
   
                                           DECIZIA  nr. 43 
                                                                                             
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.179 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Activitatea de control fiscal I prin
adresa nr..., înregistrat� la D.G.F.P. Tulcea sub nr... asupra întreruperii
suspend�rii solu�ion�rii contesta�iei formulat� de SC X SRL .
          Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere, nr..., privind
obliga�iile fiscale suplimentare în sum� de ... lei ROL reprezentând impozit pe
profit, tax� pe valoarea ad�ugat�, accsesorii ale acestora �i amend�
contraven�ional� în sum� de ... lei ROL, stabilite de inspec�ia fiscal� nr...
(conform adresei, petentei, înregistrat� la DGFP TULCEA sub nr...).    
         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal, prev�zut la  art.177 pct. (1) din
O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur� fiscal�.                               
     Contesta�ia este semnat�  de  titularul dreptului procesual �i   confirmat� cu
stampila societ��ii, în conformitate cu prevederile art. 176 din O.G. nr. 92/
24.12.2003 R. 
          În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din OG nr. 2/2001, Direc�ia
Controlului Fiscal I cu adresa nr... transmite Judec�toriei Tulcea, spre
competent� solu�ionare contesta�ia formulat� asupra amenzii contraven�ionale în
sum� de ... lei ROL. 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, în condi�iile în care prin
adresa nr... Direc�ia Controlului Fiscal a sesizat organele de cercetare penal�,
respectiv Parchetul de pe lâng� Tribunalul jude�ului Tulcea cu privire la
stabilirea existen�ei evaziunii fiscale prev�zut� �i pedepsit� de Legea nr.
87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale,  prin Decizia nr... din --.--.2005
suspend� solu�ionarea contesta�iei pân� la solu�ionarea cauzei penale.
            Prin adresa  nr..., înregistrat� la DGFP Tulcea sub nr..., Activitatea de
Control I comunic� scoaterea de sub urm�rirea penal� �i solicit� trecerea la
solu�ionarea pe fond a contesta�iei. 
          Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art.
176, art. 177 �i art. 179 din O.G. nr. 92/24.12.2003/R privind Codul de
procedur� fiscal�, s-a trecut la solu�ionarea contesta�iei .
               Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:��������
� � � � � � � ��   I. Petenta SC X SRL TULCEA, contest� Decizia de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr..., pe care o
consider� nelegal� �i netemeinic� întucât: 
                *afirma�ia organului fiscal “nu a înregistrat în contabilitate veniturile
pentru care s-au întocmit facturi fiscale, este un nonsens: am emis facturi
fiscale, am înregistrat  veniturile, am efectuat opera�iunile cerute de lege. - în
actul de control se men�ioneaz� c� agentul economic a înregistrat eronat în



eviden�a contabil� veniturile or în decizia de impunere se arat� c� nu le-am
înregistrat”.
          * nu exist� nici o leg�tur� între neântocmirea facturii de c�tre prestatorul
serviciilor conform contractului de asisten�� jurudic�  nr. 82/2003 �i invocarea
de c�tre organele fiscale a înregistr�rii de cheltuieli care nu are la baz�
documente justificative (...lipsa facturii emis� de cel care î�i conduce eviden�a în
partid� simpl� fa�� de care societatea nu are astfel de obliga�ii). “-Înregistrarea
cheltuielilor f�cute cu asisten�a juridic� s-a f�cut corect pe baz� de chitan�e
fiscale, contracte de asisten�� etc.”    
          *cheltuielile considerate de organul de control ca fiind nedeductibile nu
sunt f�cute în favoarea ac�ionarilor .  
      “Contest�m în întregime Capitolul 2.1.2. din decizia de impunere
suplimentar� deoarece nu face decât o enumerare generic� a unor motiv�ri care
pot determina o impunere suplimentar� �i nu o trimitere concret� pe acte,
documente ori fapte.Astfel, toate motivele sunt de genul  ,.a înregistrat eronat
factura în xerocopie ,.  (care ? ) ,.a înregistrat în eviden�a contabil� facturi care 
apar�in ac�ionarilor sau altor persoane juridice ,.  (care acte anume ?) , a
înregistrat eronat în octombrie 2002 contribu�iile de asigur�ri sociale datorate  
(ce înseamn� asta �i ce consecin�e fiscale poate s� aib� ?) ”
            În  finalul contesta�iei solicit� admiterea “plângerii” �i anularea deciziei
de impunere nr..., “în limitele criticate” motivând “c� nu se datoreaz�
penalit��ile de întârziere �i major�rile aferente �i c� baza de calcul a datoriilor a
fost gre�it calculat�, pentru întreaga sum� care face obictul deciziei criticate”.  
         Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere, nr..., privind
obliga�iile fiscale suplimentare în sum� total� de ...lei ROL (conform adresei,
petentei, înregistrat� la DGFP TULCEA sub nr...), reprezentând impozit pe
profit, tax� pe valoarea ad�ugat�, accsesorii ale acestora �i amend�
contraven�ional� în sum� de ... lei ROL, stabilite de inspec�ia fiscal� nr...
          II. Urmare a inspec�iei fiscale generale efectuate la SC X SRL , prin care
s-a verificat modul de eviden��, calcul �i virare a obliga�iilor fiscale datorate  
bugetului general consolidat al statului, organele fiscale din cadrul Direc�iei
Controlului Fiscal I Tulcea au întocmit decizia de impunere nr... prin care  au
stabilit în sarcina societ��ii contestatoare obliga�ii fiscale contestate de
societatea petent� în sum� de ... lei ROL, reprezentând impozit pe profit, tax� pe
valoarea ad�ugat� �i accesorii aferente. 
               III Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei cât �i a ctelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:  

        Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac�  organele fiscale au stabilit, în conformitate cu prevederile
legale, în sarcina SC X SRL obliga�iile fiscale suplimentare în sum� total�
de ... lei RON reprezentând impozit pe profit în sum� de ... lei RON,



major�ri de întârziere în sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în
sum� de ... lei RON, TVA în sum� de ... lei RON, major�ri de întârziere în
sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în sum� de ... RON.
           In fapt, organele fiscale din cadrul Direc�iei Controlului Fiscal I Tulcea
au efectuat verificarea modului de eviden��, calcul �i virare a obliga�iilor fiscale
datorate  bugetului general consolidat al statului de c�tre SC X SRL. Ca urmare
verific�rii, prin decizia de impunere nr..., au stabilit în sarcina societ��ii
contestatoare obliga�iile fiscale contestate de societatea petent� în sum� de ... lei
ROL, reprezentând impozit pe profit, tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii
aferente pentru urm�toarele motive de fapt:
      - societatea nu a înregistrat în contabilitatea veniturilor toate veniturile
pentru care s-au emis facturi fiscale;
         - s-au înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli în baza unor facturi emise
pe numele altor persoane decât numele societ��ii (pe numele ac�ionarilor sau
alte persoane juridice);
       - s-au înregistrat în eviden�a contabil� cheltuieli  în baza chitan�elor de cas�
�i ordinelor de plat� ( sume achitate conform contractului de asisten�� juridic�);
       - s-a efectuat deducerea TVA din factura nr..., existent� în xerocopie;
        - s-au înregistrat facturi f�r� TVA, la care nu se justific� exportul conform
prevederilor  legale;
          Rezultatele inspec�iei fiscale au fost consemnate în raportul de inspec�ie
general� nr... în baza c�ruia a fost emis� decizia de impunere nr... Petenta
contest� la DGFP Tulcea, sub nr... Decizia de impunere nr..., privind obliga�iile
fiscale suplimentare în sum� de ...lei ROL, reprezentând impozit pe profit în
sum� de ... lei ROL cu major�ri/dobânzi în sum� de ... lei ROL �i penalit��i în
sum� de ... lei ROL, tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei ROL cu
major�ri/dobânzi în sum� de ... lei ROL �i penalit��i în sum� de ... lei ROL �i
amend� contraven�ional� în sum� de ... lei ROL (cuantum stabilit conform
adresei petentei, înregistrat� la DGFP TULCEA sub nr...).    
          În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din OG nr. 2/2001, Direc�ia
Controlului Fiscal I cu adresa nr... transmite Judec�toriei Tulcea, spre
competent� solu�ionare contesta�ia formulat� asupra amenzii contraven�ionale în
sum� de ... lei ROL.
         În condi�iile în care prin adresa nr.... Direc�ia Controlului Fiscal a sesizat
organele de cercetare penal�, respectiv Parchetul de pe lâng� Tribunalul
jude�ului Tulcea cu privire la stabilirea existen�ei evaziunii fiscale prev�zut� �i
pedepsit� de Legea nr. 87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale, DGFP
Tulcea prin Decizia nr..., emis� de în solu�ionarea cauzei, suspend� solu�ionarea
contesta�iei pân� la solu�ionarea cauzei penale în conformitate cu prevederile
art. 183 alin.(3) din OG nr. 92/2003R .



           Prin adresa  nr..., înregistrat� la DGFP Tulcea sub nr..., Activitatea de
Control I comunic� scoaterea de sub urm�rirea penal� �i solicit� trecerea la
solu�ionarea pe fond a contesta�iei.
         În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile HG 831/1997; OMF
425/1998; OMFP 989/2002; Legii 414/2002; Legea 345/2002 cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare; OMF 306/2002; OG 62/2002; OMFP 1849/2003; Legii
571/2003 �i OG 92/2003R. 
          * Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei  “Contest�m în întregime Capitolul 2.1.2. din decizia de impunere
suplimentar� deoarece nu face decât o enumerare generic� a unor motiv�ri care
pot determina o impunere suplimentar� �i nu o trimitere concret� pe acte,
documente ori fapte.Astfel, toate motivele sunt de genul  ,.a înregistrat eronat
factura în xerocopie ,.  (care ? ) ,.a înregistrat în eviden�a contabil� facturi care
apar�in ac�ionarilor sau altor persoane juridice ,.  (care acte anume ?) , a
înregistrat eronat în octombrie 2002 contribu�iile de asigur�ri sociale datorate  
(ce înseamn� asta �i ce consecin�e fiscale poate s� aib� ?) ”, întrucât:
        - decizia de impunere cu nr... a fost emis� în baza raportului de inspec�ie
fiscal� nr..., înso�it de un num�r de 43 de anexe, în care s-au prezentat detaliat
“motiv�ri care pot determina o impunere suplimentar�” �i “o trimitere concret�
pe acte” normative �i “fapte”.
            * Cu privire la stabilirea profitului impozabil
         *Referitor la diferen�ele constatate între veniturile înregistrate în jurnalele
de vânz�ri ( baza TVA) �i veniturile înregistrate în balan�e (în contul de
venituri),  fa�� de afirma�iile petentei- “Actele de constatare �i de impunere sunt
gre�ite �i atât ca fond cât �i ca motive.” �i  “afirma�ia organului fiscal -nu a
înregistrat în contabilitate veniturile pentru care s-au întocmit facturi fiscale,
este un nonsens: am emis facturi fiscale, am înregistrat  veniturile, am efectuat
opera�iunile cerute de lege. - în actul de control se men�ioneaz� c� agentul
economic a înregistrat eronat în eviden�a contabil� veniturile or în decizia de
impunere se arat� c� nu le-am înregistrat”,   se re�ine:
          - în conformitate cu prevederile OMF 425/1998 emis în baza art. 4 din
Legea Contabilit��ii nr. 82/1991 �i art. 2 din HG 831/1997 - “JURNALUL
PENTRU VÂNZ�RI serve�te ca: 
            -jurnal auxiliar pentru înregistrarea vânz�rilor de valori materiale sau a
prest�rilor de srevicii;
             -document de stabilire lunar� a taxei pe valoarea ad�ugat� colectat�;
             - document de control a unor opera�ii înregistrate în contabilitate.” 
       În anexele 1, 2, 3, 4, 5 la raportul de inspec�ie fiscal� nr..., organele fiscale
prezint� diferen�ele dintre vânz�rile înregistrate în jurnalele pentru vânz�ri �i
veniturile înregistrate de petent� în conturile de venituri din balan�a de verificare
(diferen�e în sum� total� de ... lei ROL în anul 2003 �i ... lei ROL în anul 2004).



       -potrivit prevederilor  OMF 306/ 2002 Sec�iunea a 7-a, CAP V -eviden�a
veniturilor din vânz�rile de produse finite, animale, p�s�ri, semifabricatelor,
produselor reziduale, din lucr�ri executate �i servicii prestate etc. se �ine cu
ajutorul conturilor din clasa 7 “CONTURILE DE VENITURI”. La  sfâr�itul
perioadei soldul acestor conturi se transfer� asupra contului de profit �i pierdere
(121).
      - potrivit prevederilor art. 7  (1) din  Legea  nr. 414/2002 “Profitul impozabil
se calculeaz� ca diferen�� între veniturile realizate din orice surs� �i
cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile �i se adaug� cheltuielile nedeductiblie.”   
      Fa�� de prevederile legale  prezentate mai sus,  organele fiscale au procedat
în mod legal luând în calcul, la stabilirea profitui impozabil, veniturile
neânregistrate în conturile de venituri �i urmeaz� a se respinge ca neântemeiat�
contesta�ia cu privire la acest cap�t de cerere. 
       * Cu privire la cheltuielile în sum� de ... lei ROL pentru anul 2003 �i ... lei
ROL pentru anul 2004, înregistrate în baza facturilor emise pe numele altor
persoane , se re�ine:
        - potrivit prevederilor art. 9 alin.(1) din Legea nr. 414/2002 “La calculul
profitului impozabil cheltuielile sunt deductibile numai dac� sunt aferente
veniturilor impozabile.”
         - art.21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003  precizeaz� “Pentru determinarea
profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile
efectuate în scopul realiz�rii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate
prin acte normative în vigoare.” 
    - în anexele  nr. a, b, �i c la raportul de inspec�ie fiscal� nr... organul fiscal
prezint� facturile care nu sunt emise pe numele societ��ii petente �i care potrivit
prevederilor legale nu sunt aferente veniturilor impozabile ale petentei .
       Fa�� de prevederile legale prezentate mai sus , la stabilirea profitului
impozabil, organele fiscale au considerat în mod legal ca nedeductibile
cheltuielile înregistrate în baza facturilor emise pe alte nume decât numele
societ��ii �i urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� contesta�ia cu privire la acst
cap�t de cerere. 
           * Referitor la sumele ... lei ROL din anul 2003 �i ... lei ROL reprezentând
comisioane �i onorarii înregistrate în baza chitan�elor de cas� �i ordinelor de
plat� f�r� a avea la baz� facturile emise pentru prestarea efectiv� a serviciilor �i
fa�� de afirma�ia petentei c� -nu exist� nici o leg�tur� între neântocmirea facturii
de c�tre prestatorul serviciilor conform contractului de asisten�� jurudic�  nr.
82/2003 �i invocarea de c�tre organele fiscale a înregistr�rii de cheltuieli care nu
are la baz� documente justificative “-Înregistrarea cheltuielilor f�cute cu
asisten�a juridic� s-a f�cut corect pe baz� de chitan�e fiscale, contracte de
asisten�� etc.”  ,  se re�ine:



        - în conformitate cu prevederilor HG 831/1997; OMFP 989/2002 �i OMFP
1849/2003  FACTURA FISCAL� �i FACTURA   SERVE�TE ca:
         “ - document pe baza c�ruia se întocme�te instrumentul de decontare
a produselor �i m�rfurilor livrate, a lucr�rilor executate sau a serviciilor
prestate;
          -  ...
         - document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului �i
a cump�r�torului.”
          - potrivit prevederilor art. 9 lit. j) din Legea nr. 414/2002 �i art. 21 lit. f)
din Legea nr. 571/2003, cheltuielile nedeductibile sunt: “cheltuielile înregistrate
în contabilitate care nu au la baz� document justificativ, potrivit Legii
Contabilit��ii nr. 82/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,
prin care s� fac� dovada efectu�rii opera�iunii.”
          Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, chita�ele �i
ordinele de plat� ca instrumente de decontare, nefiind întocmite în baza
facturilor, nu îndeplinesc calitatea de documente justificative pentru
înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor cu serviciile (prestarea efectiv� ), iar
organele fiscale au considerat în mod legal ca nedeductibile aceste cheltuieli �i
urmeaz� a se respinge ca neântemeiat�  contesta�ia cu privire la acest cap�t de
cerere.
          *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei c� “Prin diminuarea cheltuielilor de c�tre organul de control, acesta a
determinat nejustificat o cre�tere de impozit pe profit în acel� timp cu
diminuarea limitei de 2% a cheltuielilor de protocol, cu influen�� în cre�terea
TVAde plat�” întrucât:
      - potrivit prevederilor art. 9 (7) q) din Legea nr. 414/2002 sunt nedeductibile
 “cheltuielile de protocol care dep��esc limita de 2% aplicat� asupra diferen�ei
dintre totalul veniturilor �i al cheltuielilor, inclusiv accizele, mai pu�in
cheltuielile cu impozitul pe profit �i cheltuielile de protocol înregistrate în
cursul anului.”
          - din cele prezentate mai sus  “organul de control” a considerat în mod
legal ca nedeductibile toate cheltuielile contestate de petent� determinând în
mod justificat “o cre�tere de impozit pe profit �i o diminuare a limitei de 2% a
cheltuielilor de protocol” �i urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� contesta�ia
cu privire la acest cap�t de cerere.
         ** Cu privire la TVA lit. b) din pct.2.1.2 din decizia de impunere nr...
       - în contesta�ie petenta nu face nici o referire la TVA, colectat de c�tre
organul fiscal, la facturile prezentate în anexa nr. x (la raportul de inspec�ie
fiscal� nr...) pentru care aceasta nu justific� transportul pentru a beneficia de
scutirea cu drept de deducere prev�zut� de art. 11 alin. (1), lit. a) din Legea nr.
345/2002, iar în finalul contesta�iei solicit� “s� anula�i decizia de impunere în
limitele criticate ...” .



         * Referitor la TVA aferent� facturilor emise pe numele altor persoane,
considerat� f�r� drept deducere de c�tre organul fiscal, �i afirma�ia petentei ,.a
înregistrat în eviden�a contabil� facturi care apar�in ac�ionarilor sau altor
persoane juridice ,.  (care acte anume ?) ... (ce înseamn� asta �i ce consecin�e
fiscale poate s� aib� ?)” , se re�ine:
          - facturile emise pe numele altor persoane  sunt prezentate în mod detaliat
în anexele nr x �i x la raportul de inspec�ie fiscal� nr...;
       - potrivit prevederilor  art. 24 (1) din  Legea  nr.  345/2002 “Pentru
exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� orice persoan�
impozabil� trebuie s� justifice suma taxei cu urm�toarele documente:
           a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a) cu facturi fiscale
sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de c�tre persoane
impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�.”
           Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus organele fiscale, în
mod legal au considerat f�r� drept de deducere TVA din facturile emise pe
numele altor persoane �i urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� contesta�ia cu
privire la acest cap�t de cerere.
              * Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei “Astfel, toate motivele sunt de genul  “a înregistrat eronat factura în
xerocopie ,.  (care ? ), (ce înseamn� asta �i ce consecin�e fiscale poate s� aib�
?)”, întrucât:
          - organul fiscal, în raportul de inspec�ie fiscal� nr... face precizarea “în
luna iunie 2003 fact...  cu TVA în sum� de ... lei a fost înregistrat� în copie
xerox �i având men�iunea respins�.” �i potrivit prevederilor art. 62 (1) din HG
598/2002 “Documentele legale prev�zute la art. 24 alin. (1) lit. a) din lege, în
baza c�rora persoanele impozabile pot deduce taxa pe valoarea ad�ugat�, sunt:
exemplarul original al facturii sau alte documente specifice aprobate prin HG
nr. 831/1997...”  
          Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus organele fiscale, în
mod legal au considerat f�r� drept de deducere TVA din copia facturii cu nr...  �i
urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� contesta�ia cu privire la acest cap�t de
cerere.
      Fa�� de afirma�ia petentei “... a înregistrat eronat în octombrie 2002
contribu�iile de asigur�ri sociale datorate (ce înseamn� asta �i ce consecin�e
fiscale poate s� aib� ?)”, se re�ine:
            - în raportul de inspec�ie fiscal� nr... la pct.6.1  organul fiscal precizeaz�
“societatea va înregistra în eviden�a contabil� în creditul contului 4311 suma de
... lei reprezentând calculul eronat pentru luna octombrie 2002. Situa�ia este
redat� în anexa nr. x �i se prezint� astfel: ...
Total de plat� ... lei”.
          -  OMF 306/ 2002 la  Sec�iunea a 7-a, CAP V precizeaz� “ Contul 431
-Asigur�ri sociale- este un cont de pasiv. În creditul contului 431 -Asigur�ri



sociale- se înregistreaz� -contribu�ia angajatorului la asigur�rile sociale...”           
      - potrivit prevederilor art. 12  din OG 61/2002 “Pentru neachitarea la
termenul de scaden�� a obliga�iilor  bugetare  debitorii se datoreaz� dobânzi �i
penalit��i de întârziere.” Astfel c� neplata acestor obliga�ii, la termenele stabilite
de lege, atrage calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere.
            * Referitor la motivarea c� “Veniturile ori cheltuielile înregistrate eronat
sau omise se corecteaz� prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale
c�reia îi apar�ine. În cazul în care contribuabilul sau organele fiscale constat� c�
dup� depunerea declara�iei anuale un elemnt de venit sau de cheltuial� a fost
omis sau a fost înregistrat eronat, contribuabilul este obligat s� depun�
declara�ia rectificativ� pentru anul fiscal respectiv. Dac� în urma efectu�rii
acestei corec�ii rezult� o sum� suplimentar� de plat� a impozitului pe profit,
atunci pentru aceast�  sum� se datoreaz� major�ri �i penalit��i conform
legisla�iei în vigoare”, se re�ine:
          -Având în vedere c� petenta nu depune declara�ie rectificativ� iar organul
fiscal în urma controlului stabile�te o sum� suplimentar� de plat� a impozitului
pe profit, atunci pentru aceast� sum� se datoreaz� major�ri �i penalit��i conform
legisla�iei în vigoare, a�a cum sus�ine de altfel �i petenta, invocând  corect
prevederile pct. 7.4 din INSTRUC�IUNI privind metodologia de calcul al
impozitului pe profit, aprobate prin HG nr. 859/2002, emis� în baza Legii nr.
414/2002 privind impozitul pe profit.
              Fa�� de cele prezentate mai sus  organul fiscal a stabilit  diferen�ele  de
obliga�ii fiscale în conformitate cu prevederile legale �i potrivit prevederilor art.
12 din OG 61/2002 (preluate �i de art. 115(1) din OG 92/2003R) coroborat cu
pct. 7.4 din HG 859/2003 petenta datoreaz� major�rile/dobânzile în sum� total�
de ... lei RON (... lei aferente impozitului pe profit �i ... lei aferente TVA) �i
penalit��ile de întârziere în sum� total� de ... lei RON (... lei aferente impozitului
pe profit �i ... lei aferente TVA) �i urmeaz� a se respinge contesta�ia cu privire la
acest cap�t de cerere.
            Prin afirma�ia “De exemplu, aici s-a calculat pentru o înregistrare
eronat� de ... lei dobânzi �i penalit��i de peste ... lei. Ce fel de lege este asta?
Cum poate o baz�, gre�it înregistrat�, nu neânregistrat�, s� genereze în doi ani o
m�rire de 200 ori ? Exemplele pot continua pentru toate “calculele �i
constat�rile””, petenta, nu spune nimic concret care s� poat� fi re�inut în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei.
        Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art. 186, din OG
92/24.12.2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, se
                                                         DECIDE:  
         Art.1 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei formualt� de SC X SRL
pentru suma total� de ... lei RON reprezentând:
    -impozit pe profit                                            ... lei RON;
   - major�ri de întârziere                                     ... lei RON;



    - penalit��i de întârziere                                  ... lei RON;
    - TVA                                                             ... lei RON;
    - major�ri de întârziere                                    ... lei RON; 
   - penalit��i de întârziere                                    ... lei RON;
        Art.2  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.
                                                 DIRECTOR  EXECUTIV


