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DECIZIA nr. 90/05.07.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
SC.CONSTANTA S.R.L.

 Înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a a
fost sesizat de c�tre S.A.F.- ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL
CONSTANTA prin adresa nr………………/2005, înregistrat� la  Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a sub nr…………………/2005, cu
privire la contesta�ia depus� de SC. CONSTANTA S.R.L., cu sediul
în localitatea Constan�a, str…………………… nr……, CUI ……………….

Obiectul contesta�iei îl  reprezint�  Decizia de impunere
nr……………/2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de
inspec�ia fiscal�, constatate prin Raportul de inspec�ie fiscal�
întocmit  în data de ………………2005, în sum� total� de ………………… lei
constând în:

- ……………… lei impozit pe veniturile ob�inute în România de
nereziden�i persoane juridice;

- ……………… lei dobânzi aferente impozitului  pe veniturile
ob�inute în România de nereziden�i persoane juridice;

- ……………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului
pe veniturile ob�inute în România de nereziden�i persoane
juridice.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.175 lit.e din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscal�, republicat�, fiind înregistrat� la S.A.F.-
A.C.F. Constan�a sub nr………………/2005.

 Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite condi�iile privind
procedura de solu�ionare a contesta�iei, prev�zute la art.174-
176,178(1) pct.b din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul
D.G.F.P. Constan�a are competen�a s� analizeze pe fond dosarul
cauzei �i s� pronun�e solu�ia legal�.

ROMANIA  - Ministerul Finantelor Publice
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DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii
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  I.  Prin adresa înregistrat� la S.A.F– Activitatea de
Control Fiscal Constan�a sub nr………………/2005, iar la D.G.F.P.
Constan�a sub nr………………/2005, S.C. CONSTANTA S.R.L. formuleaz�
contesta�ie, în temeiul art.174 din O.G.nr.92/2003, republicat�,
împotriva Titlului de crean�� fiscal�  nr………………/2005 respectiv,
Decizia de impunere nr……………/2005 privind obliga�iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� referitoare la
obliga�iile de plat� reprezentând impozit pe veniturile ob�inute
în România de nereziden�i persoane juridice, în sum� de …………………
lei, stabilit suplimentar �i accesoriile aferente calculate pentru
neachitarea în termenul legal în sum� total� de …………………… lei,
invocând c� în�elege s� formuleze ap�rarea pân� la prima zi de
înf��i�are în fa�a instan�ei de judecat�.

             II. Prin Decizia de impunere nr………………/2005 privind obliga�iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, constatate
prin Raportul de inspec�ie fiscal� întocmit  în data de
………………2005, au fost stabilite obliga�ii fiscale în sum� total� de
…………………… lei constând în:

- ……………… lei impozit pe veniturile ob�inute în România de
nereziden�i persoane juridice;

- ……………… lei dobânzi aferente impozitului  pe veniturile
ob�inute în România de nereziden�i persoane juridice;

- ……………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului
pe veniturile ob�inute în România de nereziden�i persoane
juridice.

Impozitul pe veniturile ob�inute în România de nereziden�i
persoane juridice în sum� de ………………… lei stabilit suplimentar de
organele fiscale, se datoreaz� de societate urmare a unei pl��i în
sum� de ………………… SEK (coroane suedeze) respectiv …………………… lei c�tre
firma AEG ……………………… din Suedia, reprezentând comision intermediere
extern, plat� efectuat� în data de ………………2004. Conform
prevederilor art.113 �i art.114 din Lg.nr.571/2003 privind Codul
fiscal, persoanele nerezidente care ob�in venituri impozabile din
România au obliga�ia de a pl�ti impozit pe venit. Potrivit art.116
alin(1) din Lg.nr.571/2003, obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i
vir�rii la bugetul de stat revine pl�titorului de venituri,
respectiv S.C. CONSTANTA S.R.L..

 Accesoriile stabilite, în sum� total� de …………………… lei sunt
aferente impozitului pe veniturile ob�inute în România de
nereziden�i persoane juridice �i au fost calculate pentru perioada
26.07.2004-06.05.2005.

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei,
motiva�ia petentei în sus�inerea contesta�iei,  precum �i actele
normative în vigoare în perioada verificat�, se re�in urm�toarele:

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. Constan�a, prin
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate investi cu analiza pe
fond a contesta�iei formulate de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L.
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Constan�a împotriva Deciziei de impunere nr…………………/2005 privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�,
în sum� total� de ……………………… lei, în condi�iile în care petenta nu
prezint� motivele de fapt �i de drept ale contesta�iei.

În fapt, prin cererea formulat�, petenta contest� suma de
………………… lei, reprezentând:

- ………………… lei impozit pe veniturile ob�inute în România de
nereziden�i persoane juridice;
- ………………… lei dobânzi aferente impozitului  pe veniturile
ob�inute în România de nereziden�i persoane juridice;
- …………………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului

pe veniturile ob�inute în România de nereziden�i persoane
juridice.

Petenta contest� aceste debite, îns� nu aduce argumente în
sus�inerea cauzei �i nici nu face dovada cu documente a altei
situa�ii de fapt decât cea constatat� de organele de control,
drept pentru care contesta�ia va fi respins� ca neargumentat� �i
nesus�inut� cu documente.

 În drept conform prevederilor art.175 alin.(1) din
O.G.nr.92/2003 rivind Codul de procedur� fiscal�, republicat�:
“(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
(…)”

În spe��, analizând contesta�ia formulat� de S.C. CONSTANTA
S.R.L. Constan�a, împotriva Titlului de crean�� fiscal�
nr………………/2005 respectiv, Decizia de impunere nr…………………/2005
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia
fiscal� referitoare la obliga�iile de plat� reprezentând impozit
pe veniturile ob�inute în România de nereziden�i persoane
juridice, în sum� de …………………… lei, stabilit suplimentar �i
accesoriile aferente calculate pentru neachitarea în termenul
legal în sum� total� de …………………… lei, se re�ine c� petenta nu î�i
prezint� motivele de fapt �i de drept ale contesta�iei, invocând
c� în�elege s� formuleze ap�rarea pân� la prima zi de înf��i�are
în fa�a instan�ei de judecat�.

Pentru argumentele expuse, urmeaz� a se respinge ca
nemotivat�  contesta�ia petentei cu privire la acest cap�t de
cerere.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei
decizii �i în temeiul prevederilor art.179 �i 185(1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, se
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D E C I D E:

 Respingerea ca nemotivat� �i nesus�inut� cu documente �i
argumente a contesta�iei formulat� de S.C. CONSTANTA
S.R.L.Constan�a pentru suma de …………………… lei, compus� din:

-……………… lei impozit pe veniturile ob�inute în România de
nereziden�i persoane juridice;
-……………… lei dobânzi aferente impozitului  pe veniturile
ob�inute în România de nereziden�i persoane juridice;
-……………… lei penalit��i de întârziere aferente impozitului  pe

veniturile ob�inute în România de nereziden�i persoane juridice.

 Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalului Constan�a, în
coformitate cu prevederile art.187 alin.2 din Codul de procedur�
fiscal�, aprobat prin O.G.nr.92/2003, republicat� �i ale art.11
alin.(1) din Lg.nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ,
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

                          �EF SERVICIU
                        SOLU�IONARE CONTESTA�II,

                          EMILIA CRÂNGU�

       C.I./4 EX.
  05.07.2005


