
DECIZIE

Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Directia
Generala a Finantelor Publice, asupra contestatiei formulata de S.C. X
SA.

 Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere
din 30.06.2008 emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala  in baza
raportului de inspectie fiscala din 30.06.2008, privind impozit pe profit;
majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; taxa pe valoarea
adaugata; majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

Fata de data comunicarii deciziei de impunere, 07.07.2008,
astfel cum este inscrisa in decizia de impunere - pagina 4 -, contestatia
a fost depusa in 07.08.2008, asa cum rezulta din stampila aplicata pe
contestatie de serviciul registratura al unitatii fiscale, in termenul
prevazut de art.207 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã, republicata.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de
art.206, art.207 alin.1 si art.209 alin.1 lit.b din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicata, Agentia
Nationala de Administrare Fiscala prin Directia Generala de Solutionare
a Contestatiilor este investita sa se pronunte asupra cauzei.

I. Prin contestatie SC X SA considera ca in mod eronat au
fost stabilite obligatiile fiscale suplimentare cu titlu de impozit pe profit si
taxa pe valoarea adaugata, aratand urmatoarele:

1.In mod eronat la stabilirea impozitului pe profit au fost luate
in calcul venituri, cu incalcarea principiului independentei exercitiului
financiar si al neretroactivitatii legii.

2.Societatea considera ca in mod nelegal s-a introdus in
calculul impozitului pe profit, ca reprezentand cheltuiala nedeductibila
fiscal, contravaloarea pierderilor de energie termica. In acest sens se
arata ca instalatia de producere a energiei termice este
supradimensionata fata de numarul utilizatorilor, functionarea acesteia
generand costuri suplimentare necesare prevenirii evenimentelor
deosebite, cat si mentinerii unei temperaturi optime a agentului termic.
Recircularea acestuia din urma in perioada de iarna conduce la
cresterea costurilor, temperatura fiind ridicata de la 2-3 la 90 grade C.
Mentinerea in functiune a instalatiilor a fost solicitata de autoritatile



locale, acestea sugerand posibilitatea obtinerii unor subventii, care sa
acopere diferentele de pret.

3. In decembrie 2006 Administratia Finantelor Publice O1 a
retinut si virat din contul societatii catre bugetul de stat impozit pe profit
si accesorii aferente impozitului pe profit. Societatea solicita transferul
sumelor in bugetul asigurarilor sociale, aratand ca virarea lor a fost
efectuata gresit, cu trimitere la sustinerile de la punctele 1 si 2.     

II. Prin  decizia de impunere din 30.06.2008 emisa de
Activitatea de inspectie fiscala  in baza raportului de inspectie fiscala
incheiat in data de 30.06.2008, a fost verificat impozitul pe profit aferent
perioadei 01.10.2004-31.12.2006, urmare deciziei din 04.03.2008 emisa
de Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor din cadrul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.

III. Conform deciziei din 08.08.2008 emisa de Activitatea de
Inspectie Fiscala , organele de inspectie fiscala au desfiintat decizia de
impunere din 30.06.2008 contestata, dispunand reverificarea acelorasi
obligatii si aceleiasi perioade - 01.10.2004-31.12.2006. 

Prin adresa din 05.08.2008 organele de inspectie fiscala au
comunicat societatii decizia din 08.08.2008, mentionand ca reverificarea
urmeaza a se efectua incepand din data de 7.08.2008.

IV. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie
fiscala, motivele invocate de contestatoare, documentele existente la
dosarul cauzei precum si actele normative invocate de contestatoare si
de organele de inspectie fiscala, se retin urmatoarele:

IV.1. Referitor la impozit pe profit; majorari de intarziere
aferente impozitului pe profit; taxa pe valoarea adaugata; majorari de
intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata, cauza supusa
solutionarii este daca Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin
Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor, se poate pronunta
asupra obligatiilor fiscale stabilite in sarcina societatii prin decizia de
impunere din 30.06.2008 emisa de Activitatea de inspectie fiscala , in
conditiile in care aceasta decizie de impunere a fost desfiintata prin
decizia din 08.08.2008 emisa de Activitatea de Inspectie Fiscala . 

In fapt, obligatiile fiscale contestate de societate au fost
stabilite in sarcina acesteia prin decizia de impunere din 30.06.2008
emisa de Activitatea de inspectie fiscala , ulterior aceasta decizie de
impunere fiind desfiintata prin decizia din 08.08.2008 emisa de
Activitatea de Inspectie Fiscala , inregistrata la societate in data de



11.08.2008, astfel cum rezulta din adresa de inaintare a deciziei din
2008. 

In drept, art.47 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicata, prevede:

“Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiintat în
conditiile prezentului cod.”, iar art.206 alin.2 din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicata, prevede:

“Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile
stabilite si înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul
administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva refuzului
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.”

Se retine ca decizia de impunere din 30.06.2008 emisa de
Activitatea de inspectie fiscala , contestata, a fost desfiintata prin decizia
din 08.08.2008 emisa de aceleasi organe fiscale, decizia fiind transmisa
contribuabilului prin adresa din 05.08.2008, prin care se comunica
societatii “ca prin Decizia din 05.08.2008 a conducatorului Activitatii de
Inspectie Fiscala  a fost desfiintat partial Raportul de inspectie fiscala
nr.3106/30.06.2008 Cap.III - Constatari fiscale, Cap.IV- Sinteza
constatarilor inspectiei fiscale si decizia de impunere din 30.06.2008”.
Astfel, partile au fost puse in situatia anterioara stabilirii obligatiilor
fiscale prin decizia de impunere contestata, pentru perioada
01.10.2004-31.12.2006.  

Prin urmare, contestatia formulata a ramas fara obiect,
obligatiile suplimentare stabilite in sarcina S.C. X SA nemaiexistand.

In aceste conditii urmeaza a se respinge ca fara obiect
contestatia formulata pentru impozit pe profit; majorari de intarziere
aferente impozitului pe profit; taxa pe valoarea adaugata; majorari de
intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata.

Avand in vedere cele retinute mai sus si in temeiul art.213
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se:

DECIDE

Respingerea ca fara obiect a contestatiei formulate de SC X
SA impotriva impozitului pe profit; majorarilor de intarziere aferente
impozitului pe profit; taxei pe valoarea adaugata si majorarilor de
intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. 

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel, in
termen de 6 luni de la comunicare.


