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     D E C I Z I A nr.4/2005
        privind solutionarea contestatiei depusa de

                     <<X>>
         

Directia generala a finantelor publice a fost sesizata de catre Directia
controlului fiscal asupra contestatiei depusa de <<X>>.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin decizia de
impunere privind obligatiile suplimentare stabilite, emisa in baza raportului de
inspectie fiscala, incheiate de organele fiscale si are ca obiect obligatia fiscala
stabilita de plata, reprezentand: taxa pe valoarea adaugata cu accesorii aferente si
impozit pe profit cu accesorii aferente.
   Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.176 (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la organul
emitent al actelor contestate. 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.174 (1) si 178
(1)  lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia generala a finantelor publice prin biroul de solutionare
contestatii se investeste cu solutionarea cauzei.  

I.  <<X>>, contesta masurile dispuse de echipa de inspectie fiscala privind
obligatiile fiscale stabilite sumplimentar prin decizia de impunere intocmita in baza
raportului de inspectie fiscala din luna decembrie  2004, reprezentand taxa pe
valoarea adaugata, impozit pe profit precum si accesoriile aferente acestora,
invocand urmatoarele:

La capitoluI III pct.1 "Taxa pe valoarea adaugata” nu sunt luate in calcul
facturi de energie electrica la care sunt calculate dobanzi si penalitati, iar la unele
facturi in loc de valoarea TVA se trece valoarea totala a facturii. De asemenea, sunt
luate facturi care reprezinta taxe de racordare fiind considerate facturi reprezentand
energie electrica.

La capitolul III pct. 3.1 “Impozitul pe profit” se procedeaza la fel ca la taxa pe
valoarea adaugata.

Fata de cele motivate, se solicita revizuirea calculelor mentionate in
contestatie si confruntarea cu evidenta contabila a societatii, recalcularea obligatiilor
fiscale stabilite de organele de control fiscal privind taxa pe valoarea adaugata,
impozitul pe profit si accesoriile aferente acestora.

II.  Prin raportul de inspectie fiscala incheiat in luna decembrie 2004 in urma
finalizarii inspectiei de catre organele fiscale din cadrul Directiei controlului fiscal,
s-au constatat urmatoarele:

In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, societatea a dedus taxa pe
valoarea adaugata de pe facturi reprezentand energie electrica care nu a fost
folosita pentru realizarea veniturilor. 

Ca urmare, a fost stabilita o diferenta fata de evidenta contabila a societatii,
iar pentru neplata la termen a acestei diferente stabilite au fost calculate dobanzi si
penalitati de intarziere.
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In ceea ce priveste impozitul pe profit, in mod eronat societatea a considerat
ca fiind cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil unele cheltuieli
reprezentand energie electrica. 

Organele fiscale au constatat ca aceste cheltuieli nu sunt aferente realizarii
veniturilor si au calculat o diferenta de plata la acest impozit fata de evidenta
contabila a societatii.  

Pentru neplata la termen a acestei diferente stabilita au fost calculate dobanzi
penalitati de intarziere.

In baza raportului de inspectie fiscala a fost emisa decizia de impunere privind
obligatiile fiscale stabilite suplimentar cu ocazia controlului. 

Prin referatul motivat se propune admiterea partiala a contestatiei
reprezentand taxa pe valoarea adaugata, impozit pe profit cu accesoriile aferente
diferentelor propuse a se admite.   

III.  Luand in considerare constatarile organelor de control, motivatiile
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele
normative in vigoare in perioada verificata, se retine:

Directia generala a finantelor publice prin Biroul de solutionare contestatii este
investita sa se pronunte asupra legalitatii masurilor dispuse prin decizia de impunere
emisa in baza raportul de inspectie fiscala, in conditiile in care verificarea fiscala nu a
fost efectuata cu respectarea Codului de procedura fiscala.

In fapt, <<X>> nu este de acord cu masurile dispuse prin raportul de inspectie
fiscala incheiat de catre organele de inspectie fiscala, privind stabilirea in perioada
supusa verificarii a diferentei de taxa pe valoarea adaugata si a impozitului pe profit
cu accesoriile aferente.

Din analiza documentelor existente la dosar, se retine faptul ca verificarea nu
s-a efectuat de catre organele fiscale cu respectarea prevederilor art. 42 si art. 91
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, iar organul de solutionare nu se poate pronunta asupra modului de
stabilire a obligatiilor fiscale privind taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe profit cu
accesoriile aferente.
 In drept, se fac aplicabile prevederile art. 185 (3) din Ordonanta Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, potrivit caruia: "Prin
decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care
urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare.” .

In consecinta, in baza prevederilor art. 185 (3) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se va desfiinta pct.1 si pct.2
din decizia de impunere, iar din raportul de inspectie se va desfiinta pct.1 privind la
taxa pe valoarea adaugata cu accesorii aferente si pct. 3.1. privind impozitul pe profit
cu accesorii, urmand sa se refaca verificarea de catre alta echipa a organelor de
inspectie fiscala, alta decat cea care a incheiat actul contestat pentru aceiasi
perioada si acelasi tip de impozit, avand in vedere prevederile legale. 

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art.185 (3)
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se

      D E C I D E:

Desfiintarea  pct. 1 si 2 din decizia  impunere, iar din raportul de inspectie
fiscala pct.1  privind “Taxa pe valoarea adaugata” cu accesorii si pct. 3.1 privind
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“Impozitul pe profit “ cu accesorii aferente, urmand a se incheia un nou act
administrativ fiscal pentru aceiasi perioada si acelati tip de impozit, in conformitate
cu cele retinute in motivarea prezentei decizii.

                              DIRECTOR EXECUTIV,
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