
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
SC X SRL 

cu sediul în loc.--, nr.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 

Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, prin adresa 
nr.--/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna sub nr.-
-/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 
fiscale suplimentar de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 emis în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, prin care sau stabilit obliga�ii suplimentare de 
plat� în sum� total� de ?? lei, reprezentând: 

- ?? lei, TVA �i accesoriile aferente ; 
- ?? lei, Impzit pe profit �i accesoriile aferente. 

 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

 I. Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL, se cere anularea Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale de plat� stabilite suplimentar de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscala nr.--/2009, prin care sau stabilit obliga�ii 
suplimentare de plat� în sum� total� de ?? lei. 
 În sus�inerea contesta�iei se arat� c� organele de control nu au trimis Aviz de 
inspec�ie fiscal� conform art.101 �i art.102 din din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, �i c� nu au respectat prevederile art.105, alin1 din din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, cit�m : “(1) Inspec�ia 
fiscal� va avea în vedere examinarea tuturor st�rilor de fapt �i raporturile juridice care 
sunt relevante pentru impunere.” Contesatoarea mai arata faptul c� în Raportul de 
inspec�ie fiscal� nr.--/2009 sunt gre�eli care au putut influen�a rezultatul raportului. 
 Referitor la impozitul pe profit contestatoarea arat� c� din con�inutul Raportului de 
inspec�ie fiscala nr.--/2009 nu reiese faptul c� organul de control cum a stabilit �i calculat 
impozit pe profit suplimentar. 
 

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Juridice, în urma efectu�rii controlului la SC X 
SRL, au emis Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentar de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, act 
administrativ fiscal prin care s-a stabilit impozit pe venit suplimentar ?? lei �i TVA ?? lei 
aferent perioadei verificate �i au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de ?? lei. 
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III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 

Contestatoarea a depus la dosarul cauzei duplicatul Facturii fiscale seria --nr.-- 
care nu a fost luat� în vedere de c�tre organul de inspec�ie fiscal�, de�i societatea a 
întocmit not� de recep�ie conform facturii originale. 

Referitor la Avizul de inpec�ie fiscal� se re�ine faptul c� conform confirm�rii de 
primire aflat� la dosarul cauzei avizul a fost comunicat la o alt� adres� respectiv Loc. --, 
nr.--, jud.Covasna �i nu la adresa contestatoarei respectiv loc.--, nr.--, jud Covasna, în 
consecin�� societatea nu a fost în�tiin�at� despre Inspec�ia fiscal�. 

 
Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 

lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 
 Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul în loc.--, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentar de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în 
sum� total� de ?? lei, ca întemeiata �i în consecin�� desfiin�eaz� Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentar de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.--/2009 �i 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, �i las� ca m�sur� refacerea actelor desfiin�ate 
cu respectarea pct. 12.7 si pct 12.8 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, din care cit�m: 

“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari dec�t cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 
 Totodat� se las� ca m�sur�, ca noul act administrativ fiscal s� respecte 
dispozi�iile Ordinului nr.1181/2007 privind modelul �i con�inutul Raportului de inspec�ie 
fiscal� emis� de Agen�ia National� de Administrare Fiscala. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


