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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza  

art.209 din OG 92/2003 R cu solu�ionarea  contesta�iei formulat� de $
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împotriva Deciziei de impunere nr........./24.10.2008 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice Sibiu �i 

comunicat� petentei în data de 28.10.2008. 

  Contesta�ia a fost depus� prin post� în data de 28.11.2008 în termenul legal impus 

de art. 207 din OG 92/2003 R, fiind înregistrat� la organul de inspec�ie fiscal� sub 

nr........../28.11.2008, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei sub  nr........../11.12.2008. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 

contestat� privind plata la bugetul statului a sumei totale de .............. lei din care : 

 

� TVA     = ........... lei 

� major�ri întârziere TVA = ........... lei 

� penalit��i întârziere TVA =  .......... lei 

 

      �
��
��
��
�Prin contesta�ia formulat� petenta invoc� urm�toarele : 

 

� contractele de închiriere au fost încheiate cu unele persoane juridice neînregistrate în 

scop de TVA �i care au fost facturate de serviciile de închiriere în regim de taxare cu 

TVA; 

� în calitate de chiria�, societatea �i-a exercitat dreptul de deducere a TVA înscris� pe 

facturile de chirie f�r� a de�ine (sau achizi�ionând cu întârziere) notific�rile privind 

op�iunea de taxare pe care furnizorii societ��ii aveau obliga�ia s� le înregistreze la organul 
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fiscal competent conform prevederilor legale în vigoare la data efectu�rii opera�iunilor, 

dup� care s� le pun� la dispozi�ia societ��ii ; 

� pentru perioada 01.02.2003 – 31.12.2006 depunerea notific�rilor în vederea tax�rii 

opera�iunilor de închiriere a bunurilor imobile, nu constituie condi�ie implicit� în vederea 

exercit�rii dreptului de deducere la beneficiar ; 

� pentru contractele încheiate anterior datei ader�rii ��rii noastre la U.E. �i care se 

desf��oar� �i ulterior acestei date, comportamentul tocit al p�r�ilor fa�� de op�iunea de 

impozitare este acceptat de legiuitor pân� la data de 31.03.2007 (90 de zile de la data 

ader�rii). Ulterior acestei date �i doar pentru opera�iunile ulterioare acestei date, op�iunea 

tacit� a p�r�ilor nu mai d� dreptul deducerii TVA de c�tre beneficiarul care nu poate 

prezenta notificarea depus� de  c�tre furnizorii de servicii de închiriere în acest scop ; 

� pentru contractele încheiate ulterior datei ader�rii, exercitarea dreptului de deducere la 

beneficiar este posibil� de la data depunerii notific�rii sau de la o dat� ulterioar�. 

În sus�inerea acestor ipoteze se invoc� pct.38 (6) din HG 44/2004 cu modific�rile  

pân� la 01.01.2007, pct. 38 (3) din acela�i act normativ �i pct. 40 din HG 44/2004 introdus cu 

01.01.2007. 

  Pentru motivele invocate mai sus, societatea consider� c� poate aplica op�iunea 

tacit� pentru opera�iunile de închiriere derulate pân� la 31.03.2007 pentru contractele încheiate 

anterior datei ader�rii la U.E. �i în consecin�� solicit� anularea în parte a deciziei  de impunere 

contestate. 

 

       ��
���
���
���
�Organul de inspec�ie fiscal�, prin Decizia de impunere nr......../24.10.2008 privind 

obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� , a re�inut urm�toarele : 

 

  Verificarea s-a efectuat  ca urmare  a solicit�rii la rambursare a TVA în sum� de 

......... lei, conform decont luna iunie 2008, înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice Sibiu 

sub nr............/15.07.2008 (control anticipat). 

  Perioada supus� verific�rii este 01.01.2003 – 31.06.2008, perioad� în care au fost 

constatate urm�toarele deficien�e  privind baza de impunere a TVA : 

        �
��
��
��
�În baza contractului de închiriere nr......./16.09.2004 încheiat cu furnizorul S.C.”X” 

SRL Ilfov, societatea verificat� închiriaz� un imobil situat în com. ........., Jud.Ilfov,  

repreprezentând Hala ........ în suprafa�� de 500 m.p. în scopul desf��ur�rii de activitate, 

respectiv comisionar vamal. 
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  Pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2006, opera�iunile de închiriere bunuri 

imobile sunt scutite de TVA în conformitate cu art.141 (2) lit.K) din Legea 571/2003. 

  În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� S.C.”X” S.R.L. Ilfov emite c�tre 

societatea  verificat� facturi de chirie, colectând TVA, f�r� s� depun� o notificare prin care s� 

în�tiin�eze organul fiscal competent c� opteaz� pentru taxarea opera�iunii de închiriere a�a cum 

prevede art.141 (3) din Legea 571/2003 coroborat cu pct.44 din HG 44/2004. 

  Deoarece societatea verificat� deduce TVA de pe facturile de chirie emise de c�tre 

SC „X” SRL Ilfov f�r� a de�ine o notificare privind opera�iunea de taxare a opera�iunilor de 

închiriere, organul de control a stabilit o TVA suplimentar� în sum� de ......... lei. 

 

        *
�*
�*
�*
� În baza contractelor de închiriere nr......../14.12.2001 �i nr......./19.10.2004 

încheiate cu furnizorul S.C.”X” SA Sibiu, societatea verificat� închiriaz� un spa�iu în suprafa�� de 

630 m.p. situat în Sibiu,........... în scopul desf��ur�rii obiectului de activitate,  respectiv 

comisionar vamal. 

  Opera�iunea de închiriere este scutit� de TVA în conformitate cu : 

 

� art.9 (2) din Legea 345/2002  R (01.01.2003 – 31.12.2003) ; 

� art.141 (2) lit.k) din Legea 571/2003 (01.01.2004 – 31.12.2006) ; 

� art.141 (2) lit.e) din Legea 571/2003 (01.01.2007 – 31.06.2008). 

 

Pentru a factura cu TVA opera�iunile de închiriere, S.C.”X” S.A. Sibiu, avea  

oblliga�ia s� depun� la organul fiscal o notificare  privind op�iunea de taxare a opera�iunilor de 

închiriere în conformitate cu  : 

 

� art.9 (6) lit.a) din Legea 345/2002 R pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003 ; 

� art.141 (3) din Legea 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile pentru perioada 01.01.2004 

– 31.12.2006 ; 

� art.141 (3) din Legea 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare pentru perioada 

01.01.2007 – 30.06.2008. 

 

În  urma  verific�rii  s-a  constatat  faptul  c�  SC „X”  SA  Sibiu  emite  c�tre 

societatea verificat� facturi de chirie colectând TVA. SC „X” SA a pus la dispozi�ia societ��ii 

verificate  notificarea înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub 
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nr........./03.07.2007 prin care opteaz� pentru taxarea opera�iunii de închiriere începând cu data 

de 01.01.2007. 

  În baza prevederilor  art.141 (3) din Legea 571/2003, forma aplicabil� începând cu 

01.01.2007, coroborat cu pct.38 (3) �i (6) din HG 44/2004, op�iunea de taxare a opera�iunii de 

închiriere se va exercita de la data depunerii notific�rii,  respectiv 03.07.2007. 

  Întrucât societatea verificat� deduce TVA de pe facturile emise de c�tre SC „X” SA 

Sibiu pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii (08.04.2003 – 01.06.2007), organul de 

control fiscal a stabilit în acest caz o TVA suplimentar� de ......... lei. 

 

                �
��
��
��
� În baza contractului de închiriere nr......../15.09.2005 încheiat cu furnizorul SC „X” 

SA Bucure�ti, societatea verificat� închiriaz� un spa�iu pentru bunuri în suprafa�� de 36 m.p. 

situat în Bucure�ti, ................., în scopul desf��ur�rii obiectului de activitate, respectiv 

comisionar vamal. 

  Opera�iunea de închiriere este scutit� de TVA în conformitate cu : 

 

� art.141 (1) lit.K) din Legea 571/2003 (01.01.2003 – 31.12.2006) ; 

� art.141 (2) lit.e) din Legea 571/2003 (01.01.2007 – 30.06.2008). 

 

Pentru a factura cu TVA opera�iunile de închiriere, SC X” SA Bucure�ti,  

avea obliga�ia s� depun� la organul fiscal o notificare  privind op�iunea de taxare a opera�iunilor 

de închiriere în conformitate cu :  

 

� art.9 (6) lit.a) din Legea 345/2002 pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003 ; 

� art.141 (3) din Legea 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile pentru perioada 

01.01.2004 – 31.12.2006 ; 

� art.141 (3) din Legea 571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru 

perioada 01.01.2007 – 30.06.2008. 

 

În urma verific�rii efectuate s-a constatat c� SC „X” SA Bucure�ti emite  

c�tre societatea verificat�, facturi de chirie colectând TVA. 

  SC „X” SA Bucure�ti a pus la dispozi�ia societ��ii verificate, notificarea  înregistrat� 

la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Bucure�ti sub nr.........../14.08.2007 prin care opteaz� 

pentru taxarea opera�iunii de înc�lcare începând cu data de 14.08.2007. 
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  În baza prevederilor art.141 (3) din Legea 571/2003 coroborat cu pct.38 (3) �i (6) 

din HG 44/2004, op�iunea de taxare a opera�iunilor de închiriere produce efecte începând cu 

14.08.2007. 

  Prin adresa nr....../23.09.2008 emis� de SC „X” SA Bucure�ti, societatea  verificat� 

este în�tiin�at� de faptul „c� pentru perioada 2001 – 2006 nu a existat o notificare f�cut� c�tre 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Bucure�ti privind op�iunea de taxare cu TVA a serviciilor 

de închiriere pentru spa�iul de birou închiriat”. 

  Întrucât societatea verificat� deduce TVA de pe facturile de chirie emise de SC „X” 

SA pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii (15.01.2003 – 15.08.2006), organul de 

control fiscal a stabilit în acest caz o TVA suplimentar� de ............... lei. 

 

                �
��
��
��
� În baza contractului de închiriere nr......../29.11.2001 încheiat cu furnizorul SC „X” 

SA Sibiu, societatea verificat� închiriaz� un spa�iu pentru birouri �i magazie în suprafa�� de 

117,5 m.p. situat în Sibiu, str.................., în scopul desf��ur�rii obiectului de activitate, respectiv 

comisionar vamal. 

  Opera�iunea de închiriere este scutit� de TVA  în conformitate cu art.9 (2) lit.o) din 

Legea 345/2002 pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003. 

  Pentru a factura cu TVA opera�iunile  de închiriere, SC „X” SA Sibiu, avea obliga�ia 

de a  depune la organul fiscal notificare privind op�iunea de taxare a opera�iunilor de închiriere în 

conformitate cu art.9 (6) din Legea 345/2002 pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003. 

  În urma verific�rii efectuate s-au constatat c� SC „X” SA Sibiu, emite c�tre 

societatea verificat� facturi de chirie, colectând TVA. 

  S.C.”X” SA Sibiu de�ine o notificare înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice Sibiu sub nr............/28.12.2006 prin care opteaz� pentru taxarea opera�iunii de  

închiriere începând cu 01.01.2003. 

  Întrucât societatea verificat� deduce TVA de pe facturile de chirie emis� de SC „X” 

SA Sibiu pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii (01.01.2003 – 28.02.2003), organul de 

control fiscal a stabilit în acest caz o TVA suplimentar� de ........... lei. 

  În concluzie, societatea verificat� datoreaz� bugetului de stat TVA în sum� total� 

de  49.608 lei aferent� deficien�elor constatate la pct.A+B+C+D din decizia de impunere. 

  Pentru nevirarea la termen a acestei sume, societatea datoreaz� �i accesorii 

aferente  în sum� de 50.161 lei în conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R. 
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    ���
����
����
����
�Având în vedere constat�rile organului de inspec�ie fiscal�, documentele existente 

la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada verificat�, organul de 

solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

  Cauza supus� solu�ion�rii este de a se stabili dac� în perioada verificat� 

01.01.2003 – 30.06.200_  petenta are dreptul s� deduc� TVA în sum� de .......... lei  �i implicit s� 

beneficieze de rambursare TVA în baza facturilor  de chirie emise de furnizorii  de servicii 

închiriere bunuri imobile, în condi�iile în care : 

� furnizorii : SC „X” SRL Ilfov, SC „X” SA Sibiu, SC”X” SA Bucure�ti �i SC „X” SA Sibiu au 

colectat TVA în baza facturilor de chirie aferente bunurilor imobile închiriate petentei ; 

� petenta în calitate de chiria� bunuri imobile �i-a exercitat dreptul de deducere a TVA 

pentru închirierile de bunuri imobile – opera�iuni scutite – f�r� a de�ine dovada depunerii 

notific�rii privind opera�iunea de taxare a furnizorilor în cauz� la organul fiscal teritorial 

sau aceast� notificare exist�, dar a fost depus� cu întârziere necuprinzând toat� perioada 

de derulare a contractelor de închiriere. 

În spe��,  perioada  verificat�  fiind  01.01.2003 – 30.06.2008,  sunt  aplicabile 

prevederile :  

 a). Sunt scutite de TVA  opera�iunile de închiriere bunuri imobile  în conformitate cu : 

 

� art.9 alin.(2) lit.o) din Legea 345/2002 pentru perioada 01.01.2003 – 31.12.2003 ; 

� art.141 alin.(2) lit.k) din Legea 571/2003 pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2006 ; 

� art.141 alin.(2) lit.e) din Legea 571/2003 pentru perioada 01.01.2007 – 30.06.2008  

coroborat cu : 

 

b). Op�iunea  pentru taxare cu TVA  a opera�iunilor de închiriere a bunurilor imobile �i 

obliga�ia depunerii notific�rii op�iunii  la organele fiscale teritoriale se efectueaz� în 

conformitate cu : 

� art.9 alin.(6) lit.a) din Legea 345/2002 privind TVA aplicabil� în perioada verificat� 

01.01.2003 – 31.12.2003 : 

„Persoanele impozabile pot opta pentru plata TVA  în cazul : a). opera�iunilor (....) 

închiriere bunuri  imobile prev�zute la alin. (2) lit.o), în condi�iile stabilite prin normele de 

aplicare a legii” ; 

� art.22�1 alin.(6) din HG 598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 

345/2002  cu modific�rile �i complet�rile ulterioare : 
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„Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de TVA pot opta pentru  aplicarea 

regimului de taxare  pentru orice opera�iune  prev�zut� la art.9 alin.(2) lit.o) din lege. 

Op�iunea se notific�  organelor fiscale teritoriale conform procedurii descrise la alin.(5) �i 

se aplic� de la data înscris� în notificare” ; 

� art.141 alin.(3) din Legea 571/2003  privind Codul fiscal, forma aplicabil� în perioada 

01.01.2004 – 31.12.2006 : 

„Orice persoan� impozabil� poate opta pentru taxarea opera�iunilor  prev�zute la alin.(2) 

lit.K), în condi�iile stabilite prin norme ; 

� pct.42 alin.(3) din HG 44/2004 privind Norme  metodologice de aplicare a Codului fiscal : 

„Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de  TVA pot opta pentru aplicarea 

regimului de taxare pentru orice opera�iune prev�zut� la art.141 alin.(2) lit.K) din Codul 

fiscal. Op�iunea  de aplicare a regimului de taxare se notific� organelor fiscale teritoriale 

(......)  �i se aplic� de la data înscris� în notificare”. 

� art.141 alin.(3) din Legea 571/2003, forma aplicabil� în perioada 01.01.2007 – 

30.06.2008 : 

„Orice persoan� impozabil� poate opta  pentru taxarea  opera�iunilor prev�zute la alin.(2) 

lit.e), în condi�iile stabilite prin norme” ; 

� pct.38 alin.(3) �i alin.(6) din HG 44/2004 : 

(3) „Op�iunea  prev�zut� la alin.(1) se va notifica  organelor fiscale competente pe 

formularul prezentat în anexa 1 la prezentele norme metodologice �i se va exercita la 

data depunerii notific�rii  sau de la o dat� ulterioar� înscris� în notificare”. 

(6) „Persoanele impozabile care au optat tacit înainte de data ader�rii  pentru închirierea  

(......) de bunuri imobile, trebuie s� depun� notificarea  prev�zut� în anexa 1 la prezentele 

norme în termen de 90 de zile de la data ader�rii  (......)” ; 

� pct.44 din HG 44/2004 forma aplicabil� pân� la 31.12.2006, �i respectiv pct.40 din HG 

44/2004 forma aplicabil� de la 01.01.2007, men�ioneaz� expres acelea�i aspecte referitor 

la normele de aplicare date pentru art.141 alin.(3) din Codul fiscal �i anume : 

„Cu excep�ia celor  prev�zute la art.141 alin.(3) din Codul fiscal, persoanele impozabile 

nu pot aplica taxarea  pentru opera�iunile scutite prev�zute de art.141 din Codul fiscal. 

(....) Dac� o persoan� impozabil� a facturat în mod eronat cu tax� livr�ri de bunuri �i/sau 

prest�ri de servicii scutite conform art. 141 din Codul fiscal, este obligat� s� storneze 

facturile emise. Beneficiarii  unor astfel de opera�iuni nu au dreptul de deducere sau 

rambursare  a taxei aplicate eronat, pentru  o astfel de opera�iune scutit�. Ace�tia trebuie 
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s� solicite furnizorului  prestatorului stornarea facturii cu tax� �i emiterea unei noi facturi 

f�r� tax�”. 

  Având în vedere prevederile legale citate mai sus  �i faptul c� atât petenta în 

calitatea sa de chiria� a dedus TVA, iar furnizorii în calitate de proprietari ai bunurilor mobile 

închiriate au colectat TVA pentru opera�iuni scutite – închiriere bunuri imobile – rezult� c� 

aceste prevederi au fost înc�lcate deoarece : 

� în cazul opera�iunii  de închiriere bunuri imobile, situa�ie în care s-a aflat petenta, legea  

men�ioneaz� c� exist� posibilitatea s� se poat� opta pentru taxare, dar numai în condi�iile 

stabilite prin normele de aplicare a Legii 345/2002 �i respectiv cele ale Legii 571/2003 

citate mai sus ; 

� condi�iile impuse de legiuitor prin norme se refer� expres la faptul c� op�iunea privind 

taxarea cu TVA a închirierii de bunuri imobile se face efectiv prin depunerea de c�tre 

furnizor a notific�rii la organul fiscal teritorial în a c�rui competen�� se afl� acesta. 

Numai în aceast� situa�ie furnizorul va colecta TVA, iar beneficiarul va deduce TVA dac� 

de�ine la rândul lui dovada depunerii acestei notific�ri ca justificare pentru deducere ; 

� deficien�ele constatate de inspec�ia fiscal� se refer� tocmai la faptul c� petenta nu de�ine 

sau de�ine cu întârziere notific�ri sau doar pentru o parte a perioadei în care au fost 

emise facturi fiscale cu TVA, notific�ri ce trebuiau depuse de furnizori �i pe care petenta 

avea obliga�ia s� le solicite pentru a-�i justifica dreptul de deducere a TVA . În acest 

sens, exemplific�m situa�ia constat� în urma verific�rii fiscale : 

a). pentru facturile cu TVA emise de furnizorul SC „X” SRL Ilfov,  petenta nu  

     de�ine nici  un fel de notificare  privind op�iunea de taxare a opera�iunii de închiriere 

     bunuri imobile. 

  Ca  urmare, întrucât  petenta  deduce  TVA de  pe  facturile  emise de SC X SRL 

Ilfov f�r� notificare, rezult� c� în mod neîntemeiat organul de control fiscal a stabilit o TVA 

suplimentar� în sum� de ............... lei. 

      b). pentru  facturile cu TVA emise de furnizorul SC X SA  Sibiu, acesta a pus la dispozi�ia 

petentei  notificarea  înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub 

nr........./03.07.2007 prin care apeleaz� pentru taxarea opera�iunii de închiriere începând cu data 

de 01.01.2007. 

   În acest caz, analizând notificarea depus� de furnizor, s-a constatat : 

� op�iunea pentru taxare produce efecte începând cu data depunerii notific�rii la organul 

fiscal competent, respectiv cu data de 03.07.2007 conform pct.38 alin.(3) din HG 

44/2004; 
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� de asemeni, în situa�ia op�iunii tacite a tax�rii înainte de data ader�rii 01.01.2007, 

obliga�ia depunerii notific�rii era în termen de 90 zile de la data ader�rii conform pct.38 

alin.(6) din HG 44/2004, rezultând c� în acest caz notificarea a fost depus� cu întârziere. 

Ca urmare, întrucât petenta deduce TVA de pe facturile emise de SC COMAT SA 

Sibiu pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii �i anume 08.04.2003 – 01.06.2007, în 

mod întemeiat organul de control fiscal a stabilit o TVA  suplimentar� în sum� de .......... lei. 

 c). pentru facturile cu TVA emise de furnizorul SC „X” SA Bucure�ti, acesta a pus la  

dispozi�ia petentei notificarea ‚înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Bucure�ti 

sub nr........./14.08.2007 prin care opteaz� pentru taxarea op�iunii de închiriere începând cu 

14.08.2007. 

  În acest caz, analizând notificarea depus� de furnizor, s-a constatat : 

� op�iunea pentru taxare produce  efecte începând cu data depunerii notific�rii la organul 

fiscal competent, respectiv cu data de 14.08.2007  conform pct.38 alin.(3) din HG 

44/2004 ; 

� de asemeni, în situa�ia op�iunii taxcite a tax�rii înainte de data ader�rii 01.01.2007 – 

obliga�ia depunerii notific�rii era în termen de  90 de zile de la data ader�rii conform 

pct.38 alin.(6) din HG 44/2004, rezultând c� în acest caz notificarea a fost depus� cu 

întârziere. 

Ca urmare, întrucât petenta deduce TVA de pe facturile emise de SC „X”  

SA Bucure�ti pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii �i anume 15.01.2003 – 

15.08.2006, în mod întemeiat organul de control fiscal a stabilit o TVA suplimentar� în sum� de 

.............. lei. 

 d). pentru facturile cu TVA emise de furnizorul SC „X” SA Sibiu, acesta a pus la dispozi�ia 

petentei notificarea înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub 

nr............/28.12.2006 prin care  opteaz� pentru taxarea opera�iunii de închirierii  începând cu 

01.03.2003. 

  În acest caz, analizând notificarea  depus� de furnizor, s-a constatat : 

� op�iunea pentru taxare produce efecte începând cu 01.01.2003. 

Ca urmare, întrucât petenta deduce TVA de pe facturile emise de SC „X” SA 

pentru o perioad� anterioar� depunerii notific�rii �i anume 01.01.2003 – 

28.02.2003,în mod întemeiat organul de control fiscal a stabilit o TVA suplimentar� 

în sum� de ........... lei. 

  În concluzie, societatea a dedus în mod eronat TVA în sum� total� de ....... lei 

aferent� facturilor emise de cei patru furnizori a�a cum a fost prezentat mai sus, suma datorat� 
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suplimentar bugetului de stat. Ca m�sur� accesorie în raport cu debitul nevirat la termen, 

societatea datoreaz� major�ri de întârziere �i penalit��i de întârziere aferente în sum� total� de 

............. lei. 

  Pentru considerentele re�inute în baza art.211 (5) din OG 92/2003 R, se 

 

 

������������������������������������������������������������������������++++����

����

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de ............ lei, reprezentând : 

 

� TVA    = ................ lei ; 

� major�ri de întârziere = ................ lei ; 

� penalit��i de întârziere =   .............. lei. 

 

Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Sibiu  în  termen  de  6  luni  de   

la comunicare. 
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             ___________________ ______Serv. Solu�ionare Contesta�ii________________________   

        Adresa: str.Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod: 550324 
     Tel: 0269/218176, Fax: 0269/218315 

    Website: www.finan�esibiu.r 


