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DECIZIA nr.77 - 10.06.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C.CONSTANTA S.R.L. din CONSTAN�A
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr……………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de c�tre
S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal Constan�a prin adresa
nr…………/2005, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice sub nr…………/2005, cu privire la contesta�ia formulat� de
S.C.CONSTANTA S.R.L. din Constan�a.

Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�sura stabilit� prin
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la data de …………2005,
document în baza c�ruia a fost emis� Decizia de impunere
nr…………/2005 atacat� privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal�, respectiv respingerea la
rambursare, f�r� drept de preluare, a taxei pe valoarea ad�ugat�
în sum� de …………… lei.

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal �i poart�
�tampila unit��ii contestatoare, respectându-se astfel
dispozi�iile art.175(1) lit.e) din Codul de procedur� fiscal�
aprobat prin Ordonan�a Guvernului nr.92 – 24.12.2003 republicat�,
�i a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.176(1) din
acela�i act normativ.

Astfel, primit� prin po�t� la data de …………2005(conform copie
confirmare primire existent� la dosarul cauzei), decizia
nr…………/2005 a fost contestat� prin adresa întregistrat� la S.A.F.
- Activitatea de Control Fiscal Constan�a sub nr…………/2005.   

 Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte
condi�ii de procedur� prev�zute la art.175 �i 178(1) din Ordonan�a
Guvernului nr.92 – 24.12.2003 republicat�, Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generala a Finan�elor Publice
Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond cauza �i s�
pronun�e solu�ia legal�.

I. Prin adresa înregistrat� la S.A.F. - Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr……………/2005, reprezentantul legal al
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societ��ii comerciale CONSTANTA S.R.L., cu sediul în …………
Constan�a, R�d�cina Pod ………………, CUI ……………… cu atribut fiscal R,
înregistrat� la Registrul Comer�ului sub nr.J……………, a formulat
contesta�ie împotriva Deciziei de impunere nr……………/2005 privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�,
emis� în baza Raportului de Inspec�ie Fiscal� încheiat la data de
…………2005, prin care se respinge, f�r� drept de preluare, suma de
…………… lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, solicitat� la
rambursare prin cererea nr…………/2005.

Solicitând analizarea spe�ei, admiterea total� a contesta�iei
formulate, anularea Deciziei de impunere nr…………/2005, precum �i
anularea Raportului de Inspec�ie Fiscal� încheiat la data de
…………2005 pentru cap�tul de cerere în sum� de …………… lei
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, petenta prezint� în
sus�inerea contesta�iei sale urm�toarele motive:

-la licita�ia organizat� de D.G.F.P.Hunedoare - A.F.P. C�lan,
cele dou� bunuri imobile conform Proceselor-verbale de licita�ie
nr…………/2004 �i nr…………/2004, au fost adjudecate de S.C.CONSTANTA
S.R.L. din Constan�a;

-potrivit procesului-verbal de licita�ie nr……………/2004,
valoarea bunului adjudecat este de ……………… lei, la care se adaug�
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei, iar potrivit
procesului-verbal de licita�ie nr……………/2004, valoarea bunului
adjudecat este de ……………… lei, la care se adaug� …………… lei,
reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat�;

-în temeiul art.159 din Codul de procedur� fiscal�, petenta a
achitat în termenul de 5 zile contravaloarea bunurilor adjudecate,
precum �i taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� acestora, în sum�
total� de ……………… lei (……………… lei + ……………… lei);

-dovada pl��ii bunurilor în discu�ie adjudecate, este f�cut�
prin anexarea ordinelor de plat�;

-Administra�ia Finan�elor Publice C�lan nu a întocmit în
termen de 5 zile factura care s� ateste trasferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor adjudecate la licita�ie, a�a cum
prevede art.155 din Codul fiscal �i pct.58 din Normele
metodologice de aplicare a Codului fiscal;

-A.F.P.C�lan a întocmit factura în discu�ie la data de
…………2005, în mod "tardiv �i nelegal", fapt care a condus la
interpretarea de c�tre D.G.F.P.Constan�a a Codului fiscal �i a
Normelor metodologice de aplicare a acestuia în sensul
modific�rilor intervenite dup� data de 01.01.2005;

-nerespectarea prevederilor legale de c�tre A.F.P C�lan, dar
�i interpretarea eronat� dat� prevederilor legale, a condus la
refuzul ramburs�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� total� de
…………… lei;

-plata integral� a contravalorii bunurilor adjudecate la
licita�ie, inclusiv taxa pe valoarea ad�ugat� aferent�, înc� din
luna decembrie 2004, îndrept��e�te contestatara s� solicite
recuno�terea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în
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sum� de ……………… lei, în baza tuturor documentelor întocmite cu
prilejul organiz�rii licita�iei �i adjudec�rii bunurilor;

-m�surile simplificate prev�zute la art.160 1 pct.2, lit.b �i
c, pct.3 �i 5 din Codul fiscal nu sunt aplicabile spe�ei a�a cum
a interpretat organul fiscal;

-potrivit men�iunilor din contesta�ie, cauzei îi sunt
aplicabile dispozi�iile pct.65, alin.5 din Normele metodologice de
aplicare a Codului Fiscal, potrivit cu care sumele încasate pân�
la 31.12.2004 inclusiv, pentru livr�ri de bunuri prev�zute la
alin.2 al art.160 1 din Codul fiscal, li se aplic� regimul fiscal
privind taxa pe valoarea ad�ugat� în vigoare pân� la acea dat�;

-factura fiscal� de executare silit� întocmit� conform
prevederilor art.155 din Codul fiscal d� dreptul de deducere a
taxei pe valoarea ad�ugat� achitat�, iar confirmarea acestui fapt
este con�inut de adresa nr………… emis� de D.G.F.P.Hunedoara;

Finalul contesta�iei cuprinde temeiul legal pe care
S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a î�i sus�ine contesta�ia, respectiv:
dispozi�iile pct.58, pct.65, alin.5 din Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal, art.160 1, pct.2, lit.b �i c, pct.3 �i
5 din Codul fiscal, art.155 din Codul fiscal, precum �i art.159,
174, 175 �i 176 din Codul de procedur� fiscal�.

II. Urmare cererii de rambursare a soldului sumei negative a
taxei pe valoarea ad�ugat� formulat� de S.C.CONSTANTA S.R.L. din
Constan�a, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice
Constan�a sub nr……………/2005, iar la S.A.F. - Activitatea de Control
Fiscal Constan�a sub nr……………/2005, a fost efectuat� verificarea
societ��ii, întocmindu-se la data de ……………2005 Raportul de
inspec�ie fiscal�.

Potrivit acestui document, consilierii din cadrul S.A.F.-
Activitatea de Control Fiscal au stabilit la capitolul 3, pct.5,
faptul c� documentele înregistrate societ��ii comerciale CONSTANTA
S.R.L. Constan�a, întrunesc condi�iile de deducere a taxei pe
valoarea ad�ugat� prev�zute la art.145 - 147 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu excep�ia sumei de ……………… lei reprezentând
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� facturii fiscale de executare
silit� nr……………/2005 emis� de D.G.F.P.Hunedoara.

Organul fiscal a invocat nerespectarea de c�tre petent� a
prevederilor art.13 din O.G.nr.83/2004 de modificare �i completare
a Legii nr.571/2003, coroborat cu art.65 1 din H.G.nr.84/2005 de
modificare �i completare a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.571/2003, fapt care a condus la m�sura de nerestituire,
far� drept de preluare, a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de
……………… lei.

 Potrivit men�iunilor din actul de control, obiectul de
activitate înscris în actul de constituire �i practicat de S.C.
CONSTANTA S.R.L. Constan�a în perioada verificat�, a fost
"recuperarea de�eurilor �i resturilor metalice reciclabile" - cod
CAEN 3710, iar perioada care a f�cut obiectul verific�rii este
01.01.2005-31.01.2005.
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În baza Raportului de inspec�ie fiscal� încheiat la data de
…………2005, D.G.F.P.Constna�a - S.A.F. Activitatea de Control Fiscal
a emis Decizia de impunere nr…………/2005 privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�.

III. Având în vedere actele �i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea �i
temeinicia m�surii de nerestituire a taxei pe valoarea ad�ugat�,
în condi�iile în care opera�iunea în cauz� este consemnat� într-o
factur� fiscal� întocmit� în data de …………2005, reprezint�
valorificarea prin executare silit�, respectiv vânzarea la
licita�ie a unor bunuri imobile (teren �i cl�diri), iar m�surile
speciale referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�, precizate în
legisla�ia în vigoare începând cu data de 01.01.2005, nu au fost
respectate.

În fapt, D.G.F.P.Hunedoara - Administra�ia Finan�elor Publice
C�lan a procedat la stingerea prin executare silit� a crean�elor
la bugetul de stat fa�� de debitorul S.C.CALAN S.A.C�lan,
respectiv a vândut la licita�ie teren �i incint� turn�torie.

Potrivit procesului-verbal de licita�ie nr……………/2004 �i
nr……………/2004, bunurile imobile în cauz�, în valoare total� de
…………… lei (din care tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……………
lei), au fost adjudecate de S.C.CONSTANTA S.R.L. din Constan�a.

Conform ordinelor de plat� anexate în copie la dosar,
S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a a achitat integral valoarea
bunurilor adjudecate, astfel:

-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
-  ………… lei cu P.O.nr…………/2004;
-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
-  ………… lei cu O.P.nr…………/2004;
În temeiul art.161(1) din O.G.nr.92 – 24.12.2003 republicat�

privind Codul de procedur� fiscal�, executorul fiscal a întocmit
la data de …………2005 atât procesul-verbal de adjudecare nr……,
respectiv ……, cât �i factura fiscal� de executare silit�
nr…………/2005, documente care constituie pentru S.C.CONSTANTA S.R.L.
titlu de proprietate asupra bunurilor imobile în valoare total� de
…………… lei, din care TVA în sum� de …………… lei.

Contestatara a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� înscris� în
factura de executare silit�, iar prin actul de verificare întocmit
urmare cererii de restituire TVA, organul fiscal nu a aprobat
restituirea pentru suma de ……………… lei �i nici nu a acordat dreptul
ca aceast� tax� pe valoarea ad�ugat� s� fie preluat� în  perioada
urm�toare, motivat de faptul c� nu au fost respectate dispozi�iile



Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan�a, cod po�tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro

www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

5

legale privind taxa pe valoarea ad�ugat�, în vigoare de la 01
ianuarie 2005.

Constesta�ia formulat� în acest sens este sus�inut� pe de o
parte prin faptul c� executorul, respectiv D.G.F.P.Hunedoara a
întocmit cu întârziere factura fiscal� de executare silit� nr…………,
cu consecin�a aplic�rii m�surilor simplificate privind taxa pe
valoarea ad�ugat� începând cu data de 01.01.2005, iar pe de alt�
parte c� sumele achitate în luna decembrie 2004 sunt în opinia
petentei avansuri, c�rora li se aplic� prevederile în vigoare în
luna decembrie 2004.

În drept, referitor la executarea silit� a bunurilor imobile,
art.161(1) din O.G.nr.92 – 24.12.2003 republicat� privind Codul de
procedur� fiscal�, prevede:

“[…] Procesul-verbal de adjudecare constituie titlu de
proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la
data încheierii acestuia […]”.

Potrivit art.1, pct.82 din O.G.nr.83 – 19.08.2004 pentru
modificarea �i completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal,
referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�:

”Dup� articolul 160 se introduce un nou articol, articolul
160.1, cu urm�torul cuprins:

Art.160 1
M�suri de simplificare
(1)Furnizorii �i beneficiarii bunurilor prev�zute la alin.2

au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare prev�zute de
prezentul articol.[…]

(2)Bunurile pentru care se aplic� m�surile simplificate
sunt:de�eurile �i resturile de metale feroase �i neferoase, precum
�i materiile prime secundare rezultate din valorificarea acestora,
[…], precum �i terenuri �i cl�diri sau p�r�i de cl�dire.[…]

(3)Pe facturile emise pentru livr�rile de bunuri prev�zute la
alin.(2) furnizorii sunt obliga�i s� înscrie men�iunea ”taxare
invers�”. Furnizorii �i beneficiarii eviden�iaz� taxa pe valoarea
ad�ugat� aferent� acestor livr�ri, respectiv achizi�ii, în
jurnalele de vânz�ri �i de cump�r�ri concomitent �i o înscriu în
decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, atât ca tax� colectat�, cât
�i ca tax� deductibil�, f�r� a avea loc pl��i efective între cele
dou� unit��i în ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�[…]”.

Potrivit art.4 din acela�i act normativ, respectiv O.G.nr.83
– 19.08.2004, prevederile legale men�ionate se aplic� începând cu
data de 01 ianuarie 2005. A�adar, începând cu aceast� dat�,
legiuitorul a impus m�suri simplificate obligatorii în ceea ce
prive�te taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� tranzac�iilor constând
în de�euri, resturi de metale feroase �i neferoase, terenuri �i
cl�diri sau p�r�i de cl�dire.

În spe��, s-a re�inut c� opera�iunea de executare silit� prin
vânzarea la licita�ie a unor terenuri �i cl�diri, s-a finalizat
prin întocmirea de c�tre executor – D.G.F.P.Hunedoara
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Administra�ia Finan�elor Publice C�lan, a procesului-verbal de
adjudecare nr…………/2005, respectiv nr……………/2005, precum �i a
facturii fiscale de executare silit� nr……………/2005.

Având în vedere bunurile care au f�cut obiectul acestei
tranzac�ii, dar �i prevederile legale în vigoare începând cu data
de 01.01.2005, persoana juridic� care a adjudecat la licita�ie
aceste bunuri, era obligat� s� procedeze la regularizarea taxei pe
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei înscris� în factura fiscal�
de executare fiscal� nr……………/2005, conform noilor preciz�ri.

Petenta sus�ine în contesta�ia sa faptul c�, factura de
executare silit� întocmit� conform prevederilor art.155 din Codul
fiscal îi d� dreptul de deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� în
discu�ie, dar ignor� preciz�rile f�cute de legiuitor prin
art.160.1, alin.5, a�a cum au fost modificate prin pct.82 din
O.G.nr.83 – 19.08.2004, în vigoare de la 01.01.2005 :”Dac�
furnizorul nu a men�ionat ”taxare invers�” în facturile fiscale
emise pentru bunurile respective, beneficiarul nu este exonerat de
la aplicarea prevederilor din prezentul articol”.

Cum legiuitorul nu precizeaz� faptul c� tranzac�iile de
cl�diri �i terenuri prin executare silit� sunt exceptate de la
regimul simplificat de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat�, suma
de …………… lei înscris� pe factura fiscal� de executare silit�
nr…………/2005, nu este deductibil� �i nu poate fi restituit�
contestatoarei.

Invocarea în contesta�ie a faptului c� în mod tardiv �i
nelegal Administra�ia Finan�elor Publice C�lan, jude�ul Hunedoara,
a întocmit factura de executare silit� nr…………, dup� aproximativ
treizeci de zile de la data organiz�rii licita�iei �i adjudec�rii
bunurilor, este o motiva�ie a petentei pe care organul de
solu�ionare nu o poate lua în considerare în sensul solu�ion�rii
favorabile a contesta�iei. Acest lucru deoarece Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.Constan�a nu are
competen�� s� se pronun�e referitor la modul cum au fost întocmite
actele de executare silit�.

Potrivit art.168 din O.G.nr.92 – 24.12.2003 republicat�
privind Codul de procedur� fiscal�, referitor la contesta�ia la
executare silit�, legiuitorul a stipulat urm�toarele :

“(1)Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva
oric�rui act de executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor
prezentului cod de c�tre organele de executare, precum �i în cazul
în care aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un act de executare
în condi�iile legii […].

(3)Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc�
competent� �i se judec� în procedur� de urgen��”.

Dac� ar fi fost legal, dreptul de deducerere a taxei pe
valoarea ad�ugat� pentru spe�a care face obiectul prezentei
analize, trebuia s� se reg�seasc� într-un text de act normativ.
Adresa nr.3906 emis� de D.G.F.P.Hunedoara invocat� în contesta�ie,
prin care se precizeaz� faptul c� “factura fiscal� de executare
silit� întocmit� conform prevederilor art.155 din Codul fiscal d�
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dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� achitat de
adjudecator”, nu substituie textul legal �i nu poate fi luat� în
considerare în sensul admiterii contesta�iei, deoarece concluzia
în acest document este c� în spe�� nu se aplic� m�surile
simplificate prev�zute de art.160.1 din Codul fiscal întrucât
sumelor încasate pân� la 31.12.2004 inclusiv, li se aplic� regimul
fiscal privind taxa pe valoarea ad�ugat� în vigoare pân� la acea
dat�.

 Potrivit prevederilor Titlului VI “Taxa pe valoarea
ad�ugat�”, pct.12 din H.G.nr.84 – 03.02.2005 pentru modificarea �i
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003
din Codul fiscal, aprobate prin H.G.nr.44/2004, referitor la
art.65.1 din Normele metodologice:

“Dup� punctul 65 se introduce un nou punct, punctul 65.1, cu
urm�torul cuprins:

Norme metodologice
65.1.(1)[…] Nu se aplic� taxare invers� în cazul în care

vânz�torul sau cump�r�torul nu este persoan� înregistrat� ca
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, pentru aceste opera�iuni
aplicându-se regimul normal de tax� pe valoarea ad�ugat�.

[…]
(5) Avansurilor încasate pân� la data de 31 decembrie 2004

inclusiv pentru livr�rile de bunuri prev�zute la art.160.1
alin.(2) din Codul fiscal li se aplic� regimul fiscal privind taxa
pe valoarea ad�ugat�, în vigoare la data încas�rii avansului.
Regularizarea facturilor fiscale emise pentru pl��i în avans se
realizeaz� potrivit pct.61. Opera�iunea de regularizare a
avansurilor nu afecteaz� aplicarea tax�rii inverse la data
factur�rii livr�rii bunurilor”.

Aceste prevederi se referer� la excep�iile pentru care nu se
aplic� taxarea invers�, respectiv :

-1). în situa�ia în care una dintre p�r�ile tranzac�iei,
respectiv vânz�torul sau cump�r�torul bunurilor pentru care se
aplic� m�surile simplificate, nu este persoan� înregistrat� ca
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, ceea ce nu este cazul în
spe��. Potrivit informa�iilor ob�inute din baza de date a
Ministerului Finan�elor Publice (documente existente la dosarul
contesta�iei), furnizorul înscris în factura fiscal� de executare
silit� nr…………/2005, S.C.CALAN S.A. C�lan, jude�ul Hunedoara este
unitate pl�titoare de TVA lunar, începând cu data de 31.03.1998,
iar cump�r�torul – S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a este de asemenea
unitate înregistrat� ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�
(lunar), din 26.11.1999.

-2). în situa�ia în care pentru bunurile c�rora li se aplic�
de la 01.01.2005 m�surile simplificate, au fost achitate avansuri
pentru care au fost emise �i facturi fiscale. Cazul în spe�� nu se
încadreaz� nici la aceast� excep�ie deoarece potrivit proceselor
verbale de licita�ie nr……………/2004, respectiv nr……………/2004, s-a
stabilit ca plata bunurilor imobile s� se fac� integral, �i nu în
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rate lunare, cu plata unei avans de mimim 50% din pre�ul de
adjudecare.

Dosarul contesta�iei nu con�ine facturi de avans pentru
sumele achitate de petent� în luna decembrie 2004 pentru plata
bunurilor imobile adjudecate la licita�ie, astfel încât pentru
acestea s� poat� fi vorba de aplicarea prevederilor referitoare la
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� vânz�rilor de terenuri,
cl�diri, etc., în vigoare în luna decembrie 2004.

În condi�iile în care spe�a nu îndepline�te condi�iile pentru
excep�iile prev�zute de actul normativ referitor la taxa pe
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor pentru care de la 01.01.2005
se aplic� m�surile simplificate, se are în vedere regula general�,
respectiv taxarea invers� �i autolichidarea taxei pe valoarea
ad�ugat�, a�a cum prev�d normele metodologice de aplicare a
Codului fiscal la pct.65.1.

În baza celor prezentate, S.C.CONSTANTA S.R.L. din Constan�a
nu are dreptul s� deduc� taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de
…………… lei înscris� în factura fiscal� de executare silit�
nr…………/2005, document emis de D.G.F.P.Hunedoara - în calitate de
executor, document care atest� achizi�ionarea prin licita�ia
organizat� de D.G.F.P.Hunedoara – A.F.P.C�lan, a unor suprafe�e
teren �i incint� turn�torii, de la furnizorul debitor S.C.CALAN
S.A. C�lan, jude�ul Hunedoara.

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 179  �i
185(1) Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G.nr.92 -
24.12.2003 republicat�,  se

DECIDE:

Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate de
S.C.CONSTANTA S.R.L. Constan�a, pentru suma de …………… lei
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, respins� la rambursare,
f�r� drept de preluare.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în
conformitate cu prevederile art.187 (2) din O.G.nr.92 – 24.12.2003
republicat� privind Codul de procedur� fiscal� �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,
                      VASILICA MIHAI
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