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DECIZIA nr.46/22.06.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan�a, 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 
 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre Serviciul Juridic din cadrul 
D.G.F.P. Constan�a prin adresa nr…………/05.06.2007, cu privire la 
reluarea solu�ion�rii contesta�iei înregistrat� sub 
nr…………/23.09.2005, a c�rei suspendare a fost dispus� prin Decizia 
nr.123/04.10.2005. 
 Solicitarea este întemeiat� pe solu�ia pronun�at� de 
Tribunalul Constan�a Sec�ia Comercial� - Contencios Administrativ 
�i Fiscal prin Hot�rârea nr..../16.04.2007 urmare Rezolu�iei din 
16.03.2007 a Parchetului de pe lâng� Curtea de Apel Constan�a prin 
care s-a dispus scoaterea de sub urm�rire penal� a invinuitului 
IONESCU ION administrator al S.C. CONSTANTA S.R.L., pentru 
infrac�iunea prev�zut� de art.9 lit.b) din Legea nr.241/2005.  

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale 
suplimentare, stabilite prin Decizia de impunere nr………/16.08.2005 
emis� de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr………/16.08.2005, în cuantum total 
de …………… lei, compus� din:  

� …………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
� …………… lei - dobânzi TVA; 
� …………… lei – major�ri de întârziere  TVA; 
� ..... lei – penalit��i întârziere TVA; 
� ..... lei – impozit pe venit microintrepridere; 
� ..... lei – major�ri întârziere impozit pe venit; 
� ..... lei – dobânzi impozit pe venit; 
� ..... lei - penalit��i întârziere impozit pe venit.  

 
  În spe��, se re�ine c� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art.184(3) din O.G. nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, astfel încât Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Constan�a are 

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice 
���������������	��
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s� pronun�e solu�ia 
legal�. 
 

I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F.- Activitatea de Control 
Fiscal Constan�a sub nr…………/16.09.2005, iar la D.G.F.P. Constan�a 
sub nr…………/23.09.2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. prin reprezentantul 
s�u legal a formulat contesta�ie împotriva obliga�iilor fiscale 
suplimentare constând în impozit pe venitul microintreprinderilor 
�i TVA stabilite prin Decizia de impunere nr…………/16.08.2005 emis� 
de c�tre inspectorii fiscali din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan�a. 

 
În sus�inerea contesta�iei sale, petenta a invocat urm�toarele    

motive: 
–organul fiscal a constatat c� un num�r de 62 de facturi 

fiscale achizi�ionate de S.C. CONSTANTA S.R.L. în perioada 2002-
2003 lipsesc la inventariere, lucru recunoscut de petent� în sensul 
c�, acestea nu exist� faptic la sediul societ��ii. 

Petenta precizeaz� c�, acest lucru se datoreaz� faptului c� 
administratorul societ��ii a lipsit din �ar� în mod repetat în 
perioada 2003-2004, aspect men�ionat în nota explicativ� dat� 
organului de inspec�ie fiscal� în timpul controlului. 

-în mod nejustificat, organul fiscal a apreciat c� facturile 
în discu�ie au fost emise �i încasate, de�i în realitate lipsa 
acestora se datoreaz� pierderii lor; 

-modalitatea de estimare a bazei de impunere, întemeiat� pe 
art.65 din Codul de procedur� fiscal�, respectiv media aritmetic� a 
valorii facturilor emise în anul 2003(4 buc��i), este str�in� de 
situa�ia de fapt fiscal� a societ��ii; 

-din eviden�a contabil� a societ��ii nu rezult� încasarea 
altor sume decât cele aferente celor patru facturi fiscale emise 
reprezentând contravaloarea lucr�rilor executate de societate; 

-mai mult, petenta arat� c� începând cu data de 01.01.1999 
societatea nu a mai desf��urat activitate, cu excep�ia celor patru 
lucr�ri de prest�ri de servicii eviden�iate �i încasate; 

-în sus�inerea contesta�iei, petenta arat� c� organul fiscal 
nu a efectuat un control încruci�at pentru a stabili în mod corect 
starea de fapt fiscal� �i pentru a demonstra dac� au fost emise �i 
alte facturi fiscale decât cele eviden�iate de societate în 
contabilitate; 

-f�r� a preciza care sunt acestea, petenta sus�ine c� organul 
de control a procedat la estimarea bazei de impunere în baza art.65 
din Codul de procedur� fiscal�, f�r� s� aib� în vedere toate datele 
�i documentele care au relevan�� în estimare, respectiv 
identificarea acelor elemente care sunt cele mai apropiate 
situa�iei de fapt fiscale; 

-în plus petenta consider� c� organul de inspec�ie fiscal� nu 
a respectat dispozi�iile art.63(2), în sensul c� nu �i-a motivat 
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decizia de a folosi aceast� metod� de estimare pe baz� de probe sau 
constat�ri proprii în condi�iile în care sarcina probei îi incumb�. 

Pentru motivele expuse, petenta solicit� admiterea 
contesta�iei cu consecin�a desfiin��rii celor doua Decizii de 
impunere emise sub nr...../16.08.2005. 

 
II.  Raportul de inspec�ie fiscal� nr………… încheiat în data de 

16.08.2005 de organele de inspec�ie din cadrul S.A.F. - Activitatea 
de Control Fiscal Constan�a a avut ca obiectiv solu�ionarea adresei 
nr…………/13.05.2005 emis� de D.G.F.P. Constan�a, înregistrat� la 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a sub nr…………/13.05.2005, �i s-a efectuat în 
temeiul dispozi�iilor art.93 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� republicat� �i a cuprins 
perioada 01.01.2000-31.07.2005. 

Inspec�ia fiscal� s-a desf��urat la sediul social al 
societ��ii, în baza documentelor financiar contabile puse la 
dispozi�ie de c�tre reprezentantul legal în persoana 
administratorului IONESCU ION. 

Urmare verific�rii, în Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr…………/16.08.2005, au fost consemnate urm�toarele: 

- perioada supus� controlului 01.01.2000-31.07.2005 
În perioada verificat� societatea comercial� CONSTANTA SRL nu 

a întocmit jurnalele pentru cump�r�ri, respectiv jurnalele pentru 
vânz�ri �i nu a depus la organul fiscal teritorial declara�iile 
privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat �i nici deconturile 
de TVA, înc�lcând astfel dispozi�iile legale aplicabile în spe��. 

Pentru aceste fapte, administratorul societ��ii a fost 
sanc�ionat în timpul controlului cu amend� contraven�ional�. 

În actul de control se precizeaz� faptul c� la data de 
31.12.2004, conform balan�ei de verificare, societatea 
înregistreaz� TVA de plat� în sum� de …………… lei. Pentru neachitarea 
la termen a obliga�iei de plat� organul de control a procedat la 
calcularea accesoriilor constând în dobânzi în sum� de …………… lei �i 
penalit��i în sum� de ………… lei. 

Din inventarierea documentelor cu regim special achizi�ionate 
de societate, organul de inspec�ie a constatat lipsa a 82 de 
facturi fiscale achizi�ionate în anii 1998 �i 1999, precum �i lipsa 
a 62 de facturi fiscale achizi�ionate în anii 2002 �i 2003.  

Referitor la acest aspect, prin r�spunsurile date în nota 
explicativ�, administratorul societ��ii IONESCU ION motiveaz� lipsa 
acestor documente fiscale prin faptul c�, acestea au fost predate 
c�tre persoana fizic� POPESCU ION, prezentând în acest sens un 
protocol din data de 24.10.2001, neautentificat notarial �i 
neînregistrat la Oficiul Registrului Comer�ului de pe lâng� 
Tribunalul Constan�a, justificare care nu poate acoperi lipsa 
documentelor din anii 1998 �i 1999. 
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În consecin��, în temeiul dispozi�iilor art.65(1) din O.G. 
nr.2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, organul de 
inspec�ie a procedat la stabilirea obliga�iilor fiscale de plat� 
aferente facturilor fiscale constatate lips� la inventariere, prin 
metoda de estimare a bazei de impunere, rezultând urm�toarele: 

TVA 
A) pentru cele 82 de facturi fiscale lips� achizi�ionate în 
anii 1998 �i 1999, s-au stabilit urm�toarele: 
- TVA de plat�                        …………… lei, 
- Major�ri de întârziere              …………… lei, 
- Dobânzi                             …………… lei, 
- Penalit��i de întârziere            …………… lei. 

Organul de inspec�ie face precizarea c� aceste obliga�ii de plat� 
intr� sub inciden�a prevederilor art.88(1) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, potrivit c�rora, 

”dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se 
prescrie în termen de 5 ani.” 
B) pentru cele 62 de facturi fiscale lips� achizi�ionate în 
anii 2002 �i 2003, s-au stabilit urm�toarele: 
- TVA de plat�                         …………… lei, 
- Major�ri de întârziere               …………… lei, 
- Dobânzi                              …………… lei, 
- Penalit��i de întârziere             …………… lei.    
IMPOZIT PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR. 
Organul de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� în perioada 

verificat� societatea este pl�titoare de impozit pe venit. 
Pentru anul 2004 societatea a înregistrat în mod eronat ca 

obliga�ie de plat� impozit pe profit în sum� de …………… lei în 
condi�iile în care era pl�titoare de impozit pe venit. Astfel, 
pentru veniturile în sum� de …………… lei, realizate în baza a 4 
facturi fiscale, respectiv, nr…………, ……………, ………… �i …………, documente 
care nu apar�in regimului special al societ��ii ci Asocia�iei de 
Proprietari nr………, s-a stabilit un impozit pe venit de plat� în 
sum� de ………… lei, precum �i accesorii constând în dobânzi în sum� 
de ………… lei �i penalit��i în sum� de ………… lei. 

Deasemenea, pentru cele 62 de facturi fiscale constatate lips� 
la inventariere, achizi�ionate în anii 2002 �i 2003, organul fiscal 
a procedat la stabilirea obliga�iilor de plat� prin estimarea bazei 
de impunere conform prevederilor art.65(1) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, rezultând urm�toarele: 

-impozit pe venit                       …………… lei, 
-major�ri de întârziere                 …………… lei, 
-dobânzi                                …………… lei, 
-penalit��i întârziere                  …………… lei.   
Referitor la obliga�iile de plat� stabilite în timpul 

controlului pentru cele 144 de facturi fiscale lips� la 
inventariere, organul de control face precizarea c� acestea intr� 
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sub inciden�a prevederilor art.11, lit.b din Legea nr.87/1994 
republicat�, pentru combaterea evaziunii fiscale.  

Pentru a se stabili dac� sunt întrunite elementele 
constitutive ale infrac�iunii prev�zute mai sus, cu adresa 
nr…………/17.08.2005, organul de control din cadrul S.A.F. - A.C.F. 
Constan�a a transmis Parchetului de pe lâng� Tribunalul Constan�a 
un exemplar al Raportului de inspec�ie fiscal� nr…………/16.08.2005 în 
vederea constat�rii existen�ei sau inexisten�ei elementelor 
constitutive ale infrac�iunii prev�zute �i pedepsit� de art.11 
lit.b) din Legea nr.87/1994 republicat�. 

În baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr…………/16.08.2005, 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a a emis Decizia de  impunere 
nr…………/16.08.2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite la inspec�ia fiscal�, care cuprinde sumele suplimentar 
stabilite. 
  

Dosarul …………/P/2006 având ca obiect sesizarea adresat� 
organului de cercetare penal� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a a fost 
instrumentat de Parchetul de pe lâng� Curtea de Apel Constan�a, 
prin Rezolu�ia din data de 16.03.2007 confirmându-se propunerea de 
scoatere de sub urm�rirea penal� a administratorului societ��ii 
pentru infrac�iunea prev�zut� de art.9 lit.b) din Legea 
nr.241/2005, cu aplicarea art.13 din Codul penal �i art.37 din 
Legea nr.82/1991. 

Drept urmare prin Sentin�a civil� nr……… din data de 16.04.2007 
Tribunalul Constan�a a admis ac�iunea formulat� de SC CONSTANTA SRL 
�i a dispus transmiterea dosarului D.G.F.P. Constan�a, Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, în vederea solu�ion�rii pe fond a 
contesta�iei.  
    
  III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� societatea CONSTANTA 

S.R.L. datoreaz� obliga�iile de plat� stabilite suplimentar de 
c�tre organul fiscal pentru veniturile stabilite prin estimare 
urmare faptului c� societ��ii îi lipsesc la inventariere un num�r 
de 62 de facturi fiscale achizi�ionate în anii 2002 �i 2003. 

 
În fapt, verificarea finalizat� prin raportul de inspec�ie 

fiscal� încheiat la data de 12.08.2005 �i înregistrat sub 
nr…………/16.08.2005 de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
S.A.F. - A.C.F. Constan�a, în baza c�ruia s-a emis Decizia de 
impunere nr…………/16.08.2005 a fost efectuat� la solicitarea D.G.F.P. 
Constan�a conform adresei nr………… din 13.05.2005.  
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Din verificare s-a constatat c�, în perioada pentru care 
organul fiscal are dreptul s� stabileasc� obliga�ii fiscale, 
societ��ii CONSTANTA SRL îi lipsesc la inventariere un num�r de 62 
facturi fiscale achizi�ionate de societate în perioada 2002-2003. 

Prin urmare, uzitând de datele din balan�a de verificare 
întocmit� la data de 31.12.2004 �i de prevederile art.65(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, 
organul fiscal a calculat prin estimarea bazei de impunere 
obliga�iile de plat� fiscale constând în impozit pe venitul 
microintreprinderilor �i taxa pe valoarea ad�ugat�, aferente 
facturilor lips�. Pentru neplata la termenele legale a debitelor 
astfel stabilite, organul de inspec�ie a calculat �i obliga�ii 
fiscale accesorii constând în dobânzi, major�ri �i penalit��i. 

Obliga�iile de plat� suplimentare au fost contestate de 
petent� pe motiv c� organul fiscal a stabilit eronat prin estimare 
valoarea bazei de impunere deoarece nu a avut în vedere toate 
datele �i documentele care au relevan�� în spe�� �i în plus a 
ignorat dispozi�iile art.63(2) din Codul de procedur� fiscal� în 
sensul c� nu a motivat decizia de a utiliza aceast� metod�.  

Prin urmare, s-a procedat la calcularea obliga�iilor de plat� 
constând în: 

- impozit pe venit microintreprindei     …………… lei, 
- accesorii aferente                     …………… lei, 
- TVA                                    …………… lei, 
- accesorii aferente                     …………… lei.  
S.A.F. - A.C.F. Constan�a a înaintat Parchetului de pe lâng� 

Tribunalul Constan�a, cu adresa nr…………/17.08.2005 anexat� la 
dosarul cauzei, Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit la data de 
12.08.2005 la SC CONSTANTA SRL Constan�a. 

Prin Rezolu�ia dat� de Parchetul de pe lâng� Curtea de Apel 
Constan�a în dosarul nr………/P/2006 din data de 16.03.2007 s-a dispus 
scoaterea de sub urm�rire penal� a administratorului societ��ii în 
persoana lui IONESCU ION sub aspectul s�vâr�irii infrac�iunii 
prev�zut� de art.9 lit.b) din Legea nr.241/2005 privind evaziunea 
fiscal�. 

Urmare celor de mai sus prin Sentin�a civil� nr………/16.04.2007 
Tribunalul Constan�a admite ac�iunea formulat� de SC CONSTANTA SRL 
�i a hot�rât trimiterea dosarului c�tre D.G.F.P. Constan�a în 
vederea solu�ion�rii pe fond a contesta�iei. 

În drept, potrivit art.26 din Legea nr.82/1991 privind legea 
contabilit��ii, 
    “În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente 
contabile se vor lua m�suri de reconstituire a acestora în termen 
de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglement�rilor 
emise în acest scop”. 
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Referitor la modul de estimare a bazei de impunere, la 
art.66(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, se precizeaz�: 

“Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de 
impunere, acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute 
în vedere toate datele �i documentele care au relevan�� pentru 
estimare. Estimarea const� în identificarea acelor elemente care 
sunt cele mai apropiate situa�iei de fapt fiscale.”. 

Din interpretarea textelor de lege invocate, rezult� c� în 
situa�ia în care se constat� pierderea documentelor contabile ori 
sustragerea sau distrugerea lor, contribuabilul va lua m�surile 
necesare în vederea reconstituirii acestora în termen de 30 de zile 
de la constatare. 

În spe��, de�i administratorul societ��ii CONSTANTA SRL 
recunoa�te în nota explicativ� anexat� la Raportul de inspec�ie 
contestat c�, lipsa la inventariere a facturilor fiscale în cauz� 
se datoreaz� pierderii lor, nu demonstreaz� c� a întreprins, în 
termenul legal, m�surile necesare în vederea reconstituirii 
acestora, a�a cum prevede actul normativ.  

Prin urmare, în situa�ia în care petenta nu justific� din 
punct de vedere legal lipsa documentelor fiscale în discu�ie, 
pentru a stabili care sunt obliga�iile fiscale datorate bugetului 
de stat de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L., organul de inspec�ie a 
procedat l-a determinarea m�rimii bazei de impunere prin estimare 
conform dispozi�iilor legale mai sus citate. 

Astfel, în condi�iile în care petenta nu a depus la organul 
fiscal pentru perioada verificat� declara�iile fiscale �i nu a 
întocmit registrele cerute de legisla�ia în vigoare, fapte 
sanc�ionate contraven�ional în timpul controlului, organul de 
inspec�ie fiscal� a procedat la estimarea bazei de impunere pentru 
a putea stabili care sunt obliga�iile fiscale datorate de c�tre 
contribuabil la bugetul de stat. Estimarea bazei de impunere s-a 
f�cut de c�tre organul fiscal pe baza elementelor apropiate 
situa�iei de fapt fiscale respectiv, pe baza opera�iunilor 
consemnate în documentele fiscale emise de c�tre petent� in lunile 
iulie, august �i septembrie 2003 �i înregistrate în eviden�a 
contabil� în anul 2004. A rezultat astfel c� pentru cele 62 de 
facturi fiscale constatate lips� la inventar, baza de impunere 
estimat� este în cuantum de …………… lei, pentru care obliga�iile 
fiscale datorate bugetului de stat sunt: 

-TVA de plat�                                …………… lei, 
-impozit pe venit microintreprindere         …………… lei. 
Pentru aceste obliga�ii de plat� stabilite suplimentar în 

timpul controlului s-au calculat accesorii constând în: 
-dobânzi aferente TVA                        …………… lei, 
-major�ri aferente TVA                       …………… lei, 
-penalit��i aferente TVA                     …………… lei, 
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-dobânzi aferente impozit microintreprinderi    …………… lei, 
-major�ri aferente impozit microintreprinderi   …………… lei, 
-penalit��i aferente impozit microintreprinderi …………… lei. 
 
Având în vedere starea de fapt existent� precum �i inexisten�a 

unor înscrisuri care s� dovedeasc� situa�ia contrar�, se re�ine c� 
m�sura dispus� de organul de inspec�ie este conform dispozi�iilor 
legale în vigoare. 

 
Fa�� de cele prezentate, se re�ine c� motivele invocate de 

petent� cu privire la metoda utilizat� de c�tre organul de control 
pentru estimarea bazei de impunere nu pot fi re�inute în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei deoarece, estimarea s-a 
f�cut luând ca baz� documentele înregistrate în eviden�a contabil�, 
elemente identificate de c�tre organul de control ca fiind cele mai 
apropiate de situa�ia de fapt fiscal�. Deasemenea, petenta sus�ine 
faptul c� organul de control a ignorat o mare parte din datele �i 
documentele care ar avea relevan�� pentru estimarea bazei, f�r� a 
preciza îns� concret care sunt acestea. 

În contesta�ie, petenta sus�ine c� organul de control nu ar fi 
respectat prevederile art.64(2) din Codul de procedur� fiscal� 
republicat, cu privire la motivarea deciziei de a folosi metoda de 
estimare a bazei de impunere. Ori motivul care a condus la luarea 
acestei decizii a fost îns��i constatarea f�cut� de organul de 
control cu privire la lipsa unui num�r de 62 de facturi fiscale �i 
aplicarea prevederilor legale în acest sens. 

 
În ceea ce prive�te impozitul pe venitul microintreprinderilor 

în sum� de ...... lei �i accesoriile aferente în cuantum de ...... 
lei, stabilite suplimentar de c�tre organul de inspec�ie fiscal� 
pentru anul 2004, facem precizarea c� de�i petenta contest� Decizia 
de impunere nr....../16.08.2005, în contesta�ie nu face nicio 
referire în ceea ce prive�te aceste obliga�ii de plat�, motiv 
pentru care cererea urmeaz� a se respinge ca nemotivat�. 

Pentru argumentele expuse în cuprinsul prezentei, urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat� legal contesta�ia formulat� de petent� 
împotriva debitelor stabilite suplimentar prin Decizia de impunere 
nr...../16.08.2005. 

  
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.180 �i 186 (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
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DECIDE: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
de S.C. CONSTANTA S.R.L. împotriva Deciziei de impunere 
nr....../16.08.2005 întocmit� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a, pentru 
în cuantum total de …………… lei, compus� din:  

 
� …………… lei – tax� pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar; 
� …………… lei - dobânzi TVA; 
� …………… lei – major�ri de întârziere  TVA; 
� ..... lei – penalit��i întârziere TVA; 
� ..... lei – impozit pe venit microintrepridere; 
� ..... lei – major�ri întârziere impozit pe venit; 
� ..... lei – dobânzi impozit pe venit; 
� ..... lei - penalit��i întârziere impozit pe venit.  

 
2. Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei formulat� de S.C. 

CONSTANTA S.R.L. împotriva Deciziei de impunere nr...../16.08.2005, 
întocmit� de S.A.F. - A.C.F. Constan�a, pentru suma de ...... lei, 
compus� din: 

�  ...... lei impozit pe venit microintreprinderi; 
�  ...... lei dobânzi aferente; 
�  ...... lei penalit��i de întârziere aferente.  

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în 

termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) din 
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 D.G./4EX. 
21.06.2007 


