
                                              DECIZIA  nr.66  din 02 .08. 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 asupra contestaţiei formulată de P.F. x
împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată de
inspecţia fiscală nr.../02.06.2010 şi a Deciziei de impunere privind TVA de plată
nr.../02.06.2010, prin care s-au stabilit obligaţii fiscale în sumă de ... lei, reprezentând: TVA
de plată suplimentar pentru anii 2007-2008 (... lei), majorări de întârziere aferente TVA
pentru perioada ( lei), diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 ( lei), majorări
de întârziere aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 (lei) ,diferenţă impozit
pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit
suplimentar pentru anul 2008 ( lei).   
            Contestaţia este semnată de împuternicit avocat C şi poartă amprenta ştampilei
Cabinetului de avocat C, la dosar fiind anexată  împuternicirea nr.../29.06.2010. Contestaţia
a fost depusă la Activitatea de inspecţie Fiscală, sub nr.../05.07.2010, şi ulterior înregistrată
la DGFP Tulcea sub nr..../13.07.2010, în termenul legal. Fiind respectate prevederile art.206
şi 207 pct. (1) din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedură fiscală urmează a
se analiza pe fond contestaţia.  
               Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
               I. Petenta, P.F. x contestă Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr.../02.06.2010 şi  Decizia de impunere privind
TVA de plată nr.../02.06.2010, motivând următoarele:   
               1. Petenta invocă pe cale de excepţie lipsa capacităţii de exerciţiu a P.F. x ,
deoarece aceasta a fost radiată din evidenţele ORC Tulcea conform Certificatului de
Radiere din 12.05.2009, emis în baza Rezoluţiei directorului ORC Tulcea nr...13.04.2009,
dată de la care a încetat şi calitatea PFA de a desfăşura activităţi economice. Ca o
consecinţă a radierii, în lipsa capacităţii de exerciţiu P.F. x nu poate fi titulară de drepturi şi
obligaţii, deci nu poate fi obligată să suporte impozite şi taxe.
              Persoana yx, fostă x, nu poate fi obligată la plata unor impozite şi taxe pe care nu le
datorează personal, pentru că patrimoniul PFA  x nu se confundă cu patrimoniul personal al
doamnei x.
              PFA are un statut de entitate juridică şi un patrimoniu distinct de cel al persoanei
fizice, răspunzând pentru obligaţiile sale cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost
constituit şi în completare cu întreg patrimoniul, conform art.2 pct. j şi art.20 din OUG
nr.44/2008, şi respectiv art.1 alin.2 lit. a) din Legea nr.85/2006.
               2. Pe fondul cauzei petenta solicită admiterea contestaţiei pentru următoarele
considerente:
              În nici unul din actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi pe baza liberei iniţiative nu se prevede că după anularea autorizaţiei pentru
desfăşurarea unor astfel de iniţiative patrimoniul persoanei fizice autorizate ar fi preluat de
persoana fizică care a solicitat emiterea autorizaţiei. Pe cale de consecinţă, dacă legea nu
prevede o asemenea obligativitate, atunci organul fiscal nu poate obliga o persoană fizică să
îşi asume obligaţiile unei PFA.
             Persoana Fizică Autorizată x a desfăşurat activitate comercială în perioada sept.
2006 - iul. 2008. În 21.07.2008 a depus cerere de retragere a autorizaţiei de funcţionare la
Primăria comunei ..., jud. Tulcea, iar la data de 17.03.2009, Administraţia Finanţelor Publice
a emis Certificatul de Atestare Fiscală nr.../17.03.2009, din care rezultă că la această dată
PFA x nu figurează cu nici un fel de obligaţii de plată faţă de buget.
              După momentul radierii această PFA putea fi supusă procedurii insolvenţei
prevăzută de Legea 85/2006.

             Petenta menţionează că în conformitate cu prevederile art.67 din OG 7/2001 privind
impozitul pe venit, dacă ar fi existat diferenţe de impozit rămase de achitat conform Deciziei
de impunere anuală, acestea trebuiau plătite în termen de cel mult 60 zile de la data



comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează
majorări de întârziere. Întrucât deciziile de impunere pentru anii 2007 - iulie 2008 nu au fost
comunicate PFA x cât timp a funcţionat, pentru diferenţele de impozit pe venit aferente anilor
2007 şi 2008, nu se datorează majorări de întârziere decât începând cu data comunicării
Deciziei de impunere şi până la achitarea integrală a debitului.

               În contestaţie petenta menţionează că a luat cunoştinţă despre TVA de plată tot cu
ocazia primirii deciziilor şi precizează faptul că nu a ştiut că PFA x trebuia să se declare
plătitoare pentru o astfel de taxă.

              În finalul contestaţiei petenta apreciază că obligaţiile de plată stabilite de organul de
control nu au fost calculate în mod corect.

               II Ca urmare a inspecţiei fiscale generale efectuată de Activitatea de Inspecţie
Fiscală la contribuabilul PF x s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală parţială
nr.../01.06.2010 în baza căruia s-au emis Decizia de impunere privind impozitul pe venit
stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr..../02.06.2010 şi a Decizia de impunere
privind TVA de plată nr..../02.06.2010, prin care s-au stabilit în sarcina petentei obligaţii
fiscale în sumă de ... lei, reprezentând: TVA de plată suplimentar pentru anii 2007-2008 (lei),
majorări de întârziere aferente TVA ( lei), diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul
2007 ( lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 (
lei) ,diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere
aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008  ( lei).
             Organele de inspecţie fiscală au stabilit că PF x  a depăşit plafonul de scutire la data
de 31 august 2007 şi ca urmare trebuia să se înregistreze ca plătitor de taxă pe valoarea
adăugată începând cu data de 1 octombrie 2007 conform art.153 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru operaţiunile impozabile
efectuate după data de 1 oct. 2007 şi până la 13.04.2009, în urma verificării documentelor
contabile (registru de încasări şi plăţi, chitanţe de încasări din vânzarea mărfurilor şi alte
documente justificative, acte şi situaţii puse la dispoziţie), organele de inspecţie fiscală au
stabilit în sarcina petentei TVA de plată în sumă de ...lei şi  accesorii aferente TVA în sumă
de ... lei, în conformitate cu prevederile art.128 alin.4 lit.d), art.152 alin.6 din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.62 alin.2 lit.
a) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi art.120 din OG
nr.92/2003, republicată.

                     III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a susţinerilor societăţii
petentei cât şi a actelor normative în vigoare, se reţin următoarele: 
                Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea este investită să se pronunţe
dacă  Activitatea de Inspecţie Fiscală  a stabilit în conformitate cu prevederile legale
în sarcina P.F.  x obligaţii fiscale în sumă de ... lei, reprezentând: TVA de plată
suplimentar pentru anii 2007-2008 ( lei), majorări de întârziere aferente TVA ( lei),
diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 ( lei), majorări de întârziere
aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 ( lei) ,diferenţă impozit pe venit
suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit
suplimentar pentru anul 2008 ( lei).   

                 În fapt, ca urmare a inspecţiei fiscale generale efectuată de Activitatea de
Inspecţie Fiscală la contribuabilul PF x s-a întocmit Raportul de inspecţie fiscală parţială
nr.../01.06.2010 în baza căruia s-au emis Decizia de impunere privind impozitul pe venit
stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr.../02.06.2010 şi a Decizia de impunere
privind TVA de plată nr.../02.06.2010, prin care s-au stabilit în sarcina petentei obligaţii
fiscale în sumă de ... lei, reprezentând: TVA de plată suplimentar pentru anii 2007-2008 (lei),
majorări de întârziere aferente TVA ( lei), diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul



2007 ( lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 (
lei) ,diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere
aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei), conform pct. II al prezentei
decizii.

                  În drept, cauza îşi găseşte soluţionarea în prevederile OG 92/2003R privind
Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.571/ 2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pct.62 alin.2 lit. a) din HG
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.92/ 2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

                  * Nu pot fi reţinute în soluţionarea favorabilă a contestaţiei motivaţiile
petentei că în lipsa capacităţii de exerciţiu P.F. x nu poate fi titulară de drepturi şi obligaţii,
deci nu poate fi obligată să suporte impozite şi taxe, aceasta fiind radiată conform Rezoluţiei
directorului ORC Tulcea nr.../ 13.04.2009 şi că PFA are un statut de entitate juridică şi un
patrimoniu distinct de cel al persoanei fizice, răspunzând pentru obligaţiile sale cu
patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit şi în completare cu întreg
patrimoniul, conform art.2 pct. j şi art.20 din OUG nr.44/2008, şi respectiv art.1 alin.2 lit. a)
din Legea nr.85/2006, având în vedere următoarele:
              - Conform art.2 din Legea 359/2004 : “ Societăţile comerciale, societăţile şi
companiile naţionale, grupurile de interes economic, grupurile europene de interes
economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste, sucursalele înfiinţate de acestea,
precum şi alte persoane juridice care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor
acte normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi solicitanţi”.
              - Art.6 din Legea 359/2004 prevede:
              (1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege înmatricularea persoanelor
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice prevăzute la art.2, înscrierea de menţiuni,
precum şi înregistrarea altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul
comerţului.
              ...(4) Solicitanţii prevăzuţi la art.2 dobândesc personalitate juridică, conform legii, de
la data înregistrării în registrul comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se
dispun autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune altfel.”
               Din prevederile legale menţionate mai sus rezultă că persoanele fizice autorizate
nu dobândesc statutul de persoană juridică prin înregistrarea în registrul comerţului, ci sunt
înmatriculate potrivit cerinţelor legale.

              După radierea din registrul comerţului, persoanele fizice autorizate nu se
scad din evidenţele organului fiscal decât după achitarea tuturor obligaţiilor fiscale.
            Potrivit art.176 alin.(6) din Codul de procedură fiscală : numai “Creanţele fiscale
datorate de debitori, persoane juridice, radiaţi din registrele în care au fost înregistraţi
potrivit legii se scad din evidenţa analitică pe plătitor după radiere, indiferent dacă s-a atras
sau nu răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii.”

             Conform pct. 5.1. din ANEXA 1 a OMFP nr.1346/2006:
             “Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale potrivit reglementărilor în domeniul impozitului
pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscală utilizat de persoana
fizică este codul numeric personal, potrivit art.69 alin. (1) lit. b) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare...”
             Petenta a fost înregistrată la organul fiscal teritorial cu CNP 278027360017.
             Urmare a radierii din registrul comerţului, persoanele fizice înregistrate la organul
fiscal teritorial cu CNP-ul au capacitate de exerciţiu restrânsă, respectiv datorează
impozitele şi taxele aferente activităţii desfăşurată până la data radierii.



             Întrucât legea nu prevede altfel, până la împlinirea termenului de prescripţie, organul
fiscal are dreptul să stabilească obligaţiile fiscale datorate de P.F. x, indiferent dacă a fost
radiată sau nu, conform prevederilor art.90 din Codul de procedură fiscală, redate mai jos.   

                O.G. nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede:
             “... Articolul 86 -   Decizii de impunere  ... (4) Declaraţia fiscală întocmită potrivit
art.82 alin.(2) este asimilată cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificări ulterioare,
şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia...
            -  Articolul 90 -  Stabilirea obligaţiilor fiscale sub rezerva verificării ulterioare
              ... (3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului
de prescripţie sau ca urmare a inspecţiei fiscale efectuate în cadrul termenului de
prescripţie...
            - Articolul 91 …    (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se
prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel...
            - Articolul 93 … Dacă organul fiscal constată împlinirea termenului de
prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei fiscale, va proceda la încetarea
procedurii de emitere a titlului de creanţă fiscală...
             Articolul 98
             Perioada supusă inspecţiei fiscale
             ... (3) La celelalte categorii de contribuabili inspecţia fiscală se efectuează asupra
creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor
fiscale. Inspecţia fiscală se poate extinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili
obligaţii fiscale, dacă este identificată cel puţin una din următoarele situaţii:
             a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor
sume datorate bugetului general consolidat...” 
             Din prevederile legale citate mai sus şi din documentele existente la dosarul cauzei
rezultă că organul fiscal a respectat termenul de prescripţie a dreptului de stabilire a
obligaţiei fiscale. Astfel, organul de inspecţie fiscală a stabilit obligaţiile fiscale datorate de
contribuabilă pentru anii 2007 şi 2008 (perioadă în care a desfăşurat activităţi economice,
anterioară radierii din registrul comerţului). Organele de control au efectuat o inspecţie
fiscală generală în cadrul termenului de prescripţie pentru a stabili impozitele şi taxele
datorate, declaraţiile depuse de contribuabil fiind asimilate cu o decizie de impunere, sub
rezerva unei verificări ulterioare. Prin actele administrative atacate de petentă, s-a stabilit că
P.F. x nu a declarat în totalitate impozitul pe venit datorat pentru anii 2007 şi 2008, nu s-a
înscris ca plătitor de TVA şi nu a declarat/plătit TVA datorată.

               * Cu privire la motivaţia petentei că  în nici unul din actele normative care
reglementează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pe baza liberei iniţiative nu se
prevede că după anularea autorizaţiei pentru desfăşurarea unor astfel de iniţiative
patrimoniul persoanei fizice autorizate ar fi preluat de persoana fizică care a solicitat
emiterea autorizaţiei şi pe cale de consecinţă, dacă legea nu prevede o asemenea
obligativitate, atunci organul fiscal nu poate obliga o persoană fizică să îşi asume obligaţiile
unei PFA, se reţine că potrivit:
           - prevederilor O.G. nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
           - ART.20 “Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai
asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale
persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora”.
           - ART. 21*) alin. (3) “În cazurile prevăzute de lege, organul fiscal este îndreptăţit să
solicite stingerea obligaţiei fiscale de către cel îndatorat să execute acea obligaţie în locul
debitorului”.
            - ART. 22*)   “ Prin obligaţii fiscale, în sensul prezentului cod, se înţelege:
           a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele,
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;



           b) obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele,
taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;
          c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume
datorate bugetului general consolidat;
          d) obligaţia de a plăti majorări de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor
şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de plată accesorii;
          … f) orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice,
în aplicarea legilor fiscale.”
           - ART. 23 alin.(1) “Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia
fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere
care le generează.  (2) Potrivit alin.(1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a
determina obligaţia fiscală datorată”.

              Invocarea prevederilor Legii 85/2006 de către petentă este eronată întrucât P.F.  x
nu s-a declarat şi nu s-a înregistrat în procedura insolvenţei. În înţelesul art.3 din Legea
85/2006: “insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin
insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.”
Conform art.27: “Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o
cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de 30 de zile de la apariţia
stării de insolvenţă.”

             * Deasemenea nu se poate reţine în soluţionarea favorabilă a contestaţiei
motivaţia petentei că P.F. x a depus cerere de retragere a autorizaţiei de funcţionare la
Primăria comunei ..., jud. Tulcea, iar la data de 17.03.2009, Administraţia Finanţelor Publice
a emis Certificatul de Atestare Fiscală nr.../17.03.2009, din care rezultă că la această dată
PFA x nu figurează cu nici un fel de obligaţii de plată faţă de buget, întrucât:
             - Certificatul de atestare fiscală nr.../17.03.2009 a fost emis de Administraţia
Finanţelor Publice  în baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor, având ca reper
declaraţiile eronate depuse de petentă.
             - Conform prevederilor art.112 din Codul de procedură fiscală:
            “... (2) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în
evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţe fiscale exigibile,
existente în sold în ultima zi alunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă...
             (4) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data
depunerii cererii de către contribuabil şi poate fi utilizat de contribuabil pe o perioadă de
până la 30 de zile de la data emiterii. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi
utilizat este de până la 90 de zile de la data emiterii...”

         - Din Raportului de inspecţie fiscală nr.../01.06.2010 se reţine că petenta nu şi-a
înregistrat toate veniturile în contabilitate, nu a declarat în totalitate venitul brut realizat în
anul 2008 în vederea stabilirii impozitul pe venit datorat şi nu s-a înscris ca plătitor de TVA şi
nu a declarat/plătit TVA datorată, astfel că la data emiterii Certificatul de Atestare Fiscală
nr.../17.03.2009 evidenţele fiscale nu conţineau situaţia reală a obligaţiilor fiscale.
          - Potrivit prevederilor ART. 82(3) din Codul de procedură fiscală “Contribuabilul are
obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă
informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei sale fiscale.” şi:
         
         - Potrivit prevederilor  ART. 152 alin.(6)  din Codul fiscal  Persoana impozabilă care aplică
regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală
cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de
TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depăşirii plafonului. Data
atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în
care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării
în scopuri de TVA, conform art. 153. Dacă persoana impozabilă respectivă nu solicită sau solicită
înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind



taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de
taxă, conform art. 153.”

           -Potrivit principiului de drept necunoaşterea legii nu te exonerează de răspundere,
nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei nici afirmaţia “Despre TVA de
plată am luat cunoştinţă tot cu ocazia primirii acestor acte de control şi precizez faptul că nu
s-a ştiut că PFA x trebuia să se declare plătitoare pentru o astfel de taxă” .

               * Cu privire la motivaţia petentei că în conformitate cu prevederile art.67 din OG
7/2001 privind impozitul pe venit, dacă ar fi existat diferenţe de impozit rămase de achitat
conform Deciziei de impunere anuală, acestea trebuiau plătite în termen de cel mult 60 zile
de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se
datorează majorări de întârziere, se reţin următoarele:
             - OG 7/2001 a fost abrogată prin 298 pct. 24 din Legea nr.571/2003. 
             - Conform prevederilor art.120 din Codul de procedură fiscală:
              “(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate,
inclusiv.
             (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit
diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
              Potrivit art.84 alin.(6) din Codul fiscal:
              “ Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuală se
plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere,
perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite potrivit
reglementărilor în materie, privind colectarea creanţelor bugetare.”
               Din prevederile legale citate mai sus şi din documentele existente la dosarul cauzei
rezultă că majorările de întârziere aferente diferenţelor de impozit pe venit au fost corect
calculate, începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenţa (60 de zile de la data comunicării deciziilor de impunere anuală).

              Cu privire la majorările de întârziere aferente TVA se reţin următoarele:
               - Conform art.156^1 alin. 2 din Codul fiscal perioada fiscală privind taxa pe
valoarea adăugată este trimestrul calendaristic:
              “ Prin derogare de la alin.(1) perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru
persoana im pozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de
afaceri din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere care nu a depăşit plafonul
de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.”
                Din prevederile legale citate mai sus şi din documentele existente la dosarul
cauzei rezultă că majorările de întârziere aferente diferenţelor de TVA au fost corect
calculate, începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenţa.
            Având în vedere cele reţinute în prezenta decizie rezultă că Activitatea de Inspecţie
Fiscală a stabilit în conformitate cu prevederile legale în sarcina P.F. x obligaţiile fiscale în
sumă de ... lei, reprezentând: TVA de plată suplimentar pentru anii 2007-2008 (... lei),
majorări de întârziere aferente TVA ( lei), diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul
2007 (... lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 (
lei) ,diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere
aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2008 ( lei),  şi  urmează a se respinge ca
neîntemeiată contestaţia cu privire la aceste capete de cerere.

               Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 216 din OG 92/2003 R, privind
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  se



                                                              DECIDE: 

              Art.1 Respingerea ca fiind neîntemeiată a contestaţiei formulată de  P.F. x  privind
suma de ... lei, reprezentând: TVA de plată  (... lei), majorări de întârziere aferente TVA (...
lei), diferenţă impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 (.. lei), majorări de întârziere
aferente impozit pe venit suplimentar pentru anul 2007 ( lei) ,diferenţă impozit pe venit
suplimentar pentru anul 2008 ( lei), majorări de întârziere aferente impozit pe venit
suplimentar pentru anul 2008 ( lei).
                Art.2  Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 luni de la data comunicării,
la Tribunalul Tulcea - secţia contencios administrativ, conform prevederilor legale.

                                                                                  DIRECTOR EXECUTIV
                                                                                    


