
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALÃ  A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETULUI  P R A H O V A
Ploiesti - Str. Aurel Vlaicu, Nr. 22 - 24,
Serviciul Solutionare Contestatii
Telefon: 0244/407710 - int.892;894.

DECIZIA Nr. 74 din 30 septembrie 2005
privind solutionarea contestatiei formulatã de

Biroul Executorului Judecãtoresc Asociat ...
din municipiul ..., judetul Prahova

Serviciul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului
Prahova a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti, prin adresa nr. din 19
august 2005 – înregistratã la D.G.F.P. Prahova sub nr. /23 august 2005, în legãturã cu contestatia Biroului
Executorului Judecãtoresc Asociat... formulatã împotriva Deciziei de impunere privind obligatiile
fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscalã Nr. din 04 iulie 2005 emisã de A.F.P.M. Ploiesti,
precum si împotriva Raportului de inspectie fiscalã nr. încheiat la data de 04 iulie 2005 de inspectori din
cadrul A.F.P.M. Ploiesti, acte comunicate contribuabilului la data de  15 iulie 2005. 

În conformitate cu prevederile art.179 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 26.09.2005, prin adresa sus-mentionatã, A.F.P.M. Ploiesti a
transmis Dosarul contestatiei cãtre Serviciul solutionare contestatii al D.G.F.P. Prahova.

Organul de solutionare a contestatiei constatând îndeplinirea prevederilor art. 177 si ale art.179
alin. (1) lit. a) din TITLUL IX - Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale -
al Ordonantei Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã - republicatã (republicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 863/26 septembrie 2005), respectiv transmiterea contestatiei  -
prin postã - în termen de 30 zile de la comunicarea actelor atacate, conform AR./12 august 2005/Oficiul
Postal Nr. 1 Ploiesti, înregistratã la A.F.P.M. Ploiesti sub nr. /16 august 2005, precum si încadrarea în
cuantumul de pânã la 500.000 lei (RON) a sumei totale ce formeazã obiectul cauzei, procedeazã în
continuare la analiza pe fond a contestatiei.

Biroul Executorului Judecãtoresc Asociat are sediul în municipiul..., judetul Prahova si are
codul de înregistrare fiscalã ....

Obiectul contestatiei îl constituie suma totalã de... lei (RON) – din care:

- diferentã suplimentarã de platã la taxa pe valoarea adãugatã ....................   lei (RON);
- accesorii de platã (dobânzi si penalitãti) aferente acestei diferente ...............  lei (RON);

Din analiza actelor si documentelor existente în Dosarul contestatiei, rezultã:

I. –  Sustinerile contestatorului sunt urmãtoarele:
“[...] CONTESTATIE Împotriva urmãtoarelor acte de control emise de Serviciul Control Fiscal

Persoane Fizice din cadrul institutiei dvs:
- Dispozitia privind mãsurile stabilite de organele de inspectie fiscalã nr. /04.07.2005 si anume

mãsura.. privitor la obligativitatea înregistrãrii ca plãtitor de T.V.A. si a obligatiilor anexe acesteia;
- Decizia de Impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscalã nr.

/04.07.2005
- Raport de inspectie fiscalã nr. /04.07.2005 la punctele ce se referã la obligatia biroului nostru la

plata TVA pentru anii 2003 si 2004 si a dobânzilor si penalitãtilor aferente.
[...] În fapt, documentele pe care întelegem sã le atacãm în prezenta contestatie ne-au fost

comunicate în data de 15.07.2005.
[...] Printr-o gresitã interpretare a legii, organul de control fiscal a considerat cã în anii 2003 si 2004,

Biroul [...] a depãsit pragul de 1.700.000.000 ROL si respectiv 2.000.000.000 ROL, fapt ce ar fi dus la
înregistrarea executorilor judecãtoresti asociati ca plãtitori de TVA si obligatii anexe. Începând de la data
înfiintãrii biroului asociat si pânã în prezent, declaratiile fiscale ce aratã veniturile realizate de cei .. executori
judecãtoresti au fost redactate si depuse distinct, pentru fiecare asociat la autoritãtile financiare, fapt care
este evidentiat si în Raportul de inspectie fiscale contestat. [...].
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[...] În sprijinul afirmatiilor noastre, arãtãm cã organul de control nu a luat în consideratie adresa nr.
24349/01.10.2002 a DGFP Bucuresti, adresã ce reprezintã rãspunsul solicitãrii Uniunii Nationale a
Executorilor Judecãtoresti din România adresatã Ministerului Finantelor Publice, adresã în care se
precizeazã cã Executorii Judecãtoresti care functioneazã asociati, rãmân titulari individuali de obligatii
fiscale, plafonul de 1.700.000.000 lei pentru anul 2003 referindu-se la activitatea fiecãrui executor
judecãtoresc. [...].”

 II. – Din Raportul de inspectie fiscalã  Nr.... încheiat la 04 iulie 2005 - anexã la
Decizia de impunere Nr..... din 04 iulie 2005 emisã de A.F.P.M. Ploiesti, rezultã urmãtoarele:

* – Inspectia fiscalã, efectuatã în cadrul programului de verificare a contribuabililor care realizeazã
venituri din exercitarea unor activitãti independente a avut ca principal obiectiv verificarea financiar contabilã
si a sinceritãtii declarãrii veniturilor, precum si modul în care contribuabilul si-a îndeplinit obligatiile
prevãzute de legislatia fiscalã.

* – La CAPITOLUL III - Date referitoare la activitatea economico - financiarã, pct. C. Anul 2003
si pct. D. Anul 2004, din acest Raport, pag. , respectiv pag. , este consemnat:

“[...] C. Anul 2003
[...] În urma verificãrii documentelor justificative pentru veniturile realizate a fost constatat ca venit

brut suma de... lei cu... lei mai putin decât venitul brut înregistrat în evidente diferenta constând din :
- înregistrarea în venituri a sumei de... lei - reprezentând Tva pe care ar fi trebuit sã o colecteze,

aferentã perioadei 24.11.2003 - 31.12.2003, sumã care a fost scãzutã din venitul brut si stabilitã ca
obligatie de platã deoarece în perioada ianuarie-octombrie 2003 Biroul executorului judecãtoresc asociat
“...” a înregistrat venituri în sumã totalã de peste 1.700.000.000 lei, depãsind astfel plafonul stabilit prin
Legea 345/2002, art. 9, alin.(4). [...].

D. Anul 2004
[...] În urma inspectiei fiscale efectuate asupra modului de înregistrare a tuturor documentelor

justificative prezentate s-a constatat cã înregistrãrile au fost efectuate în Registrul Jurnal Încasãri si Plãti [...]
constatându-se venituri în sumã de ... lei cu... lei mai putin decât venitul brut înregistrat, diferenta constând
din:

- înregistrarea în venituri a sumei de... lei - reprezentând Tva care ar fi trebuit colectatã,
aferentã perioadei 01.01.2004-31.12.2004 sumã care a fost scãzutã din venitul brut si stabilitã ca obligatie
de platã. [...].”

– La CAPITOLUL IV - Concluzii finale si mãsuri stabilite din acest Raport, pag. , este
consemnat:

“[...] Având în vedere cã în urma inspectiei fiscale s-a constatat nerespectarea prevederilor art.29
pct.A. din legea 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã si art 8.1. din OG 4/24.01.2002 pentru
modificarea si completarea OG 82/1998 privind înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite si taxe,
contribuabilul nedepunând declaratia de mentiuni în termen de 15 zile de la data depãsirii plafonului în
vederea înregistrãrii ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, au fost stabilite obligatii de platã privind
taxa pe valoarea adãugatã pe care contribuabilul avea obligatia sã o colecteze si sã o vireze la
bugetul statului în perioada 24.11.2003-31.12.2004 la care s-au calculat dobânzi si penalitãti de
întârziere pânã la data de 07.06.2005. Stabilirea obligatiilor de platã a fost efectuatã conform art. 29 din
Legea 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, precizãrilor înscrise în art.67 din HG 598/13.06.2002
pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 345/2002 [...], art.152 din Legea 571/2003 privind codul fiscal
si precizãrilor înscrise la pct.56 alin. 4 din HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de
aplicare a Legii 571/2003. Conform calculului taxei pe valoarea adãugatã de platã aferentã perioadei
24.11.2003-31.12.2004, prezentat în Anexa nr., care face parte integrantã din prezentul raport de inspectie
fiscalã au fost stabilite urmãtoarele obligatii de platã:

- Tva de platã = lei (RON... lei),
- dobânzi =   lei (RON... lei),
- penalitãti de întârziere =   lei (RON... lei)
- Total = lei (RON... lei) 
[...].”

III. – Pe baza actelor si documentelor din Dosarul contestatiei, în urma
analizei efectuate pe baza actelor normative în vigoare din perioada supusã inspectiei
fiscale, organul de solutionare a cauzei constatã: 

* - Verificarea efectuatã de organele de inspectie fiscalã apartinãnd A.F.P.M. Ploiesti la Biroul
Executorului Judecãtoresc Asociat..., concretizatã prin Raportul de inspectie fiscalã încheiat în data de
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04 iulie 2005 a cuprins perioada 2001 - 2004, obligatiile fiscale suplimentare stabilite fiind contestate în
ceea ce priveste T.V.A..

Prin contestatia formulatã a fost atacatã si Dispozitia privind mãsurile stabilite de organele de
inspectie fiscalã nr. /04.07.2005 emisã de A.F.P.M. Ploiesti, însã pentru acest capãt de cerere D.G.F.P.
Prahova prin Serviciul solutionare contestatii nu are competentã legalã de solutionare, competenta
revenindu-i organului fiscal emitent - conform prevederilor alin. (2) al art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicatã. 

În consecintã, prin adresa D.G.F.P. Prahova nr. SC 32844/29 septembrie 2005, s-a comunicat
A.F.P.M. ...obligatia acesteia privind solutionarea capãtului de cerere privind contestarea Dispozitiei nr....
/04.07.2005, mai sus amintitã.    
...........................................................................................................................................................................

�- Fatã de cele expuse mai sus, organul de solutionare a contestatiei prezintã mai jos cadrul
legislativ privind taxa pa valoarea adãugatã - în vigoare în perioada care a fost cuprinsã în verificare
la inspectia fiscalã din 04 iulie 2005:

a) - Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, republicatã (în vigoare în perioada 1
iunie 2002 - 31 decembrie 2003), printre altele, stabileste:

“Art. 1.  - (1) Taxa pe valoarea adãugatã este un impozit indirect care se datoreazã bugetului de
stat. Prezenta lege stabileste regulile referitoare la taxa pe valoarea adãugatã.

(2) Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adãugatã operatiunile care îndeplinesc în
mod cumulativ urmãtoarele conditii:

a) sã constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuatã cu platã sau o operatiune
asimilatã acestora;

b) sã fie efectuate de persoane impozabile, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1);
c) sã rezulte din una dintre activitãtile economice prevãzute la art. 2 alin. (2).
(3) Prin operatiuni cu platã se întelege obligativitatea existentei unei legãturi directe între

operatiunea efectuatã si contrapartida obtinutã. [...].
Art. 2. - (1) În sensul prezentei legi, prin persoanã impozabilã se întelege orice persoanã,

indiferent de statutul sãu juridic, care efectueazã de o manierã independentã activitãti economice de
natura celor prevãzute la alin. (2), oricare ar fi scopul si rezultatul acestor activitãti.

(2) Activitãtile economice la care se face referire la alin. (1) sunt activitãtile producatorilor,
comerciantilor, prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si cele ale profesiunilor
libere sau asimilate. [...]. 
 Art. 4. - (1) Se considerã prestare de serviciu orice activitate care nu constituie livrare de bunuri în
sensul art. 3. Astfel de operatiuni pot fi:

[...] s) prestatiile [...], executorilor judecãtoresti;
Art. 9. - (1) [...]
(3) Sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã activitãtile persoanelor impozabile cu venituri

din operatiuni taxabile declarate sau, dupã caz, realizate anual, de pânã la 1,5 miliarde lei inclusiv. În
situatia realizãrii unor venituri superioare plafonului de impozitare de 1,5 miliarde lei în cursul unui an
fiscal, persoanele impozabile au obligatia sã solicite înregistrarea ca plãtitori de taxã pe valoarea
adãugatã, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. [...].

(4) Plafonul de impozitare de 1,5 miliarde lei stabilit la alin. (3) este valabil pentru anul fiscal 2002.
De la data de 1 ianuarie pânã la data de 31 decembrie 2003 plafonul de impozitare se stabileste la
suma de 1,7 miliarde lei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 si în continuare plafonul de impozitare se
stabileste la 2 miliarde lei.

[...].
Art. 29. - Persoanele impozabile care realizeazã operatiuni taxabile si/sau operatiuni scutite cu

drept de deducere au urmãtoarele obligatii:
A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale:
a) la începerea activitãtii, precum si în cazurile si în conditiile stabilite prin prezenta lege,

persoanele impozabile sunt obligate sã se înregistreze ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã,
urmând procedurile privind înregistrarea fiscalã a plãtirorilor de impozite si taxe;”

- La art. 67 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã -
aprobate prin H.G. nr. 598/2002, se precizeazã:

Art. 67. - (1) Potrivit prevederilor art. 29 lit. A din lege persoanele impozabile care realizeazã
operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere au obligatia, în conditiile prevãzute de lege, sã se
declare ca plãtitori de taxa pe valoarea adãugatã, urmând procedurile privind înregistrarea fiscalã a
plãtitorilor de impozite si taxe. [...]. 

(5) Pentru persoanele impozabile care, potrivit legii, îndeplinesc conditiile de plãtitori de taxa
pe valoarea adãugatã, dar nu au depus declaratie de înregistrare fiscalã sau, dupã caz, declaratie de
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mentiuni, în vederea luãrii în evidentã ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, organele fiscale vor
proceda astfel:

a) vor stabili diferenta dintre taxa pe valoarea adãugatã la care persoana impozabilã ar fi avut drept
de deducere, conform documentelor legale aferente achizitiilor de bunuri si/sau de servicii, si taxa pe
valoarea adãugatã pe care ar fi avut obligatia sã o colecteze, aferentã bunurilor livrate si serviciilor prestate;

b) în situatia în care, potrivit metodologiei prevazute la lit. a), rezultã o diferentã de taxã
datoratã bugetului de stat, vor calcula majorãrile si penalitãtile de întârziere legale pentru întârzierea
plãtii, vor aplica sanctiunile prevazute de lege si vor lua mãsuri pentru intrarea in legalitate.”
...........................................................................................................................................................................

 b) - În Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, (în vigoare de la data de 1 ianuarie 2004) la Titlul
VI Taxa pe valoarea adãugatã, sunt preluate prevederile cuprinse în Legea nr. 345/2002 privind taxa pe
valoarea adãugatã, iar la art 154 se precizeazã:

“Art. 154. - În întelesul taxei pe valoarea adãugatã, o asociere sau altã organizatie care nu are
personalitate juridicã se considerã a fi o persoanã impozabilã separatã, pentru acele activitãti
economice desfãsurate de asociati sau parteneri în numele asociatiei sau organizatiei respective, cu
exceptia asociatiilor în participatiune. [...].”
...........................................................................................................................................................................

c) - La art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 82 din 25 august 1998 privind inregistrarea fiscala a
platitorilor de impozite si taxe, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se prevede:

“Art. 8. - (1) Modificãrile intervenite în datele declarate de cãtre plãtitorii de impozite si taxe care au
obligatia înregistrãrii fiscale prin depunerea declaratiei de înregistrare fiscalã se comunicã organelor fiscale
de cãtre acestia prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni, conform procedurii stabilite de
Ministerul Finantelor Publice.

(2) Declaratiile de mentiuni se depun în termen de 15 zile de la data producerii modificãrilor.”
d) - În Decizia nr. 10 din 8 decembrie 2003 pentru aprobarea solutiilor privind aplicarea unor

prevederi referitoare la taxa pe valoarea adãugatã, emisã de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE -
COMISIA CENTRALA FISCALA si publicatã în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26
ianuarie 2004, la pct. II.1 din Anexa la Decizie cuprinzând SOLUTII privind aplicarea unor prevederi
referitoare la taxa pe valoarea adãugatã, se precizeazã:

“II. Articolul 2 alineatul (1) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã,
republicatã:

1. O asociere sau altã organizatie care nu are personalitate juridicã, precum societatile civile
profesionale si cabinetele asociate de avocati sau notari, se considerã a fi persoanã impozabilã pentru
acele activitati economice desfãsurate de asociati sau parteneri în numele asociatiei ori al
organizatiei respective, cu exceptia asociatiilor în participatiune. În aceasta situatie se înregistreazã ca
plãtitor de taxã pe valoarea adaugatã asociatia sau organizatia, care trebuie sã respecte toate
prevederile legale în domeniul taxei pe valoarea adãugatã, precum:

a) facturile fiscale pentru prestãrile efectuate sunt emise în numele asociatiei sau al organizatiei
respective;

b) evidenta contabilã se tine la nivelul asociatiei sau al organizatiei, inclusiv jurnalele de
vânzare/cumpãrare;

c) decontul de T.V.A. trebuie întocmit pe total activitate desfãsuratã de asociatie sau organizatie;
d) dreptul de deducere pentru bunurile si serviciile achizitionate se exercitã de asociatie sau

organizatie, facturile fiind emise pe numele acesteia.”
...........................................................................................................................................................................

Fatã de prevederile legale mai sus citate, având în vedere actele si documentele existente în
Dosarul contestatiei, coroborate cu sustinerile celor douã pãrti, organul de solutionare a contestatie
constatã urmãtoarele:

- Executorii judecãtoresti, au înfiintat în data de 10 mai 2001 “Biroul Executorului Judecãtoresc
Asociat...” (denumit în continuare în prezenta decizie “BIROUL”);

- “BIROUL” a luat fiintã în baza Certificatelor nr.  si ..din 10 mai 2001 emise de Curtea de Apel
Ploiesti, conform Contractului de asociere nr. /10 mai 2001 înregistrat la Administratia Finantelor Publice a
Municipiului Ploiesti sub nr. ../10 iulie 2001;

- Pãrtile contractante au solicitat aprobarea asocierii în vederea desfãsurãrii în comun a
activitãtii, asociatia creatã având ca temei legal dreptul comun, respectiv Codul civil, Legea nr. 188/2000
privind executorii judecãtoresti, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si Statutul Uniunii
Nationale a Executorilor Judecãtoresti;

- Asociatia profesionalã creatã de cele douã asociate a conferit acesteia calitatea de persoanã
civilã cãreia, pe baza cererii depuse la organul fiscal teritorial, i-a fost atribuit codul de înregistrare fiscalã
... - conform Certificatului de înregistrare fiscalã emis la data de 17 august 2001.

Odatã înfiintat, “BIROUL” avea obligatia respectãrii prevederilor legale privind organizarea si
conducerea evidentei contabile proprii, în partidã simplã, respectiv completarea unui singur Registru-Jurnal
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de Încasãri si Plãti în care sã fie consemnate atât veniturile brute obtinute de asociatie, cât si cheltuielile
efectuate de aceasta.

În Referatul cu propunerile de solutionare a contestatiei, întocmit de A.F.P.M. Ploiesti, se
precizeazã:

“[...] Mentionãm cã începând cu data de 10.07.2001 de când a fost înfiintatã asociatia, pe
documentele justificative eliberate de Birou pentru evidentierea veniturilor este înscris ca beneficiar
al contravalorii prestãrilor de servicii Biroul executorului Judecãtoresc Asociat “...” la fel ca si pe
documentele de cheltuieli care i-au fost eliberate biroului, cei ... asociati nefiind înscrisi separat pe
documentele eliberate sau primite de acestia. [...].”

Rezultã astfel cã, activitatea derulatã de “BIROU” s-a desfãsurat în numele asociatiei si nu separat
asa cum se sustine în contestatie, acest fapt fiind dovedit chiar de documentele întocmite de asociatie
pentru încasarea veniturilor.
 

“BIROUL” contestator, în sprijinul afirmatiilor sale aratã faptul cã organele de inspectie fiscalã nu
au luat în consideratie adresa nr. 24349/01.10.2002 a D.G.F.P. Bucuresti, pe care o anexeazã în xerocopie
la dosarul contestatiei. 

La pct. A.2) din aceastã adresã este consemnat: “[...] 2) În cazul societãtii civile profesionale,
întrucât executorii judecãtoresti rãmîn titulari individuali de obligatii fiscale, plafonul de 1,5 miliarde lei se
referã la activitatea fiecãrui executor judecãtoresc.”

La încheierea acestei adrese este însã precizat: “Aceastã adresã nu este act administrativ de
autoritate, în sensul art. 1 din Legea nr. 29/1990 si nu este opozabilã tertilor.”

Astfel, rãspunsul dat în scris de D.G.F.P. Bucuresti prin adresa de mai sus, la solicitarea Uniunii
Nationale a Executorilor Judecãtoresti din România, nu poate fi retinut în solutionarea favorabilã a
contestatiei.

Constatãrile organelor de inspectie fiscalã si temeiurile legale în care acestea au fost
încadrate - din care am citat mai sus - demonstreazã cã la data de 31 octombrie 2003 “BIROUL” a
înregistrat venituri brute în sumã totalã de peste 1.700.000.000 lei, depãsind astfel plafonul (stabilit la
alin. (4) al art. 9 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã) pânã la care operatiunile
impozabile realizate puteau fi scutite de T.V.A..

Rezultã astfel cã, pânã la data de 15 noiembrie 2003 - conform prevederilor art. 8 din Ordonanta
Guvernului nr. 82 din 25 august 1998 privind inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe,
republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, “BIROUL” avea obligatia depunerii la organul fiscal
teritorial a declaratiei de mentiuni prin care sã solicite înregistrarea ca plãtitoare de T.V.A. a asociatiei
civile profesionale.

Desi asociatia nu are personalitate juridicã, era înregistratã ca plãtitoare de impozite si taxe, având
codul fiscal ..., iar activitãtile desfãsurate de cele .... asociat... au fost în numele asociatiei. 
În aceste conditii, conform solutiei stabilitã prin Decizia nr. 10/2003 emisã de M.F.P. (din care am citat mai
sus), asociatia “BIROUL” este consideratã o persoanã impozabilã cu T.V.A.. În urma depunerii
declaratiei de mentiuni acest cod de înregistrare se completa cu atributul fiscal R, iar asociatia avea
obligatia colectãrii T.V.A. aferentã veniturilor realizate începând cu data de 01 noiembrie 2003. 
Dupã aceastã datã, conform prevederilor alin. (1) al art. 23 din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 -
aprobate prin H.G. nr. 598/2002, persoana impozabilã nu mai poate beneficia de scutire chiar dacã ulterior
realizeazã venituri inferioare plafonului de impozitare stabilit de lege

Astfel, T.V.A. de platã în sumã de... lei (... lei TVA colectatã -... lei TVA deductibilã), precum si
accesoriile aferente stabilite la control sunt legal datorate de “BIROU”,  drept pentru care contestatia
urmeazã a fi respinsã ca neîntemeiatã.

IV. - Concluzionând analiza pe fond a contestatiei formulatã de “Biroul
Executorului Judecãtoresc Asociat ...” din ..., judetul Prahova, împotriva Deciziei de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscalã Nr. ... din 04 iulie 2005, precum si
împotriva Raportului de inspectie fiscalã din 04 iulie 2005 încheiat de inspectori din cadrul Administratiei
Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti, în conformitate cu prevederile alin.(1) al art. 186 din Ordonanta
Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în 26.09.2005, se

D   E   C   I   D   E   :

1. - Respingerea contestatiei ca neîntemeiatã pentru suma totalã de... lei (RON) (... lei ROL)–
din care:

- diferentã suplimentarã de platã la T.V.A. .....................   lei (RON) (... lei ROL);
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- accesorii de platã (dobânzi si penalitãti) aferente ..........  lei (RON) (... lei ROL);
 

2. - În conformitate cu prevederile alin.(2) al art. 188 din O.G. nr. 92/2003, republicatã în 26.09.2005
si ale alin. (1) al art. 11 din Legea nr. 554/2004 a conteciosului administrativ, prezenta decizie poate fi
atacatã - în termen de 6 (sase) luni de la data primirii acesteia - la instanta de contencios administrativ
competentã din cadrul Tribunalului Prahova.

                     DIRECTOR EXECUTIV,
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