
 

 

 
DECIZIA nr.-/2009 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

PFA X 
cu sediul în loc.--, nr.--, jud. Covasna, 

înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.5595/22.04.2009. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Covasna, Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, prin adresa 
nr.--/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta�iei 
formulat� de PFA X, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna sub nr.--
/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe 
venit stabilit suplimentar nr.--/2009 si Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� 
total� de ?? lei. 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� de PFA X, se cere anularea Deciziei de impunere 
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar nr.--/2009 �i a Raportului de inspec�ie 
fiscala nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei. 
 În sus�inerea contesta�iei se arat� c� contestatoarea are autoriza�ia nr.--/2004 
emis� de Prim�ria B��ani �i Certificatul de Înregistrare seria - nr.-- emis� de Oficiul 
Registrului Comer�ului de pe Lâng� Tribunalul Covasna, având activitatea principal� de 
Lucr�ri de tâmpl�rie �i dulgherie - 4542, �i este înregistrat la organul fiscal teritorial ca 
fiind impozitat conform art.49 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. Impozitele stabilite prin Deciziile de impunere aferent anilor 2006 
�i 2007 au fost achitate la timp. 
 

II. Organele de control din cadrul Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna, 
Serviciului Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, în urma efectu�rii controlului la PFA X, au 
stabilit impozit pe venit suplimentar aferent anilor 2006 �i 2007, în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 

constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 
 Contestatoarea este înregistrat la organul fiscal teritorial ca fiind impozitat dup� 
norm� de venit, conform art.49 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, organul fiscal neavând dreptul da a stabili impozit pe venit 
suplimentar �i având în vedere Referatul de solu�ionarea a contesta�iei nr.--/2009, �i 
pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a), 
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art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 Admiterea contesta�ia formulat� de PFA X, cu sediul în loc.--, nr.--, jud. Covasna, 
împotriva Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar nr.--/2009 
si Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei, ca intemeiat� �i în 
consecin�� anuleaz� Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar 
nr.--/2009 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr.--/2009, în sum� total� de ?? lei. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


