
                                        DECIZIA nr. 20 

         Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap. 2, art. 209 din O.G. 92/2003 R,  privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii - Serviciul Control Fiscal Contribuabili Mijlocii,
asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL Tulcea. 
        Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�
nr.../30.11.2007, pentru suma total� de ... lei reprezentând: major�ri de întârziere
la impozitul pe profit în sum� de ... lei, tax� pe valoare ad�ugat� stabilit�
suplimentar în cuantum de ... lei, impozit pe venit stabilit suplimentar în
cuantum de ... lei, major�ri aferente impozitului pe venit în sum� de ... lei,
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de asigurat în debit de ... lei
�i major�ri de întârziere aferente CASS în sum� de ... lei.
            SC X SRL  contest� �i obliga�iile fiscale stabilite suplimentar de
inspec�ia fiscal� prin R.I.F. nr.../30.11.2007 privind impozitul pe profit, în
sensul diminu�rii pierderii fiscale cu suma de ... lei  
             Organul de solu�ionare constat� c� aceast� sum� nu a fost stabilit� prin
actul administrativ fiscal atacat, �i având în vedere faptul c� pentru perioada
verificat�  01.01.2006 - 31.12.2006, nu rezult� impozit pe profit de plat�, în
consecin��  potrivit prevederilor pct. 5.4, lit. d) din Ordinul pre�edintelui ANAF
nr. 519/2005:”Diminuarea pierderii fiscale prin neadmiterea ca deductibile a
unor cheltuieli, f�r� a rezulta, pe cale de consecin��, impozit pe profit, reprezint�
m�sur� �i intr� în competen�a de solu�ionare a organului emitent al actului
administrativ atacat, indiferent de cuantumul sumei contestate “, urmeaz� ca
pentru sumele reprezentând impozit pe profit (diminuare pierdere fiscal� ... lei,
din care petenta contest� doar ... lei �i major�rile de întârziere calculate în sum�
de ... lei) s� î�i decline competen�a în favoarea organului emitent al actului
administrativ fiscal atacat.              
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art. 207, pct.(1) din
O.G. 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal� �i este semnat� �i
�tampilat� conform prevederilor art.206 din acela�i act normativ.
          Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art.
206, 207 �i 209 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�, s-a trecut la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.
          În vederea solu�ion�rii contesta�iei D.G.F.P. Tulcea, prin adresa nr... din
22.01.2008 solicit� ca D.G.F.P. Dolj s� efectueze un control încruci�at la AF B.
        D.G.F.P. Dolj r�spunde (prin fax)cu adresa nr.../21.02.2008, înregistrat� la
D.G.F.P. Tulcea sub nr.../21.02.2008.
           Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� urm�toarele:



         I. Petenta, SC X SRL contest� Decizia de impunere privind obliga�iile
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../30.11.2007, emis�
în baza  constat�rilor stabilite prin Raportul de inspec�ie general�
nr.../30.11.2007, pentru un num�r de patru impozite �i taxe datorate bugetului
consolidat al statului, motivând urm�toarele:
           I.Referitor la Impozitul pe profit, în sensul diminu�rii pierderii fiscale cu
suma de ... lei �i a accesoriilor calculate în sum� de ... lei, petenta contest�
numai suma de ... lei -recunoscînd ca o eroare a societ��ii diferen�a de ... lei - �i
ar�tând în finalul acestui paragraf, c�, în conformitate cu prevederile art.97,
alin.91, lit.b) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,
“se putea aplica procedura controlului încruci�at  constând în verificarea
documentelor �i opera�iunilor impozabile ale societ��ii în corela�ie cu cele
de�inute de clien�ii no�trii, pentru constatarea st�rii de drept �i de fapt �i
înregistrarea în contabilitate a facturilor respective.” 
           II.Referitor la TVA de rambursat diminuat de organele de inspec�ie
fiscal� cu suma de ... lei, petenta î�i însu�e�te suma de ... lei �i contest� diferen�a
de ... lei, ar�tând:                                                                                                -la
pct.1 al contesta�iei referitoare la TVA, c� “anumite cifre sunt gre�it eviden�iate,
netemeinic constatate”, referindu-se la pag.110, respectiv anexele 9 �i 10 din
RIF nr.../30.11.2007 privind calculul TVA pentru  perioada   
01.01.2006 - 31.05.2007;                                                                                         
        -la pct. 2 al contesta�iei referitoare la TVA, contest� suma de ... lei
reprezentând  TVA deductibil�  aferent� retururilor de marf� �i sus�ine c� a
respectat prevederile art.138, lit.b) din Lg.571/2003 privind Codul fiscal,
coroborat cu TITLUL VI, pct. 23, alin.(1) din HG 44/2004 Norme metodologice
de aplicare a Lg. nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “Ajustarea bazei de
impozitare prev�zut de art.138 din Codul fiscal este efectuat� de
furnizori/prestatori �i se realizeaz� potrivit art. 160 alin.(2) din Codul fiscal”;
       -la pct. 3 al contesta�iei referitoare la TVA, contest� suma de ... lei,
reprezentând  TVA deductibil� aferent� bonurilor fiscale de aprovizionare cu
combustibil, citând în sprijinul s�u din TITLUL VI al HG 44/  2004 Norme
metodologice de aplicare a Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal, prevederile
pct.51, alin.(2):” Pentru carburan�ii auto achizi�iona�i taxa pe valoarea ad�ugat�
poate fi justificat� cu bonurile fiscale emise conform Ordonan�ei de urgen�� a
Guvernului nr. 28/1999 privind obliga�ia agen�ilor  economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale, republicat�, dac� sunt stampilate �i au
înscrise denumirea cump�r�torului �i num�rul de înmatriculare a
autovehiculului.....” �i anexeaz� la contesta�ie, ” în copie bonurile fiscale care
au stat la baza înregistr�rii în contabilitate a carburan�ilor auto “ ;    
         -la pct.4 al contesta�iei referitoare la TVA, petenta arat� c� suma de ... lei
reprezentând TVA deductibil� (aferent� facturilor fiscale  nr... din 17.04.2006 �i



nr... din 05.04.2006 emise de SC Y SRL ) reprezint� aprovizionare panouri
acoperi� pentru punctul de lucru din loc. V... înfiin�at în august 2006 (conform
încheierii de autentificare nr... din 28.08.2006); ori “pentru a putea realiza
opera�iuni taxabile orice agent economic întâi face investi�ii necesare realiz�rii
obiectului de activitate”, societatea fiind autorizat� ca antrepozit fiscal abia
dup� ce a îndeplinit toate condi�iile necesare autoriz�rii, precizând c�, panourile
respective au fost folosite pentru modernizarea halei vinifica�ie din V..., hal�
cump�rat� în data de 15.10.2005 (factura de cump�rare fiind eviden�iat� în
mijloacele fixe ale societ��ii);
       -la pct. 5 al contesta�iei referitoare la TVA, petenta consider� c� nu
datoreaz� suma de ... lei reprezentând TVA colectat� din facturile ... din
01.09.2006, .../02.09.2006 �i .../02.09.2006, ar�tând c� societatea a respectat
prevederile art.155, alin. (1) din Lg.571/2003 privind  Codul fiscal, << adic�,
“Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de TVA, are obliga�ia s�
emit� factur� fiscal� pentru livr�rile de bunuri sau prest�rile de servicii efectuate
c�tre fiecare beneficiar”, numai c�, acestea au fost înregistrate în contabilitate
ulterior emiterii>>, anume în iulie 2007�i în  urma verific�rii TVA pentru
perioada 01.07.2007 - 31.10.2007 ”au fost luate în calcul atât ca venituri, cât �i
ca TVA colectat� �i astfel au fost dublate “ ;        
         -la pct. 6 al contesta�iei referitoare la TVA privind suma de ... lei
reprezentând TVA colectat� aferent� facturilor nr.../22.11.2006 �i nr.
.../23.12.2006 ambele emise c�tre AF B, petenta consider� “c� organul de
inspec�ie fiacal� a m�rit nejustificat taxa pe valoarea ad�ugat�” �i nu a respectat
prevederile pct. 61 din Normele metodologice de aplicare a O.G. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, aprobate prin HG 1050/2004, coroborat cu art.94, alin. (3), lit.d) �i i)
din O.G.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, “pentru ducerea la îndeplinire a
atribu�iilor prev�zute la alin. (2) organul de inspec�ie fiscal� va proceda la:
solicitarea de informa�ii de la ter�i” �i “efectuarea de investiga�ii fiscale “, �i c�
în conformitate cu art.97, alin. 1, lit b) din O.G.92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, se putea aplica procedura controlului încruci�at;
            -la pct. 7 al contesta�iei referitoare la TVA privind suma de ... lei,
reprezentând TVA colectat� aferent� facturii nr.../20.05.2007 emis� c�tre SC Z,
petenta sus�ine c� factura respectiv� “este anulat� �i se g�se�te la sediul
societ��ii cu toate cele trei exemplare.”
          III.Referitor la obliga�iile fiscale suplimentare de plat� la Impozitul pe
venitul din activit��i desf��urate în baza contractelor/conven�iilor civile
încheiate potrivit Codului civil, petenta contest� suma de ... lei �i major�rile
aferente în sum� de ... lei, considerând c�, pentru ”veniturile realizate de
persoane fizice ca urmare conven�iilor/contractelor civile încheiate, în condi�iile



art.942 �i urm�toarele din Codul civil se încadreaz�, în vederea impozit�rii, în
categoria veniturilor din activit��i independente potrivit art.52, alin.(1), lit.d) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare “  trebuia aplicat� o cot� de impunere de 10% la venitul brut, �i c�
organele de control fiscal au m�rit artificial obliga�iile datorate la impozitul pe
venit, interpretând eronat legisla�ia în vigoare, iar major�rile de întârziere ”sunt
calculate artificial pentru 531 zile �i nu pentru 502 cât ar fi fost corect “.
           IV.Referitor la obliga�ia fiscal�  suplimentar� de plat� pentru Contribu�ia
de asigur�ri sociale de sanatate datorat� de asigura�i, petenta contest� suma de ...
lei �i major�rile de întârziere aferente în sum� de ... lei, specificând: 
        -"în perioada 01.04.2006-31.08.2006 societatea a avut încheiate conven�ii /
contracte încheiate, în condi�iile art. 942 �i urm�toarele Codul civil;“
        -”conform actelor în vigoare angajatorul nu este obligat s� re�in� cota de
6,5% pentru contribu�ia angajatului la fondul de asigur�ri sociale de s�n�tate...”
considerând astfel c�, suma ”reprezentând Contribu�ia de asigur�ri sociale de
s�n�tate datorat� de asigura�i nedatorat anuleaz� �i major�rile de întârziere
calculate �i stabilite eronat de organul de inspec�ie fiscal “.                            
          Fa�� de motiva�iile prezentate mai sus, petenta solicit� admiterea
contesta�iei �i anularea deciziei de impunere nr.../30.11.2007, �i a concluziilor
raportului de inspec�ie fiscal� general� nr.../30.11.2007, privitoare la obliga�iile
de plat� pentru perioada verificat�.

          II. Urmare a inspec�iei fiscale efectuate la SC X SRL Tulcea, organele
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabilii
Mijlocii - Serviciul Inspec�ie Fiscal� Contribuabili Mijlocii, au verificat modul
de stabilire, eviden�iere �i virare a obliga�iilor fiscale c�tre bugetul consolidat de
stat. Concluziile controlului au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal�
general� nr.../30.11.2007, în baza c�ruia s-a emis decizia de impunere
nr.../30.11.2007, prin care organele de inspec�ie fiscal� au stabilit urm�toarele:
              I.Pentru impozitul pe profit - o diminuare a pierderii fiscale cu ... lei �i
major�ri de întârziere în sum� de ... lei;               
            II.Pentru  taxa pe valoarea ad�ugat� - o diminuare a TVA de rambursat
cu suma de ... lei;                                                                                                      
         III.Referitor la impozitul pe venitul din activit��i desf��urate în baza
conven�iilor / contractelor civile încheiate potrivit Codului civil - un impozit
suplimentar în sum� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente ... lei;  
           IV.Pentru contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de asigurat
- o contribu�ie suplimentar� de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în sum�
de ... lei;
         III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerii
petentei precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:



          Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii - Serviciul Inspec�ie Fiscal�
Contribuabili Mijlocii au stabilit în conformitate cu prevederile legale în
sarcina SC  X  SRL  Tulcea, obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în sum�
total� de ... lei, reprezentând: diminuare TVA de rambursat cu ... lei,
impozit pe venit în cuantum de ... lei, major�ri aferente impozitului pe
venit în sum� de ... lei, CASS datorat� de asigura�i în sum� de ... lei,
major�ri de întârziere aferente ... lei.  
                                                              
               În fapt, organele fiscale din cadrul AFP pentru Contribuabilii Mijlocii
Serviciul Inspec�ie Fiscal� Contribuabili Mijlocii, au verificat modul de
stabilire, eviden�iere �i virare a obliga�iilor fiscale c�tre bugetul consolidat de
stat. Concluziile controlului au fost consemnate în raportul de inspec�ie fiscal�
general� nr.../30.11.2007.
              Verificarea s-a efectuat pentru perioada 01.01.2006 - 31.05.2007.
              În urma verific�rii organele fiscale au constatat urm�toarele diferen�e:
              -la impozitul pe profit, o diminuare a pierderii fiscale cu ... lei �i
un impozit pe profit de -... lei, major�ri de întârziere aferente de ... lei;                  
             -la TVA , o diminuare a TVA de rambursat cu ... lei;
              -la impozitul pe venitul din activit��i desf��urate în baza conven�iilor /  
contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, organele de control stabilesc
un debit de ... lei �i major�ri de întârziere aferente ... lei;
              -pentru contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de asigurat,
organele de control stabilesc un debit de ... lei �i major�ri de întârziere de ... lei.
          În baza Raportului de inspec�ie fiscal� general� nr.../30.11.2007 s-a
emis Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat�  
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.../30.11.2007, prin care s-au stabilit urm�toarele
obliga�ii fiscale suplimentare contestate de petent�:o diminuare a TVA de
rambursat - din care petenta contest� doar ...lei, impozit pe venit în sum� total�
de ... lei(un debit de ... lei �i major�ri de întârziere aferente în suma de ... lei),
CASS datorat� de asigura�i în sum� total� de ... lei(un debit în sum� de ... lei �i
major�ri de întârziere aferente în cuantum de ... lei). 
         Organul de solu�ionare a contesta�iilor nu se poate investi în
solu�ionarea contesta�iei privind diminuarea pierderii fiscale, prin
neadmiterea ca deductibile a unor cheltuieli f�r� a rezulta pe cale de
consecin�� impozit pe profit, în sum� de ... lei, din care petenta contest�
doar ... lei �i accesoriile (major�rile de întârziere) calculate în sum� de ...
lei, întrucât potrivit pct. 5.4 lit. d) din Ordinul pre�edintelui ANAF nr.
519/2005 reprezint� m�sur� �i intr� în competen�a de solu�ionare a
organului emitent al actului administrativ atacat, indiferent de cuantumul



sumei contestate “, declinându-�i competen�a în favoarea organului emitent
al actului administrativ fiscal atacat.    
         În vederea solu�ion�rii contesta�iei, prin adresa nr.../22.01.2008 s-a
solicitat petentei s� depun� cele trei exemplare �i copiile facturii nr.... din
20.05.2007 emis� c�tre SC Y, în sus�inerea motiva�iei sale la acest cap�t de
cerere din contesta�ie, �i anume, c� factura respectiv� “este anulat� �i se g�se�te
la sediul societ��ii cu toate cele trei exemplare.” Petenta nu depune la sediul
D.G.F.P. Tulcea, documentele solicitate, pân� la data solu�ion�rii contesta�iei.
Cu adresa nr.../22.012008 organele  solu�ionare a contesta�iilor solicit� Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Dolj s� se pronun�e asupra facturilor
nr.../22.12.2006 �i nr.../23.12.2006 emise de SC X SRL c�tre AF B. 
             D.G.F.P. Dolj, cu adresa nr.../21.02.2008 înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea
sub nr.../21.02.2008 prezint� rezultatele verific�rii efectuate la AF B asupra
facturilor nr... din 22.12.2006 �i nr. .. din 23.12.2006.   
            Ca urmare controlului încruci�at efectuat la AF B, prin adresa
nr.../28.02.2008 organulde solu�ionare solicit� Administra�iei Finan�elor Publice
Tulcea- serviciul Control fiscal Contribuabili Mijlocii s� verifice la SC X SRL
Tulcea felul ambalajelor aprovizionate �i folosite pentru comercializarea
vinului.   
       Prin adresa nr.../11.04.2008 înregistrat� la DGFP Tulcea sub
nr.../11.04.2008 Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea- serviciul Control
fiscal Contribuabili Mijlocii  prezint� procesul verbal încheiat la SC X SRL  �i
înregistrat la AFPCM Tulcea sub nr.../09.04.2008. 
        Prin adresa nr.../11.04.2008 înregistrat� la DGFP Tulcea sub
nr.../11.04.2008 Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea- serviciul Control
fiscal Contribuabili Mijlocii completeaz� referatul cu propuneri de solu�ionare a
contesta�iei.                                           .
               În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile O.G. 92/2003 R,
O.M.F.P. 519/2005, H.G.44/2004, Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare, HG 831/1997, Legii nr.95/2006 �i
O.U.G.150/2002.                                                                                                      
              II.Referitor la TVA de rambursat diminuat de organele de control
fiscale cu suma de ... lei, din care petenta î�i însu�e�te suma de ... lei, contestând
diferen�a de ... lei:
          *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei de la pct.1 al contesta�iei referitoare la TVA, prin care petenta consider�
c� anumite cifre sunt “gre�it eviden�iate, netemeinic constatate, rezultate din
incorectitudinea datelor (cifrelor)” din anexele nr.9 �i 10 fa�� de sumele
prezentate în pag.10 a RIF nr.../30.11.2007, întrucît în cadrul referatului cu
propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele de control fiscal vin cu
explica�ii pe sume �i urm�toarele preciz�ri: 



       -pentru anul 2006:
       -suma de ...lei - prezentat� în aneza nr.9 din RIF - reprezint� totalul TVA
de plat� înregistrat� în lunile ianuarie, februarie, aprilie �i mai, conform
eviden�ei fiscale a agentului economic;
          -suma de ... lei - prezentat� în anexa nr.9 din RIF - reprezint� totalul TVA
de plat� înregistrat� în lunile ianuarie, februarie, aprilie �i mai, urmare
controlului efectuat;
          -suma de ... lei - prezentat� în anexa nr.9 din RIF - reprezint� totalul TVA
de rambursat înregistrat� în lunile martie, mai, iulie, august, septembrie,
octombrie, noiembrie �i decembrie,  conform eviden�ei fiscale a agentului
economic;
          -suma de ... lei - prezentat� în anexa nr.9 din RIF - reprezint� totalul TVA
de rambursat înregistrat� în lunile martie, mai, iulie, august, septembrie,
octombrie, noiembrie �i decembrie, urmare controlului efectuat;
            -suma de ... lei - prezentat� în pag.10 din RIF - reprezint� TVA de
rambursat conform eviden�ei fiscale a agentului economic la 31.12.2006, �i a
fost determinat� astfel:
              -TVA de rambursat la 01.01.2006...................................   ... lei                
             -TVA de rambursat din lunile prezentate în 2006........... ... lei                   
            -TVA de plat� din lunile prezentate în 2006....................  ... lei                  
           -TVA de rambursat la 31.12.2006 ................................... ... lei

             Men�ion�m c� TVA de rambursat la 31.12.2006 în sum� de ...lei,
conform eviden�ei fiscale a agentului economic, a fost preluat� �i în anexa nr.10
ca sold la 01.01.2007, �i în pag. 10 din RIF.
            -suma de ... lei - prezentat� în pag. 10 din RIF - reprezint� TVA de
rambursat conform inspec�iei fiscale la 31.12.2006, �i a fost determinat� astfel:
                  -TVA de rambursat la 01.01.2006 .....................................  ... lei
                  -TVA de rambursat din lunile prezentate în 2006............. ... lei
                  -TVA de plat� din lunile prezentate în 2006 ....................   ... lei
                  -TVA de rambursat la 31.12.2006 .................................... ... lei
             Men�ion�m c� TVA de rambursat la 31.12.2006 în suma de ... lei,
conform inspec�iei fiscale, a fost preluat� �i în anexa nr10 ca sold la 01.01.2007
�i în pag. nr.10 din RIF.
             - pentru anul 2007:
           -suma de ... lei -prezentat� în anexa nr.10 din RIF- reprezint� totalul
TVA de plat� înregistrat� în luna ianuarie 2007, conform eviden�ei fiscale a
agentului economic;
           -suma de ... lei -prezentat� în anexa nr.10 din RIF- reprezint� totalul
TVA de plat� înregistrat� în lunile ianuarie, februarie, martie �i mai, urmare
controlului efectuat;
           -suma de ... lei -prezentat� în anexa nr.10 din RIF- reprezint� totalul



TVA de rambursat înregistrat� în lunile februarie, martie, aprilie, mai conform
eviden�ei fiscale a agentului economic;
           -suma de ... lei -prezentat� în anexa nr.10 din RIF- reprezint� totalul
TVA de rambursat înregistrat� în luna aprilie, urmare controlului efectuat;
           -suma de ... lei -prezentat� în pag.10 din RIF- reprezint� TVA  de
rambursat conform eviden�ei fiscale a agentului economic la 31.05.2007, �i a
fost determinat� astfel:        
                      -TVA de rambursat la 01.01.2007 ...............................  ... lei
                      -TVA de rambursat din lunile prezentate în 2007.........  ... lei
                      -TVA de plat� din lunile prezentate în 2007 ................ ... lei            
                     -TVA de rambursat la 31.05.2007 ................................ ... lei
             -suma de ... lei -prezentat� în pag.10 din RIF-  reprezint� TVA de
rambursat conform inspec�iei fiscale la 31.05.2007 �i a fost determinat� astfel:
                      -TVA de rambursat la 01.01.2007 ...............................  ... lei
                      -TVA de rambursat din lunile prezentate în 2007.........   ... lei
                      -TVA de plat� din lunile prezentate în 2007.................  ... lei
                      -TVA de rambursat la 31.05.2007................................. ...lei
   
            Fa�� de cele prezentate mai sus, preciz�m c� sumele eviden�iate în
anexele nr.9 �i nr.10 sunt în concordan�� cu sumele înscrise în pag. nr.10 din
Raportul de Inspec�ie Fiscal� nr.../30.11.2007 �i urmeaz� a fi respins� ca
neântemeiat� contesta�ia cu privire la acest cap�t de cerere.        
        *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei de la pct.2 al contesta�iei referitoare la TVA, cu privire la suma de ... lei
reprezentând TVA deductibil� aferent� retururilor de marf�, întrucât:
           -facturile fiscale care au stat la baza retururilor de marf� (aflate în copie
la dosarul cauzei) nu con�in elemente de identificare a facturilor de pe care se
retrage marfa; 
         -societatea nu a întocmit NIR-uri la intrarea în gestiune a m�rfurilor
returnate, care potrivit prevederilor HG 831/1997 servesc ca documente
justificative, neputând astfel demonstra c� aceste m�rfuri returnate au intrat în
gestiunea sa �i potrivit prevederilor art.21, alin.(4), litera f) din Lg. nr. 571/
2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:
“Urm�toarele  cheltuieli nu sunt deductibile: f)cheltuielile înregistrate în
contabilitate, care nu au la baz� un document justificativ, potrivit legii,
prin care s� se fac� dovada efectu�rii opera�iunii sau intr�rii în gestiune,
dup� caz, potrivit normelor ;”    
             Având în vedere cele mai sus prezentate, rezult� c� organele de control
fiscal au procedat în mod legal considerând nedeductibil� TVA aferent�
m�rfurilor returnate - în lipsa documentelor justificative, �i urmeaz� a se
respinge ca neîntemeiat� contesta�ia la acest cap�t de cerere pentru suma de ...
lei.



             * Referitor la pct.3 al contestatiei privind TVA, unde petenta contest�
suma de ... lei reprezentând TVA deductibil� aferent� bonurilor fiscale de
aprovizionare cu combustibil, se re�ine c�:                                                              
                 - aceast� sum� este prezentat� eronat de c�tre petent�, întrucât în
raportul de inspec�ie fiscal� nr.../30.11.2007 �i în anexa 11, la raport, suma
corect� aferent� bonurilor fiscale de aprovizionare cu combustibil este în
cuantum de ... lei (inclus� în totalul de ... lei TVA contestat);  
          -potrivit prevederilor art.147, alin.(8), din Lg.571/2003 privind Codul
fiscal, coroborate cu prevederile pct.51, alin.(2) din HG 44/2004 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg.571/2003 cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare(aplicabile perioadei verificat�),  "Pentru carburan�ii auto
achizi�iona�i taxa pe valoara ad�ugat� poate fi justificat� cu bonurile fiscale
emise conform Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 28/199 privind obliga�ia
agen�ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicat� dac� sunt �tampilate �i au înscrise denumirea cump�r�torului �i
num�rul de înmatriculare a autovehiculului .”.
               Petenta depune, la data contesta�iei, în copie un num�r de 278 bonuri
fiscale, în sus�inerea cauzei.
            Analizând bonurile fiscale depuse de petent� în sus�inerea cauzei, în
referatul cu propuneri privind solu�ionarea contesta�iei organul fiscal face
urm�toarele men�iuni:
               - "c� bonurile fiscale prezentate de societate au înscrise pe ele mijloace
de transport ce nu apar�in societ��ii. Exemplific�m în acest sens mijlocul de
transport cu num�rul de înmatriculare TL -- ---, apar�inând SC W SNC Tulcea �i
mijlocul de transport cu num�rul de înmatriculare GL -- ---, apar�inând d-lui I,
jud. Gala�i. Valoarea TVA-ului aferent� bonurilor fiscale ce au înscrise pe ele
mijlocul de transport TL -- --- este în sum� de ... lei RON, iar valoarea
TVA-ului aferent� bonurilor fiscale ce au înscrise pe ele mijlocul de transport
GL -- --- este în sum� de ... lei RON. Totodat�, agentul economic a prezentat în
copie bonuri fiscale ce nu aveau vizibile nici unul dintre elementele de
identificare (num�r bon fiscal, valoare, denumirea produsului achizi�ionat,
TVA, data emiterii bonului fiscal). Comparând valoarea TVA  aferent�
bonurilor fiscale prezentate în anexa nr. 11 la raportul de inspec�ie fiscal� �i
valoarea TVA aferent� bonurilor fiscale anexate în copie de agentul economic la
contesta�ie, a rezultat o diferen�� de ... lei RON, reprezentând TVA aferent�
bonurilor pe care sunt înscrise mijloace de transport ce nu apar�in societ��ii �i
bonuri fiscale ce nu aveau vizibile nici unul dintre elementele de identificare".   
          Potrivit prevederilor art. 145 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 cu
modofic�rile �i complet�rile ulterioare " Orice persoan� impozabil� are dreptul
s� deduc� taxa aferent� achizi�iilor dac� acestea sunt destinate utiliz�rii în
folosul urm�toarelor opera�iuni: a) opera�iuni taxabile;..."     



                  Prin urmare, având în vedere cele re�inute mai sus, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, din suma total� de ... lei considerat de c�tre
organul fiscal ca TVA nedeductibil, petenta nu justific� dreptul de deducere
pentru TVA în sum� de ... lei RON,  urmând a se respinge ca neântemeiat�
contesta�ia formulat� de SC X SRL pentru aceast� sum� �i admiterea
contesta�iei pentru suma de ... lei.
             *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei de la pct.4 al contesta�iei privind TVA deductibil� aferent� facturilor
reprezentând aprovizionare panouri acoperi� pentru punctul de lucru din V..., �i
anume: “panourile respective au fost folosite pentru modernizare hala vinifica�ie
din localitatea V..., jud. Tulcea, hal� pentru care exist� factura de cump�rare din
data de 15.10.2005 fiind eviden�iat� în mijloacele fixe ale societ��ii”, întrucât:     
                                                      
          -potrivit prevederilor art. 145, alin. (3) din Lg. nr.  571/2003, privind
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:”Dac� bunurile �i
serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor sale
taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea
ad�ugat� are dreptul s� deduc�: a) taxa pe valoarea ad�ugat�,  aferent� bunurilor
care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru prest�rile de servicii
care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o alt� persoan�
impozabil�;”
           -potrivit prevederilor  art. 155 din Lg. nr.   571/2003, privind Codul fiscal
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i pct. 59 alin.(3) din HG 44/2004  cu
modific�rile �i complet�rile ulterioare pân� la data de 04/07/2005  “În cazul
livr�rii de bunuri imobile, data livr�rii, respectiv data la care se emite factura
fiscal�, este considerat� data la care toate formalit��ile impuse de lege sunt
îndeplinite pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vânz�tor la
cump�rator. Orice facturare efectuat� înainte de îndeplinirea formalit��ilor
impuse de lege pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la
vânz�tor la cump�rator se consider� facturare de avansuri, urmând a se
regulariza prin stornarea facturilor de avans la data emiterii facturii fiscale
pentru contravaloarea integral� a livr�rii de bunuri imobile.”
        Având în vedere c� pân� la data  controlului agentul economic nu figureaz�
cu punct de lucru declarat în localitatea V..., nedesf��urând nici o activitate
economic� (opera�iune taxabil�) la acest� destina�ie �i nici pân� la data
solu�ion�rii contesta�iei nu face dovada  îndeplinirii formalit��ilor legale pentru
dobândirea dreptului de proprietate asupra acestei hale, potrivit prevederilor
legale prezentate mai sus,  organul de ispec�ie fiscal� a stabilit în mod  legal ca
nedeductil� TVA în sum� de ... lei aferent� aprovizion�rii cu panouri acoperi� la
punctul de lucru din V... �i urmeaz� a fi respins� ca neântemeiat� contesta�ia cu
privire la acest cap�t de cerere.          



            * Nu pot fi re�inute în solu�ionarea  favorabil� a contesta�iei motiva�iile
petentei de la pct. 5 al contesta�iei privind suma de ... lei reprezentând TVA
colectat� din facturile nr.../01.09.2006 �i nr...,  nr.. ambele din 02.09.2006,
despre care crede c�  “au fost luate în calcul atât ca venituri, cât �i ca TVA
colectat� �i astfel au fost dublate”  invocând respectatarea prevederilor art.155,
alin(1) din Lg.571/2003 privind Codul fiscal, întrucât :
          -toate cele 3 facturi emise în data de 01, respectiv 02 septembrie 2006 nu
au fost înregistrate în eviden�a contabil� a societ��ii la data emiterii lor, ci, a�a
cum recunoa�te �i petenta “în eviden�a contabil� din luna iulie 2007”;
      -perioada verificat� pentru sursa TVA a fost cuprins� între 01.01.2006 �i
31.05.2007, iar facturile men�ionate mai sus, au fost înregistrate în eviden�a
contabil� a societ��ii în luna iulie 2007( ulterior perioadei verificate), ele nu au
f�cut obiectul controlului neâncadrându-se în perioada verificat�;
          -potrivit  prevederile art. 134, alin.(3) din Lg. nr. 571/2003 privind Codul
fiscal: ”Faptul generator al taxei intervine �i taxa devine exigibil�, la data
livr�rii de bunuri sau la data prest�rii de servicii, cu excep�iile prev�zute în
prezentul titlu“ ;  
           -potrivit art.128, alin.(1) din Lg. nr.571/2003 privind Codul Fiscal: “Prin
livrare de bunuri se în�elege orice transfer al dreptului de proprietate asupra
bunurilor de la proprietar c�tre o alt� persoan�, direct sau prin persoane care
ac�ioneaz� în numele acestuia”.
          Potrivit prevederilor legale de mai sus, având în vedere c� data livr�rii de
bunuri este data emiterii facturilor, organele de control au procedat în mod legal
la colectarea TVA în sum� de ... lei la aceast� dat� �i urmeaz� a se respinge ca
neântemeiat� contesta�ia cu privire la acest cap�t de cerere.                                   
            *Fa�� de afirma�iile petentei de la pct.6 al contesta�iei referitoare la suma
de ... lei reprezentând TVA colectat� aferent� facturilor nr.../ 22.12.2006 �i
nr.../23.12.2006 emise c�tre AF B, privind “efectuarea de investiga�ii fiscale” �i
c�: “diferen�a de înregistrare se datoreaz� faptului c� s-a constatat c� factura, a
fost întocmit� eronat gre�indu-se pozi�ionarea virgulei. Eroarea este evident�
�inându-se cont de pre�ul de vânzare a U.M. PET 2 l care nu putea fi de
16,81Ron, pre�ul real fiind 1,68 RON”,  se re�ine:
       -întrucât la facturile mai sus men�ionate organele fiscale au constatat
diferen�e de înregistrare astfel: pe exemplarul verde aflat la cotorul facturierului
figureaz� valoare total� ... lei, din care TVA ... lei, iar în eviden�a contabil� de
pe exemplarul ro�u se înregistreaz� valoarea total� ... lei din care TVA ... lei,
organul de solu�ionare prin adresa nr.../22.01.2008 solicit� D.G.F.P. Dolj s�
efectueze un control încruci�at la AF B cu privire la aceste facturi;
          - din constat�rile D.G.F.P. Dolj consemnate în Procesul Verbal de control
nr. ../21.02.2008 înso�it de 9 anexe (existent la dosarul cauzei) încheiat la AF B,
se re�ine:



       - facturile nr.../22.12.2006 �i nr.../23.12.2006 au fost înregistrate în jurnalul
de cump�r�ri (anexa nr.7 la PV.../21.02.2008) fiecare cu suma total�  de ... din
care TVA .... În acela�i jurnal este înregistrat� �i factura cu nr.../28.12.2006
emis� de c�tre acela�i furnizor SC X SRL Tulcea (anexa nr. 1 la PV
.../21.02.2008) pentru acelea�i cantit��i   buc  2400x1,68 f�r� TVA=4034,4
+TVA 766,54=4800,94.
           - plata facturilor a fost efectuat� conform documentelor prezentate �i fi�a
furnizorului anexa nr.6 astfel:
           -chitan�a nr...(fara data), în sum� de ... lei, aferent� facturii nr.../
22.12.2006;
          -chitan�a nr...(fara data), în sum� de ... lei, aferent� facturii nr.../
23.12.2006;
          -conform notelor de recep�ii (anexa nr.4) întocmite de c�tre AF B, rezult�
c� produsul a fost recep�ionat la pre�ul de cump�rare 1,68 lei f�r� TVA, “de
asemeni din documentele de vânzare ale AF B rezult� c� produsul respectiv a
fost vândut la pre�ul de 2,18 lei f�r� TVA, 2,59 lei/sticl� (cu TVA).”  
          Ca urmare a controlului efectuat de c�tre DGFP DOLJ la AF B s-a constat
c� prin necorectarea facturilor nr.../22.12.2006 �i .../23.12.2006 nu a fost
prejudiciat bugetul general consolidat. În urma verificarii solicitate de organul
de solu�ionare a contesta�iilor organelor fiscale din cadrul AFPCM Tulcea prin
adresa nr.../28.02.2008, finalizat� prin procesul verbal nr.../09.04.2008, nu s-au
constatat elemente noi care s� modifice concluziile rezultate în urma controlului
încruci�at.
          În consecin��, în baza celor prezentate mai sus, urmeaz� a se admite
contesta�ia petentei pentru TVA în sum� de ... lei  aferente facturilor emise c�tre
AF B.
            * Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea  favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei la pct.7 al contesta�iei referitoare la TVA colectat� aferent� facturii
nr.../20.05.2007 emis� c�tre SC Y, despre care sus�ine c� ”este anulat� �i se
g�se�te la sediul societ��ii cu toate cele trei exemplare“, întrucât:
         -afirma�ia petentei contravine explica�iei dat� de administratorul societ��ii
în Nota explicativ� (aflat� la dosarul cauzei) referitoare la faptul c� factura
men�ionat� nu se afl� înregistrat� în contabilitate �i nu se afl� nici exemplarul
albastru anulat ”deoarece factura a plecat cu marfa c�tre societatea respectiv� �i
s-a constatat ajuns� la client c� era gre�it�, emi�îndu-se alt� factur� corect� ce a 
fost trimis� prin fax, exemplarul albastru gre�it nemaifiind recuperat de la
client“;  
        -prin adresa nr.../22.01.2008 organul de solu�ionare a contesta�iilor din
cadrul DGFP TULCEA solicit� petentei s� prezinte la sediul DGFP TULCEA
-Biroul de Solutionare a Contesta�iilor, cele trei exemplare �i copiile facturii
nr... din 20.05.2007 emis� c�tre SC Y;



        - pân� la data solu�ion�rii contesta�iei petenta nu depune la sediul D.G.F.P.
TULCEA documentele solicitate prin adresa nr.../22.01.2008, în sus�inerea
contesta�iei la acest cap�t de cerere.
          Având în vedere faptul c� petenta nu face dovada afirma�iilor sale, din
cele de mai sus, rezult� c� organele de control fiscal au stabilit în mod legal
TVA colectat în sum� de ... lei, pentru factura mai sus men�ionat� �i urmeaz� a
se respinge ca neântemeiat� contesta�ia cu privire la acest cap�t de cerere.
          *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei de la pct.III al contesta�iei privind suma de ... lei reprezentând obliga�ii
suplimentare de plat� la Impozitul pe venitul din activit��i desf��urate în
baza contractelor/conven�iilor civile încheiate potrivit Codului civil, aceea
c� s-ar încadra în vederea impozit�rii în categoria veniturilor din activit��i
independente �i în acest sens trebuia aplicat� cota de 10%,  întrucât:
           -în perioada 01.04.2006 - 31.08.2006 petenta a efectuat lucr�ri la vie cu
muncitori sezonieri f�r� a li se întocmi contracte/conven�ii; a�a cum spune �i
administratorul societ��ii în Nota explicativ� (aflat� la dosarul cauzei) for�a de
munc� fiind ocazional�, plata acestora f�cându-se în baza unor liste de avans
lunare, f�r� a se întocmi state de plat� cu re�inerea impozitului datorat pe fiecare
muncitor, bugetului de stat consolidat;
         -a�a cum reiese în continuare  din Nota explicativ�, petenta recunoa�te c�
de�i a re�inut un impozit de 10%, nu l-a virat  ( ”societatea nere�inând pe stat,
dar constituind în contabilitate un impozit de10% care a fost declarat la Organul
Fiscal Teritorial, dar nu a fost virat”).  
            - art.43, alin.(1) din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare,prevede: “Cota de impozit este de 16% �i se aplic�
asupra venitului impozabil corespunz�tor fiec�rei surse din fiecare categorie
pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
    a)activit��i independente;
    b) salarii;
     .....
    h) alte surse.”
    - potrivit prevederilor art.22, lit. e) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�, societatea avea ”obliga�ia de a calcula, de a re�ine
�i de a înregistra în eviden�ele sale contabile �i de plat�, la termenele legale
impozitele �i contribu�iile care se realizeaz� prin stopaj la surs�; “
          Având în vedere c� petenta nu prezint� contracte încheiate cu privire la
drepturile salariale, din cele mai sus prezentate, rezult� c� organele fiscale de
control au stabilit în conformitate cu prevederile legale obliga�ii suplimentare de
plat� a impozitului pe venit �i urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� contesta�ia
cu privire la suma de ... lei.                                                         
          Fa�� de afirma�ia petentei c� major�rile de întârziere ”sunt calculate
artificial pentru 531 zile �i nu pentru 502 cât ar fi fost corect “, se re�ine:     



        -calculul f�cut de organul de control fiscal pentru perioda 25.05.2006 -
12.10.2007 este:
        25.05.2006 - 25.06.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =      lei
        25.06.2006 - 25.07.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
        25.07.2006 - 25.08.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
        25.08.2006 - 25.09.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =   lei
        25.09.2006-12.10.2007................. lei x  411zilex0,10%  = lei
                                                                                     531 zile             = lei            
           Având în vedere c� pentru perioada mai sus prezentat�  nu s-a luat în
calcul �i cea de-a 31-a zi pentru lunile mai, iulie �i august, rezult� o diferen�� de
3 zile luate în calcul în minus.
        Pentru perioada  25.09.2006 - 12.10.2007 sunt 382 de zile fa�� de 411
stabilite de organul fiscal.
            -calculul corect este:
        25.05.2006 - 25.06.2006 ..............  lei x 31 zile x 0,10%  =      lei
        25.06.2006 - 25.07.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
        25.07.2006 - 25.08.2006 ..............  lei x 31 zile x 0,10%  =    lei
        25.08.2006 - 25.09.2006 ..............  lei x 31 zile x 0,10%  =   lei
        25.09.2006-12.10.2007.................  lei x 382zilex0,10%  = lei
                                                                                    505 zile             = lei
       Având în vedere cele mai sus prezentate, urmeaz� a se admite par�ial
contesta�ia petentei la acest cap�t de cerere pentru suma de lei urmând a se
diminua suma stabilit� de organele de control fiscal pentru major�rile de
întârziere aferente impozitului pe venit, pân� la concuren�a sumei de  lei
corespunz�toare unui num�r total de zile întârziere.
         *Deasemenea, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei
afirma�ia petentei de la pct. IV al contesta�iei, privind suma de lei reprezentând
obliga�ia suplimentar� de plat� pentru Contribu�ia de asigur�ri sociale de
sanatate datorat� de asigura�i �i major�ri de întârziere aferente în sum� de
7.065 lei, cum c�, ”societatea a avut încheiate conven�ii/contracte civile
încheiate, în condi�iile art.942 �i urm�toarele din Codul civil “întrucât:
           - în perioada 01.04.2006 - 31.08.2007 petenta a efectuat lucr�ri la vie cu
muncitori sezonieri f�r� a încheia contracte sau conven�ii de munc�, plata
lucr�rilor respective f�cându-se în baza unor liste de avans, nu s-au întocmit
�tate de plat� pentru salaria�ii sezonieri cu re�inerea impozitelor �i contribu�iei
de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate pe fiecare muncitor, bugetului
consolidat de stat; 
        - afirma�ia petentei contravine declara�iei dat� de administratorul societ��ii
în Nota explicativ�:”For�a de munc� folosit� la efectuarea lucr�rilor agricole, a
fost cu titlul de for�� de munc� ocazional�, ca urmare, societatea neavând
posibilitatea s� încheie contracte de munc� ;



        - potrivit prevederilor art.22, lit.e) din O.G. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, petenta   
avea:”obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a înregistra în eviden�ele contabile
�i de plat�, la termenele legale, impozitele �i contribu�iile care se realizeaz� prin
stopaj la surs�“;
         -�i  potrivit prevederile art.51, alin.(2), lit  a) din OUG 150/2002(valabil�
pân� la 27.05.2006), coroborate cu prevederile art.257, alin.(2), lit.a) din
Lg.95/2006,  societatea avea obliga�ia pl��ii unei contribu�ii b�ne�ti lunare
pentru asigur�ri de s�natate în cot� de 6,5% asupra ”a)veniturilor din salarii sau
asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit “.
              Având în vedere cele prezentate mai sus, �i prevederilor legale
incidente în spe��, urmeaz� a fi respins� ca neântemeiat� contesta�ia pentru
suma de ... lei reprezentând obliga�ii de plat� pentru CASS datorat� de asigura�i.

           Fa�� de afirma�ia petentei c� major�rile de întârziere ”sunt calculate
artificial pentru 531 zile �i nu pentru 502 cât ar fi fost corect”, se re�ine:             
          -calculul f�cut organul de control fiscal pentru perioada 25.05.2006 -
12.10.2007 este: 

        25.05.2006 - 25.06.2006 ..............   lei x 30 zile x 0,10%  =     lei
        25.06.2006 - 25.07.2006 ..............   lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
        25.07.2006 - 25.08.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =   lei
        25.08.2006 - 25.09.2006 ..............  lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
      25.09.2006-12.10.2007.................  lei x  411zilex0,10%  = lei
                                                                                531 zile             = lei       

            Având în vedere c� pentru perioada mai sus prezentat�  nu s-a luat în
calcul �i cea de-a 31-a zi pentru lunile mai, iulie �i august, rezult� o diferen�� de
3 zile luate în calcul în minus.
        Pentru perioada  25.09.2006 - 12.10.2007 sunt 382 de zile fa�� de 411
stabilite de organul fiscal.
         -calculul corect este:
        25.05.2006 - 25.06.2006 ..............   lei x 31 zile x 0,10%  =      lei
        25.06.2006 - 25.07.2006 ..............   lei x 30 zile x 0,10%  =    lei
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        25.07.2006 - 25.08.2006 ..............  lei x 31 zile x 0,10%  =   lei
        25.08.2006 - 25.09.2006 ..............  lei x 31 zile x 0,10%  =    lei
        25.09.2006-12.10.2007.................  lei x  382zilex0,10%  = lei
                                                                                     505 zile             = lei



           Având în vedere cele mai sus prezentate, urmeaz� a se admite par�ial
contesta�ia petentei la acest cap�t de cerere pentru suma de... lei urmând a se
diminua suma stabilit� de organele de control fiscal pentru major�rile de
întârziere aferente CASS datorat� de asigura�i, pân� la concuren�a sumei de ...
lei, corespunz�toare unui num�r total de 505 zile întârziere.
                Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.216, alin.(1) �i
(2) din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

                                                     DECIDE:

       Art.1 Organul de solu�ionare a contesta�iilor specializat î�i declin�
competen�a privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL Tulcea
pentru Impozitul pe profit în sensul diminu�rii pierderii fiscale cu suma de ... lei
�i accesoriile aferente în sum� de ... lei, conform pct. 5.4, lit. d) din Ordinul
pre�edintelui ANAF nr. 519/2005, în favoarea organului emitent al actului
administrativ fiscal atacat.
           Art.2 Admiterea contesta�iei  SC X SRL Tulcea, pentru suma de total� de
... lei reprezentând: ... lei TVA deductibil� aferent� bonurilor fiscale de
aprovizionare cu combustibil; ... lei TVA colectat� aferent� facturilor emise
c�tre AF B; ... lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit; ... lei
major�ri de întârziere CASS datorat� de asigura�i �i anularea par�ial� a Deciziei
de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de
organele de inspec�ie fiscal� nr.../30.11.2007, cu privire la aceste sume.               
                                          
          Art.3 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei   SC XCO SRL Tulcea,
pentru suma total� de ... lei reprezentând: TVA în cuantum total de ..., impozit
pe venit în sum� de ... lei, major�ri de întârziere aferente impozitului pe venit în
sum� de ... lei, contribu�ia de asigur�ri de s�n�tate datorat� de asigura�i în sum�
de ... lei �i major�ri aferente CASS în sum� de ... lei.

        Art.4 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ. 
 

                                                 DIRECTOR EXECUTIV                                       
                                            


