ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.44/26.06.2008
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA SRL
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 S.A.F. - Activitatea de Inspec ie
Fiscal
Constan a prin adresa nr…………/19.05.2008 înregistrat
la
D.G.F.P. Constan a sub nr…………/19.05.2008 cu privire la contesta ia
formulat de S.C. CONSTANTA SRL, cu sediul în Constan a, Str……………
nr……, CUI RO ……………….
Contesta ia are ca obiect m surile stabilite prin Decizia de
impunere nr…………/04.02.2008, emis
de S.A.F. - Activitatea de
Inspec ie Fiscal
Constan a în baza Raportului de inspec ie
fiscal din data de 04.02.2008.
Cuantumul sumei contestate este în sum
de …………… lei,
reprezentând:
Impozit pe profit:
…………… lei;
Major ri de întârziere, aferente:
…………… lei;
Impozit pe dividende:
…………… lei;
Major ri de întârziere, aferente:
…………… lei.
Referitor la termen, se constat c aceasta a fost depus în
termenul
prev zut
la
art.207(1)
din
Ordonan a
Guvernului
nr.92/2003, republicat în 2007.
Astfel, Decizia de impunere nr…………/04.02.2008 împreun
cu
Raportul de inspec ie fiscal
din data de 04.02.2008 au fost
comunicate contribuabilului prin adresa nr…………/25.03.2008, iar
contesta ia a fost transmis de c tre acesta, prin po t , în data
de 25.04.2008, prin lichidator judiciar M……………, fiind înregistrat
la A.F.P. - S.A.I.F. Constan a, sub nr………/14.05.2008.
În spe , se re ine c sunt întrunite i celelalte condi ii
de procedur
prev zute la art.206
i 209(1) lit.a) 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 competen a s
solu ioneze pe fond cauza i s pronun e solu ia legal .
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I. Prin adresa înregistrat
la A.F.P. - Constan a, S.A. Inspec ie Fiscal sub nr…………/14.05.2008, iar la D.G.F.P. Constan a
sub nr…………/19.05.2008, S.C. CONSTANTA SRL a formulat contesta ie
împotriva Deciziei de impunere nr…………/04.02.2008 i a Raportului
de inspec ie fiscal din data de 04.02.2008, pentru suma de ……………
lei, invocând urm toarele motive:
1).Referitor la constat rile privind impozitul pe profit:
1.1. Prin Raportul de inspec ie fiscal
atacat, organele de
inspec ie fiscal au considerat c suma de …………… lei, reprezentând
valoarea neamortizat
a autoturismului …………… vândut cu factura
fiscal
nr…………, este nedeductibil
fiscal, fiind
înc lcate
prevederile art.21, alin.(4), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal.
În opinia contestatarei, la data efectu rii opera iunii
economice, respectiv anul 2004, Codul fiscal în vigoare la acea
dat , „nu prevedea c pierderea rezultat din mijloace fixe ar fi
nedeductibil din punct de vedere fiscal”.
În sus inerea afirma iei, petenta invoc
prevederile art.21
alin.1
i art.24, pct.15 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal.
În plus, la recalcularea impozitului pe profit, organul de
inspec ie nu a avut în vedere veniturile realizate din vânzarea
mijlocului fix, precizând c valoarea acestora este de …………… lei.
1.2. Cu privire la suma de …………… lei, reprezentând cheltuieli
aferente anului 2004
i înregistrate în contabilitate în anul
2005, pentru care organul de inspec ie fiscal a apreciat c au
fost înc lcate prevederile art.21, alin.(4), lit.f) din Legea
nr.571/2003, privind Codul fiscal, petenta motiveaz :
Suma
indicat
reprezint
o cheltuial
nedeductibil
în
exerci iul
financiar
2005,
dar
pentru
anul
2004,
aceasta
reprezint
o cheltuial deductibil
din punct de vedere fiscal,
iar organul de control trebuia s
in seama de aceast situa ie
la recalcularea impozitului pe profit aferent anului 2004.
În sus inerea acestei afirma ii, petenta invoc
prevederile
Ordinului
nr.306/2002,
în
vigoare
la
data
efectu rii
înregistr rilor
în
eviden a
contabil ,
precum
i
Ordinul
nr.1752/2005, în vigoare în prezent, cu privire la „corectarea
erorilor contabile”
În
concluzie,
contestatara
apreciaz
c
se
impune
reverificarea sumelor reprezentând impozitul pe profit, precum i
a accesoriilor aferente.
2).Referitor la constat rile privind impozitul pe dividende:
Cu privire la aprecierea organelor de inspec ie fiscal ,
respectiv c S.C. CONSTANTA SRL, „nu a constituit, eviden iat i
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virat impozitul pe dividende potrivit prevederilor art.36 din
Legea nr.571/2003-Codul fiscal”, petenta argumenteaz :
În perioada anului 2004, societatea a înregistrat pierdere,
iar în aceste condi ii nu exista posibilitatea de a repartiza
dividende.
În aceast situa ie, societatea nu datoreaz suma de ………… lei,
reprezentând impozit pe dividende i nici major rile de întârziere
în sum
de …………… lei, stabilite prin Decizia de impunere
nr…………/04.02.2008 emis
în baza Raportului de inspec ie fiscal
din 04.02.2008.
Având în vedere motivele expuse, S.C. CONSTANTA SRL, solicit
admiterea contesta iei cu consecin a anul rii actelor contestate.
II. Prin Raportul de inspec ie fiscal
încheiat la data de
04.02.2008, organele fiscale din cadrul A.F.P. – S.A.I.F.
Constan a au efectuat un control de fond la S.C. CONSTANTA SRL,
obiectul
inspec iei
fiind
solu ionarea
adresei
nr…………
din
26.11.2007,
prin
care
D.G.F.P.
Constan a,
prin
adresa
nr…………/27.11.2007
a
solicitat
determinarea
crean elor
certe
datorate bugetului general consolidat al statului.
1) La cap.III, punctul 1 din raport, privind “impozitul pe
profit”, în temeiul Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modific rile
i
complet rile
ulterioare,
precum
i
H.G.
nr.44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, organele de inspec ie
fiscal
au verificat perioada 01.01.2005-30.09.2007, constatând
urm toarele:
• În perioada verificat , societatea a diminuat nelegal profitul
impozabil i implicit impozitul pe profit cu suma total de ……………
lei, aceast situa ie fiind rezultatul urm toarelor deficien e:
-În anul 2004, diferen a de impozit pe profit stabilit
suplimentar fa
de eviden a financiar-contabil
a agentului
economic, în sum de …………… lei a fost determinat de:
venituri calculate prin estimare în sum de ………… lei, precum
i
cheltuieli nedeductibile stabilite de organul de inspec ie,
în sum de ………… lei, din care petenta contest suma de ………… lei,
reprezentând valoarea neamortizat a autoturismului ……………, vândut
cu factura ……………/14.11.2004.
-În anul 2005, diferen a de impozit pe profit stabilit
suplimentar fa
de eviden a financiar-contabil
a agentului
economic, în sum de ………… lei a fost determinat de:
venituri
suplimentare
calculate
de
c tre
organul
de
inspec ie fiscal , în sum de ………… lei, precum i
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cheltuieli nedeductibile stabilite de organul de inspec ie,
în sum
total
de ………… lei, din care petenta contest
suma de
…………… lei, reprezentând cheltuieli aferente anului 2004
i
înregistrate
în
contabilitate
în
ianuarie
2005,
respectiv
penalit i de întârziere facturate de c tre S.C. M…………… SA
i
înregistrate de societate în contul 626 “Cheltuieli cu taxele
po tale
i telecomunica iile”. Organul de inspec ie fiscal ,
constat c prin înregistrarea acestor cheltuieli, s-au înc lcat
prevederile art.21, alin.(4), lit.f) din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare.
-Pentru anul 2006, urmare controlului efectuat, s-a stabilit
o diferen
de impozit pe profit de plat , în sum de ………… lei,
iar
-Pentru anul 2007, diferen a de impozit pe profit de virat,
în sum de ………… lei.
La
terminarea
inspec iei
s-a
stabilit
c
societatea
înregistreaz obliga ii fiscale reprezentând impozit pe profit în
sum
total
de ………… lei
pentru care s-a procedat la calculul
accesoriilor
aferente,
în
cuantum
de
…………
lei,
potrivit
prevederilor art.115 i 116, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedur
fiscal , republicat
în anul 2005, cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu prevederile
art.1 din H.G. nr.67/2004 i H.G. nr.784/2005 i respectiv art.120
din
O.G.
nr.92/2003
privind
Codul
de
procedur
fiscal ,
republicat
în anul 2007, cu modific rile
i complet rile
ulterioare.
Accesoriile au fost calculate pân la data de 25.01.2008.
2) La cap.III, punctul 3 din Raportul de inspec ie din data
de 04.02.2008, privind “impozitul pe dividende”, organele de
inspec ie fiscal
au stabilit c
S.C. CONSTANTA SRL, nu a
constituit, eviden iat
i virat impozitul pe dividende potrivit
prevederilor art.36 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Astfel, din situa ia prezentat în anexa 13 la raportul de
inspec ie, a rezultat un impozit pe dividende datorat în sum de
………… lei, precum i major ri de întârziere în sum de ………… lei,
calculate pân la data de 25.01.2008, în baza art.36, alin.(2) i
(3) din legea men ionat , coroborat cu art.120 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat în anul 2007, cu
modific rile i complet rile ulterioare.
Urmare constat rilor men ionate, în baza Raportului de
inspec ie din data de 04.02.2008 a fost emis Decizia de impunere
nr…………/04.02.2008, pentru suma total
de ………… lei, din care
societatea contest
suma de ………… lei reprezentând impozit pe
profit stabilit suplimentar, în sum
de ………… lei, accesorii
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aferente în sum de ………… lei, impozit pe dividende în sum
lei i accesorii aferente în sum de ………… lei.

de …………

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
având în vedere
sus inerile p r ilor
i prevederile actelor
normative în vigoare, se re in urm toarele:
În fapt, organele de inspec ie fiscal
din cadrul A.F.P.
Constan a – S.A.I.F., au efectuat un control de fond la S.C.
CONSTANTA SRL, care a avut ca obiect solu ionarea adresei nr…………
din 26.11.2007, emis de D.G.F.P. Constan a, A.F.P.M. Constan a,
Serviciul Colectare
i Executare Silit
Persoane Juridice, prin
care s-a solicitat efectuarea unei inspec ii fiscale în vederea
determin rii
crean elor
certe
datorate
bugetului
general
consolidat al statului.
Urmare inspec iei fiscale a fost emis Decizia de impunere
nr…………/04.02.2008 în baza Raportului de inspec ie din data de
04.02.2008, prin care au fost stabilite obliga ii fiscale
suplimentare, în sum
total
de ………… lei, aferente perioadei
supuse controlului, respectiv aprilie 2004-decembrie 2007.
Prin cererea înregistrat la A.F.P. – S.A.I.F. Constan a, S.C.
CONSTANTA SRL a formulat contesta ie împotriva sumei de ………… lei,
compus din: ………… lei, reprezentând impozit pe profit, ………… lei major ri aferente, ………… lei, reprezentând impozit pe dividende i
suma de ………… lei – major ri aferente.
Cauza supus
solu ion rii o reprezint
legalitatea m surii
privind
recalcularea
profitului
impozabil
aferent
perioadei
aprilie 2004-decembrie 2007, i a impozitului pe profit aferent,
precum i a impozitului pe dividende.
1)Referitor la calculul impozitului pe profit:
1)Din Raportul de inspectie fiscal din data de 04.02.2008,
rezult
c
suma de …………… lei reprezentând impozit pe profit
stabilit
suplimentar în timpul inspec iei fiscale, a fost
determinat
din venituri calculate, în timpul controlului, prin
estimare pentru facturi lips ,
i prin înregistrarea de c tre
societate, în eviden a contabil , a unor cheltuieli nedeductibile
fiscal.
Rezultatele inspec iei au fost stabilite pentru perioada
aprilie 2004-iunie 2005, în baza datelor din eviden a contabil a
societ ii, iar pentru perioada iulie 2005-decembrie 2007,
datorit faptului c societatea nu a prezentat eviden
contabil ,
în baza facturilor emise c tre clien i.
Astfel,
prin
recalcularea
profitului
impozabil
i
a
impozitului pe profit, a rezultat urm toarea situa ie:
Pentru anul 2004:
-pierdere contabil :
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-cheltuieli nedeductibile-societate:
-venituri suplimentare stabilite la control:
-cheltuieli nedeductibile stabilite la control:
-profit impozabil stabilit la control:
-impozit pe profit stabilit la control:
-impozit pe profit virat:
-impozit pe profit de virat:

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

lei;
lei;
lei;
lei;
lei;
lei;
lei;

Din totalul cheltuielilor nedeductibile în sum
total
de
…………… lei, petenta contest suma de ………… lei luat în calcul la
determinarea
profitului
impozabil,
reprezentând
valoarea
neamortizat
a
autoturismului
……………
vândut
cu
factura
nr…………/14.11.2004, motivând c
Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal în vigoare la data opera iunii economice, nu prevede c
pierderea rezultat din mijloace fixe ar fi nedeductibil fiscal.
În plus, organul de control nu a avut în vedere veniturile
realizate din vânzarea mijlocului fix, respectiv suma de ………… lei,
conform facturii fiscale nr…………/14.11.2004 prin care a fost
înstr inat autoturismul.
În drept, cu privire la calculul profitului impozabil art.19
(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, prevede:
„(1)Profitul impozabil se calculeaz
ca diferen
între
veniturile realizate din orice surs
i cheltuielile efectuate în
scopul realiz rii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile
i la care se adaug
cheltuielile
nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul
i alte elemente similare veniturilor
i cheltuielilor potrivit
normelor de aplicare”.
Potrivit, art.21, alin.(1) din aceea i lege:
„(1)Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul
realiz rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin
acte normative în vigoare”.
În spe , se re ine c , societatea a achizi ionat în perioada
anului 2004 un autoturism ……………, la valoarea de ………… lei pentru
care nu a înregistrat amortizare i pe care l-a vândut cu factura
nr………… din 14.11.2004. Din aceast tranzac ie a rezultat un venit
în sum de …………… lei.
Urmare controlului efectuat, organele de inspec ie fiscal au
luat în calcul la stabilirea impozitului pe profit suma de …………
lei reprezentând valoarea de intrare a mijlocului fix ca
i
valoare neamortizat , f r s aib în vedere venitul realizat din
vânzare.
Organul de control a stabilit c întreaga valoare de intrare
a autoturismului este nedeductibil invocând prevederile art.21(4)
Adresa: B-dul I.G.Duca,nr.18, Constan a, cod po tal 900697
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro
www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/48 80 55

6

lit.f din Lg.nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i
complet rile ulterioare, f r îns a detalia motivele inciden ei
acestei spe e cu prevederile articolului invocat.
Deasemenea, nu precizeaz modul de înregistrare a veniturilor
din vânzarea autoturismului.
Din aceste motive, m sura stabilit de organul de inspec ie
este
insuficient
argumentat ,
fapt
pentru
care
urmeaz
desfiin area deciziei de impunere pentru acest cap t de cerere.
• Referitor la suma de …………… lei, reprezentând cheltuieli
aferente anului 2004
i înregistrate în anul 2005, respectiv
penalit i de întârziere facturate de c tre SC M…………… SA:
Pentru perioada 01.01.2005-30.06.2005:
-profit contabil la data de 30.06.2005:
-cheltuieli nedeductibile societate:
-venituri suplimentare calculate de
organul de inspec ie:
-cheltuieli nedeductibile stabilite de
Organul de inspec ie:
-profit impozabil:
-impozit pe profit stabilit de
organul de inspec ie:
-impozit pe profit virat:
-dif.impozit pe profit de virat:

…………… lei;
…………… lei;
…………… lei;
…………… lei;
…………… lei;
…………… lei;
…………… lei;
…………… lei.

Din totalul cheltuielilor nedeductibile în sum
total
de
…………… lei, petenta contest suma de …………… lei luat în calcul la
determinarea profitului impozabil.
Cu privire la aceast
sum , organul de inspec ie fiscal
a
stabilit c
reprezint
cheltuieli aferente anului 2004 care au
fost înregistrate de societate, în luna ianuarie 2005, în contul
626 “cheltuieli cu taxele po tale i telecomunica iile”, precum i
faptul c acestea reprezint penalit i de întârziere facturate de
c tre S.C. M…………… SA.
Petenta, motiveaz
în contesta ia formulat , c
organul de
inspec ie avea obliga ia s
in
seama de aceast
sum , la
calcului profitului impozabil aferent anului 2004 când, aceast
sum ar fi fost deductibil fiscal.
În drept, spe ei îi sunt aplicabile prevederile art.45 din
Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglement rilor contabile
conforme cu directivele europene, unde se precizeaz :
„45. - Principiul independen ei exerci iului. Trebuie s se
in
cont de veniturile
i cheltuielile aferente exerci iului
financiar, indiferent de data încas rii sau pl ii acestor
venituri i cheltuieli”.
Iar
Legea
contabilit ii
nr.82/1991
republicat
cu
modific rile i complet rile ulterioare, la art.6, prevede:
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(1)Orice
opera iune
economico-financiar
efectuat
se
consemneaz în momentul efectu rii ei într-un document care st la
baza înregistr rilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea
de document justificativ.
Fa
de prevederile legale citate mai sus, rezult
c , o
societate are obliga ia s
respecte „pricipiul independen ei
exerci iului”, orice opera iune economico-financiar
efectuat ,
fiind înregistrat
în momentul efectu rii ei, în baza unor
documente justificative.
În spe , analizând constat rile din raportul de inspec ie,
organul de solu ionare a contesta iei re ine urm toarele:
Organele de inspec ie fiscal
au stabilit c
în ianuarie
2005, societatea a înregistrat în contul 626 “cheltuieli cu taxele
po tale
i telecomunica iile”, suma de …………… lei, reprezentând
penalit i de întârziere facturate de c tre SC M…………… SA, fiind
astfel înc lcate prevederile legale stipulate la art.45 din
Ordinul 1752/2005 cu modific rile
i complet rile ulterioare,
pentru aprobarea reglement rilor contabile conforme cu directivele
europene, coroborat cu art.6, alin.(1) din Legea nr.82/1991,
republicat cu modific rile i complet rile ulterioare.
În aceast
situa ie, se re ine c
organele de inspec ie
fiscal au procedat corect la recalcularea profitului impozabil i
a impozitulul pe profit, având în vedere suma de ………… lei,
reprezentând cheltuieli nedeductibile fiscal.
În sus inerea contesta iei, petenta afirm c suma indicat
reprezint cheltuial nedeductibil în exerci iul financiar 2005,
dar pentru anul 2004 aceast cheltuial este deductibil din punct
de vedere fiscal, aspect de care organul de inspec ie nu a inut
seama.
În acest sens, invoc prevederile Ordinului 306/2002 privind
reglement ri contabile armonizate cu directivele europene, cu
privire la “Corectarea erorilor contabile”, reglement ri legale în
baza c rora, organele fiscale aveau obliga ia de a stabili
rezultatul perioadei 2004.
Organul de solu ionare constat c aceste afirma ii nu pot fi
re inute în solu ionarea favorabil
a contesta iei, întrucât
prevederile invocate se refer la modul de corectare a erorilor
contabile constatate din proprie ini iativ
de c tre agentul
economic i nu în timpul inspec iei fiscale.
În consecin , din interpetarea dispozi iilor legale citate
fa
de constat rile organelor de inspec ie fiscal , se re ine
f r
echivoc c
suma de …………… lei, reprezint
cheltuial
nedeductibil fiscal stabilit corect prin actul contestat.
Astfel, pentru acest cap t de cerere contesta ia este
respins ca neîntemeiat , dar pe motiv c face parte dintr-o sum
mai mare i având în vedere cele prezentate în cuprinsul deciziei
de fa , se va desfiin a actul contestat pentru întreaga sum de
………… lei, impozit pe profit, dar
i pentru suma de ………… lei
Adresa: B-dul I.G.Duca,nr.18, Constan a, cod po tal 900697
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro
www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/48 80 55

8

reprezentând major ri de întârziere aferente în vederea refacerii
calculelor în conformitate cu cele re inute de organul de
solu ionare.
2).Cu privire la impozitul pe dividende:
Organul de inspec ie fiscal a constatat c S.C. CONSTANTA SRL
nu a constituit, eviden iat
i virat impozitul pe dividende
potrivit prevederilor art.36 din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal cu modific rile
i complet rile ulterioare, motiv pentru
care a stabilit obliga ia de plat
în sum
de …………… lei
i
major ri în sum de …………… lei.
Petenta contest aceste sume, motivând c societatea în anul
2004 a înregistrat pierdere, în consecin
nu avea posibilitatea
de a repartiza dividende.
În sus inerea afirma iei, anexeaz
la dosarul contesta iei,
balan a de verificare i invoc prevederile art.67, art.111 din
Legea 31/1990 privind societ ile comerciale, cu privire la
constituirea i distribuirea dividendelor.
În spe , potrivit constat rilor din Raportul de inspec ie
întocmit
la
data
de
04.02.2008, rezult
c
societatea a
înregistrat în anul 2004 pierdere contabil , motiv pentru care nu
exista posibilitatea de a se repartiza dividende
i deci nici
obliga ia de a calcula impozit pe dividende, în baza art.36 (1)
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (temei legal invocat de
organul de control).
Din analiza datelor din anexa nr.13, pagina nr.1
i 2, nu
reiese cu claritate nici cuantumul impozitului pe dividende
i
nici perioada la care s-a calculat acesta.
Deasemenea, nu se precizeaz cuantumul bazei de impunere i
nici modul de constituire a acesteia; nu se precizeaz cota de
impozit aplicat pe fiecare an în parte, dar nici articolele de
lege în baza c rora s-a efectuat acest calcul.
Fa
de cele prezentate, m sura stabilit
de organul de
inspec ie nu este suficient argumentat , astfel încât organul de
solu ionare nu se poate pronun a, motiv pentru care se va
desfiin a decizia de impunere nr…………/04.02.2008 pentru …………… lei
reprezentând impozit pe dividende
i pentru suma de ………… lei
reprezentând accesorii aferente.
Verificarea va fi ref cut de c tre o alt echip de control,
în termen de 30 de zile
i în conformitate cu preciz rile
prezentei decizii.
Pentru considerentele ar tate i în temeiul art.209 i 216
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat în data de 31.07.2007, se
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DECIDE:
1.Desfiin area Deciziei de impunere nr………/04.02.2008, emis
în baza Raportului de inspec ie din data de 04.02.2008, pentru
suma total de …………… lei:
…………… lei-impozit pe dividende;
…………… lei-major ri de întârziere aferente
…………… lei-impozit pe profit
…………… lei-major ri de întârziere aferente.
i recalcularea impozitului pe profit aferent perioadei verificate
i a accesoriilor aferente, conform prevederilor prezentei
decizii.
Rezultatul reverific rii se va transmite
i Serviciului
Solu ionare Contesta ii, în termen de 30 zile de la data primirii
prezentei.
Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac, în
conformitate
cu
prevederile
art.218
alin.2
din
O.G.
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur fiscal republicat în
31.07.2007
i ale art.11 (1) din Legea nr.554/02.12.2004 a
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacat în
termen de 6 luni de la data primirii, la instan a de contencios
administrativ competent din cadrul Tribunalului Constan a.
DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan Iulian Hu uc

EF SERVICIU
SOLU IONARE CONTESTA II
Emilia Crângu

P.F./4ex
19.06.2008
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