art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
(deci 10% si nu 6%), iar in coloana 6 a decontului trimestrial se inscriu sumele
reprezentand redeventa miniera datorata bugetului de stat, calculata prin aplicarea
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procentelor prevazute la art. 45 din Legea nr. 85/2003, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, rezulta ca suma de ........... lei
reprezentand diferenta redeventa miniera, calculata conform prevederilor art. 45 alin.(1)
din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (cota de 10% fata
de cota de 6% utilizata de societate), ca si majorarile de intarziere aferente in suma de ........
lei calculate conform prevederilor art. 119 alin.(1) si art. 120 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, coroborat cu prevederile art. 47 din Legea
minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt legal datorate de S.C.
"........" S.R.L., drept pentru care se va respinge contestatia ca neintemeiata.

IV. - Concluzionand analiza pe fond a contestatiei formulata de S.C. "........"
S.R.L. din ........, in conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31.07.2007, se:

                      D E C I D E :

1. -    Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma totala de ........ lei
reprezentand:

- ........ lei - redeventa miniera; 
- ........ lei - majorari de intarziere aferente.  

2. - Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, republicata  in data
de 31.07.2007 si ale art.11 alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta deciziei poate fi atacata in termen de 6 luni de la data primirii la instanta de
contencios administrativ competenta din cadrul Tribunalului Prahova.

                       

DIRECTOR COORDONATOR,
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