
                                    DECIZIA  nr.19  din 18.02. 2010                                      
                           
             Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, investită cu soluţionarea
contestaţiilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedură fiscală, a fost sesizată de ACTIVITATEA DE INSPECŢIE
FISCALĂ - SERVICIUL DE INSPECŢIE FISCALĂ 4, asupra contestaţiei
formulată de  S.C. X S.R.L.   împotriva Deciziei de impunere nr.../19.01.2010
privind obligaţiile  suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală în sumă
totală de ... lei reprezentând: taxă pe valoarea adăugată (... lei) şi majorări de
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată  (... lei).
               Contestaţia este semnată de titularul dreptului procesual, confirmată cu
ştampila societăţii şi a fost depusă în termenul legal, conform prevederilor
art.206 şi 207 pct. (1) din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedură
fiscală. 
                  Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
            I. Petenta, S.C. X S.R.L., contestă  Decizia de impunere nr.../2010
privind obligaţiile  suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală în sumă
totală de ... lei, considerând ca fiind deductibil TVA în sumă de ... lei din factura
nr.../25.04.2009, prin care societatea petentă a achiziţionat un imobil în valoarea
totală de ... lei. În contestaţie se menţionează că factura respectivă este
înregistrată în balanţa de verificare la data de 30.04.2009 şi în bilanţul prescurtat
întocmit la 30.06.2009. Petenta motivează dreptul de deducere a TVA prin aceea
că a respectat prevederile art.145 alin.2, lit.a), art.146, alin.1, lit a) şi art.141
alin.2 lit.f) din Codul fiscal, precum şi ale pct.46 alin.1 din HG 44/2004 privind
Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003.  
                Prin adresa nr.../02.03.2010 S.C. X S.R.L. renunţă la contestaţia
înregistrată la DGFP Tulcea sub nr.../22.02.2010, formulată împotriva Deciziei
de impunere nr.../19.01.2010 privind obligaţiile  suplimentare de plată stabilite
de inspecţia fiscală în sumă totală de ... lei reprezentând: taxă pe valoarea
adăugată (... lei) şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată  (...
lei).

              II  Ca urmare a inspecţiei fiscale parţiale efectuată de ACTIVITATEA
DE INSPECŢIE FISCALĂ la S.C. X S.RL. s-a întocmit Raportul de inspecţie
fiscală parţială nr.../19.01.2010, în baza căruia s-a emis Decizia de impunere
nr.../19.01.2010 prin care s-au stabilit în sarcina petentei următoarele obligaţii
fiscale:
               - Impozit pe profit................................................... lei
               - majorări de întârziere............................................ lei
               - taxă pe valoarea adăugată..................................... lei
               - majorări de întârziere............................................ lei.



              Din totalul obligaţiilor fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală,  
petenta contestă suma totală de ... lei reprezentând: taxă pe valoarea adăugată (...
lei) şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată  (... lei).
      Faţă de motivaţiile petentei, pentru perioada verificată (21.05.2005 -
30.11.2009), urmare inspecţiei fiscale s-au constatat următoarele diferenţe:
              * Pentru anul 2005 
          - suma de ... lei, declarată eronat, încălcându-se prevederile art.156
alin.(1) şi 158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
            * Pentru anul 2006 
         - suma de ... lei, declarată eronat, încălcându-se prevederile art.156 alin.(1)
şi 158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
             - ... lei, sumă dublu înregistrată,încălcându-se prevederile art.146
alin.(1) lit. a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. 
              - ... lei, pentru care au fost prezentate documente financiar contabile
arse, nereconstituite, încălcându-se prevederile art.26 din Legea contabilităţii
nr.82/1991, republicată.
           * Pentru anul 2007 
           - suma de ... lei, reprezentând sume declarate eronat, sume pentru care au
fost prezentate documente financiar contabile arse, nereconstituite, TVA
necolectată la descărcarea mărfurilor din gestiune, încălcându-se prevederile
art.155 alin.(1), art.156 alin.(1) şi 158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.26 din
Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată.

            * Pentru anul 2008 
           - suma de ... lei, declarată eronat, încălcându-se prevederile art.156
alin.(1) şi 158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
              * Pentru anul 2009 
           - suma de ... lei, declarată eronat, încălcându-se prevederile art.156
alin.(1) şi 158 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
                Pentru diferenţele stabilite la TVA  organele de inspecţie fiscală au
calculat majorări de întârziere în sumă de ... lei, conform OG 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
              Din cuprinsul Raportului de inspecţie fiscală parţială nr.../19.01.2010 în
baza căruia s-a emis Decizia de impunere nr.../19.01.2010, rezultă că suma de ...
lei din factura nr.../25.04.2009, prin care societatea petentă a achiziţionat un



imobil în valoarea totală de ... lei, nu a fost considerată nedeductibilă de
organele fiscale, această sumă neregăsindu-se ca diferenţă în actele
administrative atacate. 

          III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a susţinerilor
societăţii petentei cât şi a actelor normative în vigoare, se reţin următoarele:
         * S.C. X S.R.L.  a formulat contestaţie împotriva Deciziei de impunere
nr.../19.01.2010 privind obligaţiile  suplimentare de plată stabilite de inspecţia
fiscală cu privire la suma totală de ... lei reprezentând: taxă pe valoarea adăugată
(... lei) şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată  (... lei).
               * Prin adresa nr.../02.03.2010 S.C. X S.R.L. renunţă la contestaţia
înregistrată la DGFP Tulcea sub nr.../22.02.2010.
              * Potrivit art.208 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală: contestaţia poate fi retrasă de contestator până la
soluţionarea acesteia. Organul de soluţionare competent va comunica
contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie. 
                Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o
nouă contestaţie în interioarul termenului general de depunere a acesteia.”

             Având în vedere cele reţinute mai sus, DGFP Tulcea ia act de renunţarea
S.C. X S.R.L. la contestaţia formulată. 
          Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 208 din OG 92/2003 R,
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,  se

                                                         DECIDE: 
              
             Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea ia act de renunţarea S.C.
X S.R.L. la contestaţia formulată împotriva Deciziei de impunere
nr.../19.01.2010 privind obligaţiile  suplimentare de plată stabilite de inspecţia
fiscală cu privire la suma totală de ... lei reprezentând: taxă pe valoarea adăugată
(... lei) şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată  (... lei).

                                     DIRECTOR  COORDONATOR


