
         MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
         AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ
         Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  Jude Ńului Vaslui            

 

DECIZIA nr. 56/20.10. 2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. S. S.R.L.
înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. ../31.08.2009

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  a  fost  sesizată  de
Activitatea de inspecŃie fiscală Vaslui - Serviciul Serviciul InspecŃie Fiscală Persoane
Juridice  nr.  4,  prin  adresa  nr.  ../28.09.2009,  înregistrată  la  DirecŃia  Generală  a
FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  sub  nr.  ../29.09.2009,  asupra  contestaŃiei
formulată de S.C. S. S.R.L. N. înregistrată al O.R.C. sub la nr. 37/../1993, CUI RO .. cu
domiciliu fiscal în oraşul N., str. P.., nr. .., judeŃul Vaslui.

ContestaŃia a fost formulată, iniŃial împotriva Raportului de inspecŃie fiscală nr. ./
29.07.2009 şi  apoi  ca urmare a adresei A.I.F.  nr../10.09.2009 prin care organul de
inspecŃie  fiscală  a  informat  contestatoarea  asupra  faptului  că  "pentru  actele
administrative fiscale care fac referire la obligaŃii fiscale, contestaŃia se face la decizia
de impunere...conform art.  205 alin.(1)  din  O.G.  nr.  92/2003",  societatea revine  cu
contestaŃia nr. ../18.09.2009 formulată împotriva deciziei de impunere nr. ../29.07.2009
emisă  de DirecŃia Generală  a FinanŃelor Publice a JudeŃului  Vaslui  -  Activitatea de
InspecŃie Fiscală în baza raportului de inspecŃie fiscală nr. ../39.07.2009 înregistrată la
AFP Negreşti sub nr. ../18.09.2009, care o transmite la DGFP Vaslui unde primeşte nr.
../23.09.2009.
Obiectul contestaŃiei îl constituie  suma total ă de 00 lei  reprezentând: 

- 00 lei – major ări impozit pe profit; 
- 00 lei major ări de întârziere aferente T.V.A.
ContestaŃia nr. ../28.08.2009, formulată de S.C. S..SRL înregistrată la D.G.F.P.

Vaslui la nr. ../31.08.2009 respectă termenul prevăzut de art. 207 alin. (1) din O.G. nr.
92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, Decizia de impunere nr. .. fiind emisă
la  data  de  31.07.2009  şi  primită  de  către  societatea  contestatoare  prin  poştă  cu
confirmare de primire în data de 07.08.2009, data poştei. 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a JudeŃului Vaslui prin Compartimentul
soluŃionare contestaŃii,  constatând că sunt întrunite prevederile art. 205, 207 si art.2
09  alin.(1)  lit.a)  din  OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de procedură
fiscală, republicată, este legal investită să se pronunŃe asupra contestaŃiei. 

I. Prin contestaŃia  formulată,  S.C. S.  S.R.L.  contestă  majorările  de întârziere
aferente impozitului pe profit în sumă de 00 lei precum şi majorările aferente TVA în
sumă de 00 lei invocând în susŃinerea cauzei următoarele:

- organul de control a reconsiderat înregistrarea din luna decembrie:
371=401 cu suma de 00 lei (000 lei vechi) în roşu
401=105 cu suma 00 lei (000 lei vechi), înregistrări despre care „nu am

avut cunoştinŃă de înregistrările contabile de mai sus şi  nici nu cunoaştem la ce se
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referă, contabilul care a asigurat evidenŃa în acea perioadă nu a putut fi găsit pentru a
da explicaŃiile necesare”;

 - contestă accesoriile stabilite la impozitul pe profit pentru anul 2004 deoarece
pentru anul 2004  s-a calculat un profit brut impozabil de 00 lei cu impozit pe profit
aferent de 00 lei şi accesorii aferente de 00 lei şi accesoriile aferente TVA de plată 00
lei  pentru  toată  perioada  verificată  din  care  pentru  anul  2004  suma  de  00  lei  şi
accesorii aferente calculate de 00 lei deoarece:

-  dacă inspecŃia fiscală  s-ar fi desfăşurat cum a fost programată în data de
17.03.2006   conform  Procesului  Verbal  nr.  ../22.03.2006  diferenŃele  menŃionate  în
Raportul de inspecŃie fiscală ar fi fost depistate în acel moment şi accesoriile nu ar fi
fost aşa de mari;

-  „inspecŃia  fiscală  nu a  putut  fi  efectuată  din  motive  independent  de voinŃa
noastră, documentele fiind ridicate în anul 2005 cu proces verbal nr.../24.03.2005 şi ../
14.11.2005”;

- accesoriile aferente TVA au fost calculate la diferenŃa constatată şi nu la soldul
lunar. Societatea a recalculat accesoriile la soldul lunar conform tabelului anexat, unde
rezultă accesorii în sumă de aproximativ 00 lei şi nu 00 lei.

În  susŃinerea  contestaŃiei,  societatea  anexează  tabelul   privind  calculul
accesoriilor aferente TVA.

II. Prin raportul de inspecŃie fiscală nr. ../29.07.2009 care a stat la baza emiterii
deciziei de impunere nr. ../29.07.2009 organele de inspecŃie fiscală din cadrul D.G.F.P.
Vaslui - Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice nr.
4 au stabilit diferenŃe suplimentare de plată la impozitul pe profit şi taxa pe valoarea
adăugată  pentru perioada 01.01.2004-31.12.2008 precum şi  majorările de întârziere
aferente diferenŃelor suplimentare de plată, calculate pînă la data de 10.07.2009 astfel.

a) la impozitul pe profit pentru perioada 01.01.2004-3 1.03.2009: 
■  în anul 2004 , societatea înregistra pierdere contabilă în sumă de 00 lei iar

organul de inspecŃie fiscală calculează profit impozabil în sumă de 00 lei bazându-se
pe următoarele constatări:
      -  fără  a  deŃine  documente  justificative  societatea  a  diminuat  soldul  contului
371”Mărfuri” cu 00 lei (000 lei rol) prin articolul contabil: 371=401, în roşu;

     →a înregistrat diminuarea soldului contului 401”Furnozori” în corespondenŃă
cu contul 105” Rezerve din reevaluarea stocurilor” cu suma de 00 lei(000 lei);

    → cheltuielile nedeductibile reprezentând: majorări şi penalităŃi în sumă de 00
lei, cheltuieli cu asigurările sociale pentru asociat în sumă de 00 lei;

    →  venituri  neînregistrate  în  sumă  de 00 lei,  astfel  că  pentru  anul  2004
diferenŃa suplimentară de plată la impozitul pe profit a fost de 00 lei;

■ în anul 2005 , societatea a înregistrat piedere contabilă în sumă de 00 lei iar
organul  de inspecŃie  fiscală  a  calculat  un profit  impozabil  în  sumă  de 00 lei  şi  un
impozit pe profit aferent în sumă de 00 lei rezultat din:
 *- cheltuieli nedeductibile privind:

→  amenzi şi penalităŃi în sumă de 00 lei
→  asigurări sociale pentru asociat în sumă de 00 lei şi

* -venituri neînregistrate în sumă de 00 lei; 
■ în anul 2006 , societatea a înregistrat profit brut în sumă de 00 lei şi impozit pe

profit 0 (zero) lei iar organul de inspecŃie fiscală a calculat un profit impozabil în sumă
de 00 lei şi un impozit pe profit aferent în sumă de 00 lei majorând baza impozabilă cu:
 *- cheltuieli nedeductibile privind:

→  amenzi şi penalităŃi în sumă de 00 lei;
*-venituri neînregistrate în sumă de 00 lei; 
■ în anul 2007 , societatea a înregistrat profit brut în sumă de 00 lei şi impozit pe

profit 0 (zero) lei iar organul de inspecŃie fiscală a calculat un profit impozabil în sumă
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de 00 lei şi un impozit pe profit aferent în sumă de 00 lei majorând baza impozabilă de
00 lei cu suma de 00 lei reprezentând:
 *- cheltuieli nedeductibile privind:

→  amenzi şi penalităŃi în sumă de 00 lei;
          *- venituri neînregistrate în sumă de 00 lei.

Pentru  diferenŃele  de  obligaŃii  fiscale  suplimentare  de  plată  reprezentând
impozitul pe profit în sumă de 00 lei, organul de inspecŃie fiscală a calculat majorări în
sumă de 00 lei conform prevederilor art. 120 alin. 1, 2, 7 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată.

b) la taxa pe valoarea ad ăugată organul de inspecŃie fiscală a stabilit diferenŃa
suplimentară de plată în sumă de 00 lei, cu următoarea componenŃă:

1. în anul 2004  -  tva de plată în sumă de 00 lei:
-  suma de 00 lei  -  taxă  pe valoarea adăugată  colectată  aferentă  veniturilor

neînregistrate( din reconsiderarea operaŃiunilor din nota contabilî 105/31.12.2004);
-suma de 00 lei - taxă pe valoarea adăugată aferentă facturii nr. ../08.2004   şi

nr. ../13.08.2004, neînregistrate în evidenŃa contabilă;
 - suma de 00 lei - taxă pe valoarea adăugată deductibilă, dedusă în plus din

factura nr. ../10.06.2004 emisă de SC E.SRL;
- suma de 00 lei – taxă pe valoarea adăugată aferentă facturii nr. ../22.06.2004,

furnizor SC I. SRL, inregistrată de două ori în evidenŃa contabilă a societăŃii. -
2. în anul 2005  – tva de plată în sumă de 00 lei cu care s-a diminuat taxa pe

valoarea adăugată de recuperat declarată de societate la AFP Negreşti:
-  suma  de  00  lei  -  taxă  pe  valoarea  adăugată  colectată  neînregistrată  în

contabilitatea firmei;
-  suma  de  00  lei  –  taxă  pe  valoarea  adăugată  deductibilă-  dedusă  fără

documente justificative.
3. în anul 2006 - tva suplimentară de plată în sumă de 00 lei:
-  suma  de  00  lei  -  taxă  pe  valoarea  adăugată  colectată  neînregistrată  în

contabilitatea firmei;
-  suma  de  00  lei  –  taxă  pe  valoarea  adăugată  deductibilă-  dedusă  fără

documente justificative (lipsa facturi nr. ../03.2006 şi nr. ../04.2006 şi nr. .. din 07.2006).
Pentru diferenŃele de obligaŃii fiscale suplimentare de plată reprezentând taxa

pe  valoarea  adăugată  în  sumă  de  00  lei,  organul  de  inspecŃie  fiscală  a  calculat
majorări  în  sumă  de 00 lei  conform prevederilor art.  120 alin,  1,  2,  7 din  O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Prin referatul  cu propuneri  de soluŃionare a contestaŃiei  semnat de directorul
coordonator  adjunct  al  DGFP  Vaslui,  organului  de  inspecŃie  fiscală  propune
respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată pentru suma de 00 lei reprezentând majorări
aferente impozitului pe profit şi 00 lei majorări de întârziere la plata aferene taxei pe
valoarea  adăugate  şi  admiterea  contestaŃiei  pentru  suma  de  00  lei  majorări  de
întârziere la plată aferente taxei pe valoarea adăugată, însuşindu-şi astfel punctul de
vedere al contestatoarei şi anume că majorările aferente taxei pe valoarea adăugată s-
au  calculat  pentru  diferenŃa suplimentară  stabilită  de inspecŃia  fiscală  şi  nu  pentru
diferenŃa  suplimentară de plată. 

III. Luând în  considerare motivele  prezentate  de contestatoare,  documentele
existente  la  dosarul  cauzei,  precum  şi  actele  normative  în  vigoare,  în  perioada
verificată se reŃin următoarele:

III.1 Referitor la obligaŃiile de plată totale în sumă de 00 lei stabilite de inspecŃia
fiscală  prin  Decizia  de  impunere  nr.  ../29.07.2009  în  sarcina  S.C.  S.  SRL  N.i
reprezentând  majorări  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  profit,   cauza  supus ă
solu Ńionării D.G.F.P. Vaslui prin Compartimentul Solu Ńionare Contesta Ńii este s ă
se pronun Ńe asupra legalit ăŃii  m ăsurii calculului accesoriilor în sum ă de 00 lei
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aferente diferen Ńelor suplimentare de plat ă la impozitul pe profit în sum ă total ă
de 00 lei în condi Ńiile în care societatea datoreaz ă  obliga Ńiile fiscale principale
asupra c ărora s-au calculat aceste accesorii.

În  fapt,  pentru  perioada  01.01.2004-31.03.2009  prin  decizia  de  impunere
nr. ../29.07.2009, Activitatea de inspecŃie fiscală Vaslui a stabilit în sarcina S.C. S.SRL
obligaŃii  suplimentare de plată  privind impozitul pe profit în sumă de 00 lei, pe care
societatea nu le contestă.

Aferent obligaŃiei principale de plată reprezentând impozit pe profit în sumă de
00 lei organul de inspecŃie fiscală a calculat, conform prevederilor art. 120 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările
ulterioare,  majorări  de întârziere  în  suma de 00  lei  pe care  societatea le  contestă
arătând  că  dacă  inspecŃia  fiscală  s-ar  fi  desfăşurat  în  anul  2006,  cum  a  fost
programată majorările nu ar fi fost atât de mari.

Totodată mai susŃine că nu avea cunoştinŃă de înregistrările din luna decembrie
2004 (referitoare la diminuarea soldului  contului de mărfuri  cu suma de 00 lei  şi  a
contului de furnizori în corespondenŃă cu contul 105 cu suma de 00 lei pe care organul
de  inspecŃie  fiscală  le-a  reconsiderat  şi  a  calculat  pentru  anul  2004  profitul  brut
impozabil în sumă de 00 cu impozitul aferent de 00 lei şi accesorii de 00 lei.

În drept,  referitor la stabilirea majorărilor  şi  a penalităŃilor  de  întârziere prin
Decizia de impunere nr. ../29.07.2009, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală precizează la art. 108, 109 şi 114 ( devenite prin renumerotare prin republicare
în anul 2005 art. 115, art. 116 şi art. 121 iar prin republicarea din 2007 a Codului de
procedură fiscală art.119 cu următorul conŃinut:
”DispoziŃii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se
datorează după acest termen majorări de întârziere. 
    (3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparŃine creanŃa principală.
    (4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiŃiile aprobate prin
ordin al ministrului economiei şi finan Ńelor, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art. 142 alin.
(6).”  respectiv art. 120 cu următorul conŃinut:
    ART. 120
    Majorări de întârziere
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din corectarea declaraŃiilor
sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu
ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei fiscale pentru care s-a stabilit diferenŃa şi până la
data stingerii acesteia inclusiv.    
    (7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi
modificat prin legile bugetare anuale.”) 
  „CAP. 3
    Dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere
    ART. 108
    Dispozi Ńii generale privind dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor
de plat ă, se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere.”
   „ ART. 109
    Dobânzi
    (1)  Dobânzile  se  calculeaz ă  pentru  fiecare  zi,  începând  cu  ziua  imediat
urm ătoare  termenului  de  scaden Ńă  şi  până  la  data  stingerii  sumei  datorate
inclusiv.
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    (2) Prin excep Ńie de la prevederile alin. (1), se datoreaz ă dobânzi dup ă cum
urmează:
    a) pentru diferen Ńele de impozite şi  taxe, stabilite de organele competente,
dobânzile  se  datoreaz ă  începând  cu  ziua  imediat  urm ătoare  scaden Ńei
impozitului  sau taxei,  pentru  care s-a stabilit  dif eren Ńa,  până  la  data  stingerii
acesteia inclusiv;   
     (5) Nivelul dobânzii se stabile şte prin hot ărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Finan Ńelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referi nŃă a Băncii
NaŃionale a României, o dat ă pe an, în luna decembrie, pentru anul urm ător, sau
în cursul anului, dac ă aceasta se modific ă cu peste 5 puncte procentuale.”
      „ART. 114
    Penalit ăŃi de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obliga Ńiilor fiscale se sanc Ńionează cu o penalitate de
întârziere de 0,5% pentru fiecare lun ă şi/sau pentru fiecare frac Ńiune de lun ă de
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm ătoare scaden Ńei acestora pân ă la
data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de în târziere nu înl ătur ă obliga Ńia de
plată a dobânzilor.
  [...]
        (5)  Nivelul  penalit ăŃii  de întârziere se poate modifica anual  prin legea
bugetului de stat.”

Având în vedere articolele de lege citate mai sus precum şi faptul că stabilirea
de  majorări  şi  penalităŃi  de  întârziere  în  sarcina  contestatoarei  reprezintă  măsură
accesorie  în  raport  cu  debitul,  conform  principiului  de  drept  „accesorium  sequitur
principalem”, precum şi  faptul că prin contestaŃia formulată nu se contestă modul de
calcul, nivelul majorărilor aplicate sau perioada pentru care au fost calculate rezultă că
aceasta  datorează   dobânzile  aferente  diferenŃei  suplimentare  de  plată  privind
impozitul  pe  profit  în  sumă  de  ..  lei,(  debit  pe  care  societatea  şi  l-a  însuşit  prin
necontestare) stabilite în mod corect şi legal de către organele de inspecŃie fiscală şi
pe cale de consecinŃă urmează a se respinge contestaŃia pentru acest capăt de cerere
ca neîntemeiată.

Nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei susŃinerea petentei
conform căreia nu a avut cunoştinŃă de înregistrările contabile reconstituite de organul
de control  şi “nici nu cunoaştem la ce se referă, contabilul care a asigurat evidenŃa în
acea  perioadă  nu  a  putut  fi  găsit  pentru  a  da  explicaŃiile  necesare”  deoarece  în
conformitate  cu  art.  10  alin.  (1)  din  Legea  contabilităŃii  nr.  82/1999  ®  “(1)
Răspunderea  pentru  organizarea  şi  conducerea  contabilit ăŃii  la  persoanele
prev ăzute  la  art.  1  revine administratorului,  ordonatorului  de credite  sau altei
persoane care are obliga Ńia gestion ării  unit ăŃii  respective  iar art.  35  alin (3) din
Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal,”(3)Contribuabilii  sunt  r ăspunz ători  pentru
calculul impozitului pe profit” .

Totodată în conformitate cu prevederile art. 22. art. 71  şi art. 72, art. 73, 74 şi
75 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în M.O. nr. 941
din 29 decembrie 2003, contribuabili au următoarele obligaŃii:  

  ART. 22
    a)  obliga Ńia  de a  declara  bunurile  şi  veniturile  impozabile  sau,  dup ă  caz,
impozitele,  taxele,  contribu Ńiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului  general
consolidat;
    b) obliga Ńia de a calcula şi de a înregistra în eviden Ńele contabile şi fiscale
impozitele,  taxele,  contribu Ńiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului  general
consolidat;
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    c) obliga Ńia de a pl ăti la termenele legale impozitele, taxele, contribu Ńiile şi alte
sume datorate bugetului general consolidat;
  d)  obliga Ńia  de  a  pl ăti  major ări  de  întârziere,  aferente  impozitelor,  taxelor,
contribu Ńiilor  şi  altor  sume  datorate  bugetului  general  consolidat,  denumite
obliga Ńii de plat ă accesorii;
    e) obliga Ńia de a calcula, de a re Ńine şi de a înregistra în eviden Ńele contabile şi
de plat ă, la termenele legale, impozitele şi contribu Ńiile care se realizeaz ă  prin
stopaj la surs ă;
   f) orice alte obliga Ńii care revin contribuabililor, persoane fizice sau  juridice, în
aplicarea legilor fiscale”.   
    „ART. 71
        În vederea stabilirii st ării de fapt fiscale şi a obliga Ńiilor fiscale de plat ă
datorate, contribuabilii sunt obliga Ńi să conduc ă eviden Ńe fiscale, potrivit actelor
normative în vigoare”.
    „ART. 72
         [...]
    (4) Contribuabilii sunt obliga Ńi să eviden Ńieze veniturile realizate şi cheltuielile
efectuate din activit ăŃile desf ăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oric ăror
alte documente prev ăzute de lege,
[...]”    
 „ART. 73
    Obliga Ńia de a depune declara Ńii fiscale
    (1) Declara Ńia fiscal ă se depune de c ătre persoanele obligate potrivit Codului
fiscal , la termenele stabilite de acesta.”
     „ART. 74
    Forma şi con Ńinutul declara Ńiei fiscale
   [...]
    (2) În declara Ńia fiscal ă contribuabilul trebuie s ă calculeze cuantumul obliga Ńiei
fiscale, dac ă acest lucru este prev ăzut de lege.
    (3) Contribuabilul  are  obliga Ńia  de a completa declara Ńiile  fiscale înscriind
corect,  complet  şi  cu  bun ă-credin Ńă  informa Ńiile  prev ăzute  de  formular,
corespunz ătoare situa Ńiei sale fiscale. [...]” .
     „ART. 76
    Corectarea declara Ńiilor fiscale
    Declara Ńiile fiscale pot fi corectate de c ătre contribuabil, din proprie ini Ńiativ ă.”

În ceea ce priveşte susŃinerea contestatoarei că  majorările ar fi fost mai mici
dacă societatea ar fi fost verificată în anul 2006 facem precizarea că în conformitate cu
art. 92 alin. (1) şi alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală „(1)
Selectarea  contribuabililor  ce  urmeaz ă  a  fi  supu şi  inspec Ńiei  fiscale  este
efectuat ă  de către  organul  fiscal  competent.  (2)  Contribuabilul  nu  poate  face
obiec Ńii  cu privire la procedura de selectare folosit ă.”  iar faptul că  în anul 2006
când societatea a fost programată pentru verificare actele societăŃii au fost ridicate de
PNA şi  în  consecinŃă  nu au putut  fi  puse la dispoziŃia  organului  de control,  facem
precizarea că nu poate fi luată drept justificare care să modifice situaŃia de fapt şi de
drept stabilită de inspecŃia fiscală.
  

III.2 Referitor la obligaŃiile de plată totale în sumă de .. lei stabilite de inspecŃia
fiscală  prin Decizia de impunere nr. ../29.07.2009 în sarcina S.C. S..  SRL Negreşti
reprezentând majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, cauza
supus ă solu Ńionării DGFP Vaslui este s ă se pronun Ńe asupra legalit ăŃii calcul ării
acestora  în  sarcina  S.C.  S.  SRL  prin  decizia  de  imp unere  nr.  ./29.07.2009  în
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condi Ńiile în care debitul stabilit de inspec Ńia fiscal ă în sum ă de 00 lei re Ńinut în
sarcina contestatoarei nu a fost contestat

În  fapt,  pentru  perioada  01.01.2004-31.03.2009  prin  decizia  de  impunere
nr. ./29.07.2009, Activitatea de inspecŃie fiscală Vaslui a stabilit în sarcina  S.C. S. SRL
obligaŃii suplimentare de plată privind taxa pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei, pe
care societatea şi le însuşeşte prin necontestare.

 Aferent obligaŃiei principale de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată în
sumă de 00 lei organul de inspecŃie fiscală a calculat, conform prevederilor art. 120 din
O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi
completările ulterioare, majorări de întârziere în suma de 00 lei pe care societatea le
contestă arătând că dacă inspecŃia fiscală s-ar fi desfăşurat în anul 2006, cum a fost
programată  majorările  nu  ar  fi  fost  atât  de  mari.  Totodată  susŃine  că  organul  de
inspecŃie fiscală a stabilit majorările de întârziere la plata taxei pe valoarea adăugată la
diferenŃa constatată şi nu la soldul lunar şi arată ca suma corectă a acestora este de
00 lei şi nu 00 lei.

Prin referatul  cu propuneri  de soluŃionare a contestaŃiei  organul de inspecŃie
fiscală  a  recalculat  majorările  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea  adăugată,
însuşindu-şi observaŃiile contestatoarei şi propune admiterea contestaŃiei pentru suma
de 00 lei.

Potrivit  prevederilor  Codului  fiscal  data  de la  care  se datorează  majorări  de
întârziere  pentru  neplata  taxei  pe valoarea adăugată  este cea de la  care intervine
obligaŃia de plată a taxei la bugetul de stat, respectiv data de 25 a lunii următoare celei
în care se încheie respectiva perioadă fiscală.

Majorările  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea  adăugată  se  calculează
pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  începând cu  data  de  la  care  taxa  de  plată  devine
exigibilă şi până la momentul stingerii sumei datorate.

Organul de inspecŃie fiscală, ca urmare a acŃiunii de control desfăşurate la SC
S.  SRL, a emis Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plata
nr.../29.07.2009 prin care s-a stabilit o taxa pe valoarea adăugată de plată si majorări
de întârziere aferente acesteia, calculate pentru intervalul 26.01.2004 - 10.07.2009.

Organul  de soluŃionare a contestaŃiei  ia  act  de decizia  organului  fiscal  şi  să
admită parŃial contestaŃia şi  să anuleze parŃial decizia de impunere nr. ../29.07.2009
pentru suma de  00 lei reprezentând majorări de întârziere aferente TVA.

FaŃă   de cele prezentate anterior reŃinem ca Activitatea de InspecŃie Fiscală,
prin Decizia de impunere nr. ../29.07.2009 a stabilit în mod legal în sarcina SC S. SRL
majorări de întârziere în suma de 00 lei aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită
suplimentar, accesoriile în cauză, fiind determinate conform reglementărilor legale în
domeniu pentru intervalul de timp cuprins între ziua imediat următoare termenului de
scadenŃă  a  obligaŃiei  principale  şi  până  la  data  stingerii  sumei  datorate (  Anexa la
referat  „Calcul majorări S. SRL”).

Având în vedere cele menŃionate,  urmeaz ă a se respinge ca  neîntemeiat ă
contesta Ńia SC S. SRL din Negreşti, str. Păcii nr. 2, judeŃul Vaslui împotriva Deciziei
de impunere nr. ./29.07.2009 emisă, în mod legal, de Activitatea de InspecŃie Fiscală
Vaslui  pentru  suma  de  00 lei ,  argumentele  prezentate  de  petentă  în  susŃinerea
contestaŃiei nefiind întemeiate  pentru a modifica situaŃia de fapt constatată la control.

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi  în temeiul  prevederilor
art. 210, art.216 alin.(1) si art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, se:
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D E C I D E

1.  Admiterea  parŃială  a  contestaŃiei  formulată  S.C.  S.  SRL  Negreşti  pentru
suma de 00 lei reprezentând majorări de întârziere aferente TVA şi anularea parŃială a
deciziei de impunere nr. ../29.07.2009.

2.  Respingerea  parŃială  a  contestaŃiei  formulată  de  S.C.  S.  SRL  Negreşti,
împotriva deciziei de impunere nr. ../29.07.2009 ca neîntemeiată pentru suma de  00
lei reprezentând:

- majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în suma de ...00 lei;
- majorări de întârziere aferente TVA de plată în suma de ...........  00 lei

3. Decizie de soluŃionare a contestaŃiei se comunică celor în drept conform art.
210 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate
fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Vaslui.

 DIRECTOR COORDONATOR,

8



9



10


