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I. În sus�inerea contesta�iei, S.C. xxx S.R.L. precizeaz� urm�toarele:

1 – Referitor la suma de xxx RON reprezentând diferen�e impozit pe profit, se

men�ioneaz� c� în conformitate cu prevederile O.M.F. nr. 1784/2002 dat� pentru aprobarea

preciz�rilor privind unele m�suri referitoare la încheierea exerci�iului financiar pe anul 2002

�i a Regulamentului de aplicare a Legii contabilit��ii aprobat prin H.G. nr. 704/1993, la data

de 31.12.2002, contul 1514 – provizioane pentru pierderi din diferen�e de curs valutar,

prezenta în sold suma de xxx RON.

Acest sold are urm�toarea provenien��:

- sold la data de 31.12.2001 – xxx RON,

- provizioane constituite în semestrul I 2002 – xxx RON, deductibile fiscal în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 335/1995,

- provizioane constituite în semestrul II 2002 – xxx RON,

- anul�ri de provizioane în cursul anului 2002 – xxx RON.

Deoarece de la data de 01.01.2003 s-a abrogat Regulamentul de aplicare a Legii

contabilit��ii aprobat prin H.G. nr. 704/1993, �i a intrat în vigoare prevederile O.M.F. nr.

306/2002 privind aprobarea Reglement�rilor contabile simplificate, armonizate cu

directivele europene, contestatoarea a efectuat înregistr�rile contabile: 117=476 �i 1514=117

cu suma de xxx RON, astfel încât cele trei conturi s-au soldat.

Se consider� eronat� interpretarea dat� de organul de control a legisla�iei în vigoare,

deoarece prin considerarea ca nedeductibile din profitul impozabil a provizioanelor

constituite anterior datei 30.06.2002, când a fost abrogat� O.G. nr. 335/1995 privind regimul

constituirii, utiliz�rii �i deductibilit��ii fiscale a provizioanelor, se încalc� principiul de drept

ce consfin�e�te neretroactivitatea aplic�rii legii.

În ce prive�te provizioanele pentru pierderi din diferen�e de curs valutar aferente

semestrului II 2002, acestea au fost constituite în baza prevederilor H.G. 859/2002 pentru

aprobarea instruc�iunilor privind metodologia de calcul a impozitului pe profit �i a H.G. nr.

22/2003, care modific� �i completeaz� H.G. nr. 859/2002.

În concluzie, se constat� c� organul fiscal a aplicat în mod tenden�ios, numai o parte

din legisla�ia în vigoare pentru anul 2002, fapt care a dus la considerarea ca nedeductibile



din profitul impozabil a sumei de xxx RON, reprezentând provizioane pentru pierderi din

diferen�e de curs valutar.

2 – Referitor la suma de xxx RON reprezentând contribu�ii de asigur�ri sociale

datorate de angajator, �i a sumei de xxx RON reprezentând contribu�ii de asigur�ri sociale

datorate de angajat, se precizeaz� urm�toarele:

În fapt, ambele persoane încadrate cu conven�ie civil� în anul 2001, �i care au

realizat venituri cumulate în anul 2001 peste nivelul a trei salarii minime pe economie,

aveau calitatea de asigurat, astfel:

- dl. xxx era asigurat conform art. 5, alin. 1, pct. IV, lit. a) din Legea nr. 19/2000,

a�a cum rezult� din declara�ia dat� pe propria r�spundere, �i copia c�r�ii de munc� anexate

contesta�iei,

- dl. xxx a fost medic de familie �i era asigurat conform art. 5, alin. 1, pct. IV, lit. d)

din legea nr. 19/2000, a�a cum rezult� din copia Contractului de furnizare servicii medicale

�i asisten�� primar� nr. xxx, anexat contesta�iei.

În consecin�� se solicit� admiterea contesta�iei �i anularea Raportului de inspec�ie

fiscal� �i a Deciziei de impunere nr. xxx emis� de D.G.F.P. Dolj.

II. Prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. xxx încheiat de organele de control din

cadrul DG.F.P. Dolj, s-au constat urm�toarele:

1 – În luna decembrie 2003, societatea verificat� a înregistrat în eviden�a contabil�,

�i a dedus din profitul impozabil, cheltuieli cu provizioane pentru pierderi din diferen�e de

curs valutar, în sum� de xxx RON.

Deoarece H.G. nr. 335/1995, în care a fost reglementat� deductibilitatea

provizioanelor pentru pierderi din diferen�e de curs valutar, a fost abrogat� prin H.G. nr.

830/2002, în baza art. 9, alin. 7, lit. d, din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, s-

a considerat ca nedeductibil� fiscal suma de xxx RON.

De asemenea, s-a constatat c� în balan�a lunii decembrie 2002, contul 1514 prezenta

sold creditor, iar contul 476 prezenta sold debitor în sum� de xxx RON, reprezentând

provizioane pentru pierderi din diferen�e de curs valutar înregistrate pe cumulat pân� la

31.12.2002.

Organul de control a invocat prevederile O.M.F. nr. 306/2006, în care se precizeaz�

c� începând cu data de 01.01.2003, provizioanele pentru pierderi din diferen�e de curs

valutar înregistrate la 31.12.2002 în creditul contului 1514 �i în debitul contului 476, se

preiau în rulajul contului 117 – rezultatul reportat. Astfel, s-a constatat c� în urma acestei

opera�iuni contabile, nu mai exist� posibilitatea ca provizioanele înregistrate în soldul



creditor al contului 1514, considerate cheltuieli deductibile fiscal, s� fie diminuate sau

anulate în anul urm�tor, prin înregistrarea lor la venituri.

În consecin��, în baza pct. 82 din O.M.F. nr. 1784/2002 �i a art. 9, alin. 7, lit. d, din

Legea nr. 414/2002, s-a considerat c� S.C. xxx S.R.L. nu avea dreptul s� deduc� din profitul

impozabil suma de xxx RON, ca diferen�� între suma de xxx RON reprezentând provizioane

pentru pierderi din diferen�e de curs valutar înregistrate la 31.12.2002 în soldul creditor al

contului 1514, �i suma de xxx RON reprezentând provizioanele înregistrate în luna

decembrie 2002.

2 – Din verificarea conven�iilor civile pe anul 2001, s-a constatat c� salaria�ii xxx �i

yyy au realizat în anul 2001 venituri brute în sum� de xxx ROL �i respectiv xxx ROL,

superioare sumei de 12.445.959 ROL reprezentând trei salarii medii pe economie.

Deoarece S.C. xxx S.R.L. nu a prezentat declara�iile date de cei doi salaria�i pe

propria r�spundere, din care s� rezulte c� sunt încadra�i cu contract de munc� la alt

angajator, în baza prevederilor art. 5, alin. 1, pct. VI, art. 24, alin. 1 �i art. 23, alin. 1, lit. a,

din Legea nr. 19/2000 modificat� �i completat�, s-au calculat diferen�e de contribu�ii la

asigur�rile sociale datorate de angajator în sum� de xxx RON, �i deferen�e de contribu�ii la

asigur�rile sociale re�inute de la asigura�i în sum� de xxx RON.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozi�iile

legale referitoare la aceasta, �i având în vedere motivele invocate de contestatoare, se re�in

urm�toarele:

1 – Referitor la cap�tul de cerere privind suma de xxx RON reprezentând diferen�e

impozit pe profit, s-a re�inut c� în balan�a de la 31.12.2002 a S.C. xxx S.R.L., contul 1514 –

provizioane pentru pierderi din diferen�e de curs valutar, prezenta în sold suma de xxx

RON, care avea urm�toarea provenien��:

- sold la data de 31.12.2001 – xxx RON,

- provizioane constituite în semestrul I 2002 – xxx RON, deductibile fiscal în

conformitate cu prevederile H.G. nr. 335/1995,

- provizioane constituite în semestrul II 2002 – xxx RON,

- anul�ri de provizioane în cursul anului 2002 – xxx RON.

A - În ceea ce prive�te provizioanele pentru pierderi din diferen�e de curs valutar

constituite anterior datei de 30.06.2002, la art. 4, alin. 6, lit. f) din O.G. nr. 70/1994

privind impozitul pe profit, republicat� în 1997, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se

men�ioneaz�: (6) În în�elesul alin. (1) cheltuielile nedeductibile sunt: [...] f) sumele pentru

constituirea provizioanelor peste limitele legale.



În acela�i act normativ, la art. 35 se precizeaz�: La propunerea Ministerului

Finan�elor Publice, Guvernul va aproba regimul constituirii, utiliz�rii �i deductibilit��ii

fiscale a provizioanelor agen�ilor economici �i ale societ��ilor bancare.

La art. 1 din H.G. nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utiliz�rii �i

deductibilit��ii fiscale a provizioanelor, republicat� în 1996, modificat� prin H.G. nr.

326/2000, se men�ioneaz�: Agen�ii economici, persoane juridice, cu excep�ia societ��ilor

bancare �i a institu�iilor financiare specializate, pot constitui urm�toarele provizioane

deductibile fiscal: [...]

b) provizioane pentru pierderea net� din diferen�e de curs valutar aferente

crean�elor �i datoriilor în devize, eviden�iate în contabilitatea agen�ilor economici la

sfâr�itul fiec�rui trimestru.

Crean�ele �i datoriile în devize se evalueaz� la cursul de schimb al pie�ei valutare

comunicat de Banca Na�ional� a României pentru ultima zi a trimestrului, fa�� de data

înregistr�rii acestora în contabilitate.

Pierderea net� se determin� prin sc�derea din diferen�ele nefavorabile de curs

valutar aferente datoriilor, a diferen�elor favorabile aferente crean�elor.

Înregistrarea pe venituri a provizioanelor se efectueaz� pe m�sura lichid�rii

crean�elor �i datoriilor în devize pentru care acestea au fost constituite.

Pentru trimestrul IV deducerea provizioanelor pentru pierderea net� se va efectua o

dat� cu definitivarea impozitului pe profit pentru anul fiscal expirat, pân� la termenul

prev�zut pentru depunerea bilan�ului contabil.

Începând cu data aplic�rii H.G. 830/2002, publicat� în Monitorul Oficial nr.

606/15.08.2002, H.G. nr. 335/1996 republicat�, cu modific�rile ulterioare, s-a abrogat.

De asemenea, din data de 01.07.2002, O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit a

fost abrogat� prin Legea nr. 414/2002, în care, la art. 35 se precizeaz�:

(1) Prezenta lege intr� în vigoare la data de 1 iulie 2002.

(2) Anul calendaristic 2002 va fi considerat compus din dou� exerci�ii fiscale.

Primul exerci�iu fiscal cuprinde perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2002, în care se vor aplica

prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicat�, cu

modific�rile �i complet�rile ulterioare, precum �i celelalte acte normative în vigoare,

incidente. Al doilea exerci�iu fiscal cuprinde perioada 1 iulie - 31 decembrie 2002, în care

se vor aplica prevederile prezentei legi.

În acela�i sens, la pct. 35.1 din H.G. nr. 859/2002 pentru aprobarea Instruc�iunilor

privind metodologia de calcul a impozitului pe profit, se men�ioneaz�:

35.1. Potrivit art. 35 alin. (2) din lege, anul calendaristic 2002 va fi considerat



compus din dou� exerci�ii fiscale.

Pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2002 se au în vedere urm�toarele:

a) contribuabilii obliga�i la plata impozitului pe profit calculeaz� �i vars� impozitul

potrivit reglement�rilor Ordonan�ei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;

b) pentru determinarea profitului impozabil se folosesc datele din balan�a de

verificare de la data de 30 iunie 2002;

c) la calculul impozitului pe profit se au în vedere scutirile sau reducerile de

impozit pe profit în conformitate cu actele normative în vigoare la data de 30 iunie 2002;

d) deductibilitatea provizioanelor conform Hot�rârii Guvernului nr. 335/1995

privind regimul constituirii, utiliz�rii �i deductibilit��ii fiscale a provizioanelor agen�ilor

economici �i societ��ilor bancare, republicat�, cu modific�rile ulterioare. [...]

Prin urmare, este nelegal� m�sura dispus� de organul de control de a considera ca

nedeductibile fiscal provizioanele în sum� de xxx RON, constituite de S.C. xxx S.R.L.

anterior datei de 30.06.2002, aflate în componen�a soldului contului 1514 – provizioane

pentru pierderi din diferen�e de curs valutar, la data de 31.12.2002. În mod normal, organul

de control trebuia s� împart� anul 2002 în dou� exerci�ii fiscale, �i s� considere suma de xxx

RON deductibil� fiscal, deoarece provizionul a fost constituit în conformitate cu prevederile

H.G. nr. 335/1996 republicat�, cu modific�rile ulterioare.

B - Referitor la provizioanele pentru pierderi din diferen�e de curs valutar constituite

de contestatoare ulterior datei de 30.06.2002, la art. 9, alin 7 din Legea nr. 414/2002

privind impozitul pe profit, se men�ioneaz�: (7) Potrivit prezentei legi, cheltuielile

nedeductibile sunt: [...]  d) sumele utilizate pentru constituirea provizioanelor peste

limitele stabilite prin hot�râre a Guvernului [...].

Conform prevederilor pct. 35.2 din Instruc�iunile privind metodologia de calcul a

impozitului pe profit, aprobate prin H.G. nr. 859/2002, diferen�ele favorabile de curs

valutar, respectiv nefavorabile, rezultate în urma evalu�rii crean�elor �i datoriilor în valut�,

înregistrate în contabilitate la data schimb�rii sistemului contabil în contul "Rezultatul

reportat", ca urmare a retrat�rii sau transpunerii, sunt venituri impozabile, respectiv

cheltuieli deductibile la data încas�rii/pl��ii acestora, pentru perioada retratat� sau

transpus�. Nu sunt deductibile diferen�ele nefavorabile de curs valutar pentru care au fost

constituite provizioane deductibile fiscal potrivit legii.

Men�ion�m c� retratarea conturilor de diferen�e de curs s-a realizat în urma aplic�rii

Reglement�rilor contabile aprobate prin O.M.F. nr. 94/2001, începând cu situa�iile

financiare ale anului 2000, de c�tre un num�r limitat de societ��i comerciale, iar



transpunerea s-a realizat în urma aplic�rii Reglement�rilor contabile aprobate prin O.M.F.

nr. 306/2002, intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2003, pentru societ��ile

comerciale care nu au intrat sub inciden�a O.M.F. nr. 94/2001.

În urma retrat�rii sau transpunerii, provizioanele constituite pentru diferen�e de curs

valutar conform Reglement�rilor contabile cuprinse în Regulamentul aprobat prin Hot�rârea

Guvernului nr. 704/1993 de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 82/1991 (contul 1514), precum

�i diferen�ele din conversie (contul 476, respectiv contul 477), se închid prin includerea în

rezultatul reportat (contul 117).

Legiuitorul a tratat diferen�ele din conversie înregistrate în conturile 476 �i 477 în

mod diferit, deoarece în conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 335/1995,

constituirea provizioanelor din diferen�e de curs valutar era facultativ�. Prin urmare, sumele

reprezentând diferen�e din conversie înregistrate anterior datei de 31.12.2002 în conturile

476 �i 477, �i retratate/transpuse în rezultatul reportat,

- în cazul în care nu s-au constituit provizioane deductibile fiscal, urmeaz� s� fie

deduse, respectiv impozitate, la momentul pl��ii/încas�rii datoriilor/crean�elor respective,

- iar în cazul în care s-au constituit provizioane deductibile fiscal, acestea nu vor

mai fi deduse în anul curent, deoarece aceste cheltuieli au fost deductibile în perioada în

care au fost constituite provizioanele deductibile.

Pân� aici am studiat modul de tratare a provizioanelor din diferen�e de curs valutar,

anterior �i respectiv ulterior datei de 31.12.2002, observând c� de la 01.01.2003 nu se mai

pot constitui aceste provizioane. Se pune problema dac� contestatoarea avea dreptul de a

constitui provizioane în perioada 01.07.2002 – 31.12.2002, �i de a deduce fiscal aceste

provizioane, dup� abrogarea H.G. nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utiliz�rii �i

deductibilit��ii fiscale a provizioanelor, republicat� în 1996, modificat� prin H.G. nr.

326/2000.

La pct. 22 din O.M.F. nr. 1784/2002 pentru aprobarea Preciz�rilor privind unele

m�suri referitoare la încheierea exerci�iului financiar pe anul 2002, se men�ioneaz�:

Crean�ele �i datoriile în valut� existente la data de 31 decembrie 2002, se reflect� în

contabilitate la cursul de schimb al pie�ei valutare comunicat de Banca Na�ional� a

României pentru acea dat�, �i se eviden�iaz� astfel: [...]  b) în conturile 476 "Diferen�e de

conversie - activ", respectiv 477 "Diferen�e de conversie - pasiv", [...]. Aceste persoane

juridice constituie provizioane pentru pierderi din diferen�e de curs valutar la nivelul

sumelor înregistrate în contul 476 "Diferen�e de conversie - activ".

Prin urmare, dac� la art. 1 din H.G. nr. 335/1995, se men�iona c� agen�ii economici

persoane juridice, pot constitui provizioane din diferen�e de curs valutar deductibile



fiscal, prin O.M.F. nr. 1784/2002 constituirea provizioanelor din diferen�e de curs valutar a

devenit obligatorie, la nivelul sumelor înregistrate în contul 476.

Pentru a reglementa deductibilitatea fiscal� a provizioanelor constituite, la art. 2,

pct. 10 din H.G. nr. 22/2003 dat� pentru abrogarea unor dispozi�ii legale, precum �i pentru

modificarea �i completarea unor metodologii contabile �i fiscale, se men�ioneaz�:

Art. 2 - Instruc�iunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit,

aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 859/2002, publicat� în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modific� �i se completeaz� dup� cum

urmeaz�: [...] 10. Punctul 35.2 se completeaz� cu un nou alineat cu urm�torul cuprins:

Contribuabilii care înregistreaz� în situa�iile financiare la 31 decembrie 2002

provizioane pentru diferen�e nefavorabile de curs valutar aferente crean�elor �i datoriilor în

devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilit��ii nr. 82/1991, aprobat prin

Hot�rârea Guvernului nr. 704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu

provizionul la nivelul pierderii nete din diferen�e de curs.

În consecin��, este nelegal� m�sura dispus� de organul de control, de a considera ca

nedeductibile fiscal provizioanele din diferen�e de curs valutar în sum� de xxx RON,

constituite de S.C. xxx S.R.L. �i aflate în soldul contului 1514.

Deoarece provizioanele trebuiau constituite la nivelul datoriilor în valut� existente

la data de 31.12.2002, transformate în lei la cursul de schimb comunicat de B.N.R. pentru

acea dat�, urmeaz� a se desfiin�a Raportul de inspec�ie fiscal� �i Decizia de impunere nr.

xxx pentru acest cap�t de cerere, urmând a se efectua o nou� inspec�ie fiscal� pentru a

verifica modul de constituire a provizioanelor din diferen�e de curs valutar, impozitul pe

profit, �i a recalcula major�rile de întârziere, penalit��ile de întârziere �i dobânzile aferente.

2 – Referitor la suma de xxx RON reprezentând contribu�ii de asigur�ri sociale

datorate de angajator, �i a sumei de xxx RON reprezentând contribu�ii de asigur�ri sociale

datorate de angajat, în Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii �i alte drepturi de

asigur�ri sociale, intrat� în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2001 se precizeaz�

urm�toarele:

Art. 5 (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: [...] VI.

persoanele care desf��oar� activit��i exclusiv pe baz� de conven�ii civile de prest�ri de

servicii �i care realizeaz� un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel pu�in 3 salarii

medii brute pe economie.

Art. 6 (4) Persoanele care desf��oar� activit��i pe baz� de conven�ii civile de

prest�ri de servicii au obliga�ia s� declare angajatorului, pe propria r�spundere, dac�

sunt încadrate cu contract individual de munc� la alt angajator.



Art. 22 (1) Calculul �i plata contribu�iei de asigur�ri sociale, datorat� de asigura�ii

prev�zu�i la art. 5 alin. (1) pct. I, II �i VI �i de angajatorii acestora, se fac lunar de c�tre

angajatori.

Art. 26 (1) Contribu�ia de asigur�ri sociale nu se datoreaz� asupra sumelor

reprezentând: [...] d) sumele ob�inute în baza unei conven�ii civile de prest�ri de servicii

sau execut�ri de lucr�ri de c�tre persoane care au încheiate contracte individuale de

munc�.

În acela�i sens, la lit. A, pct. 6 din Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001, pentru aprobarea

Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii �i

alte drepturi de asigur�ri sociale, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, publicat în M.

Of. nr. 237/10.05.2001, se men�ioneaz�: 6. Persoanele care la data intr�rii în vigoare a

legii desf��oar� activit��i pe baz� de conven�ii civile de prest�ri de servicii au obliga�ia ca

în termen de 15 zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României,

Partea I, s� declare angajatorului dac� sunt încadrate cu contract individual de munc� la

alt angajator. Modelul declara�iei este prezentat în anexa nr. 2. Persoanele care dup� data

de 1 aprilie 2001 desf��oar� activit��i pe baz� de conven�ii civile de prest�ri de servicii, fac

aceast� declara�ie o dat� cu încheierea conven�iei.

Din actul de control contestat, rezult� c� salaria�ii xxx �i yyy au realizat în anul

2001 venituri brute în sum� de xxx ROL �i respectiv xxx ROL, superioare sumei de

12.445.959 ROL reprezentând trei salarii medii pe economie.

În contesta�ia formulat�, S.C. xxx S.R.L. precizeaz� c� ambele persoane încadrate

cu conven�ie civil�, �i care au realizat venituri cumulate în anul 2001 peste nivelul a trei

salarii minime pe economie, aveau calitatea de asigurat, astfel:

- dl. xxx era asigurat conform art. 5, alin. 1, pct. IV, lit. a) din Legea nr. 19/2000,

respectiv era asociat unic la o alt� societate comercial�, a�a cum rezult� din declara�ia dat�

pe propria r�spundere, �i copia c�r�ii de munc� anexate contesta�iei, iar

- dl. yyy a fost medic de familie �i era asigurat conform art. 5, alin. 1, pct. IV, lit. d)

din legea nr. 19/2000, respectiv desf��ura activit��i independente, a�a cum rezult� din copia

Contractului de furnizare servicii medicale �i asisten�� primar� nr. xxx, anexat contesta�iei.

Datorit� faptului c� cei doi salaria�i nu erau încadra�i cu contract individual de

munc� la alt angajator, a�a cum prev�d actele normative mai sus men�ionate, S.C. xxx

S.R.L. datoreaz� suma de xxx RON reprezentând C.A.S. angajator, suma de xxx RON

reprezentând C.A.S. angajat, precum �i major�rile de întârziere, dobânzile �i penalit��ile

aferente, urmând a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere.



Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 186 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind

Codul de procedur� fiscal�, se

D E C I D E

- respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. xxx S.R.L. Craiova, �i

men�inerea m�surilor stabilite de organele de control, pentru urm�toarele sume:

- xxx RON – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator,

- xxx RON – accesorii aferente CAS angajator (major�ri de întârziere, dobânzi

�i penalit��i de întârziere),

- xxx RON – contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajat,

- xxx RON – accesorii aferente CAS angajat (major�ri de întârziere, dobânzi

�i penalit��i).

- desfiin�area par�ial� a Raportului de inspec�ie fiscal� �i a Deciziei de impunere nr.

xxx, pentru urm�toarele sume:

- xxx RON – diferen�e impozit pe profit,

- xxx RON – accesorii aferente impozitului pe profit (major�ri de întârziere,

dobânzi �i penalit��i de întârziere)

urmând ca pentru acest cap�t de cerere s� se încheie un nou act administrativ fiscal, care va

avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.


