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DECIZIA NR. xx din 2017
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de c�tre

SC XX SRL
înregistrat� la  D.G.R.F.P. Bra�ov sub nr. XX/2017

Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Bra�ov prin Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii a fost sesizat� de c�tre A.J.F.P. Bra�ov – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin
adresa  nr.  XX/2017  înregistrat�  la  DGRFP Bra�ov  sub  nr.  XX/2017  cu  privire  la
contesta�ia formulat� de c�tre SC XX SRL, cu domiciliul fiscal în sat XX, str. XX nr. XX,
jud.  Bra�ov,  nr.  ORC XX,  CUI XX,  cu  sediul  ales  în  vederea  comunic�rii  deciziei la
Cabinet Avocat XX, în mun. XX, str. mun. XX nr. XX, sc. XX, ap. XX, jud. Bra�ov.

Contesta�ia a fost formulat� împotriva constat�rilor organelor de inspec�ie fiscal�
din  cadrul  A.J.F.P.  Bra�ov–Activitatea  de  Inspec�ie  Fiscal�  din  Decizia  de  impunere
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. XX/2017
emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. XX/2017 �i are ca obiect suma total� de
XX lei, compus� din:

-      XX lei impozit pe profit
-    XX lei taxa pe valoarea ad�ugat�.

Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art. 270 alin.(1) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedur� fiscal�, în raport de data primirii prin po�t� cu
confirmare de primire a Deciziei  de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de
plat�  stabilite de inspec�ia fiscal�  nr.  XX/2017,  2017,  �i  data de  2017 de depunere a
contesta�iei la po�t�, înregistrat�  la D.G.R.F.P. Bra�ov în data de 2017 sub nr. XX, a�a
cum rezult� din �tampila acestei institu�ii aplicat� pe contesta�ia în original. 

Constatând c� în spet� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 268, art. 269, art.
270 alin.(1) �i art. 272 alin.(1) �i (2)  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur�
fiscal�, D.G.R.F.P. Bra�ov prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este investit� cu solu�io-
narea contesta�iei formulate de c�tre SC XX SRL împotriva Deciziei de impunere privind
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. XX/2017 emis� de
A.J.F.P. Bra�ov – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�.

I. SC XX  SRL contest� par�ial Decizia de impunere nr. XX/2017 prin care s-au sta-
bilit obliga�ii fiscale suplimentare de plat� în valoare total� de XX lei, din care petenta con-
test� suma de XX lei.

Prin contestatia depus� sub nr. XX/2017, societatea sus�ine urm�toarele:
Consider� c� organul fiscal a apreciat în mod eronat c� SC XX SRL datoreaz� TVA

în  sum�  de  XX  lei  pentru  perioada  2011-2016  �i  face  precizarea  c�  în  Raportul  de
inspec�ie fiscal�  din XX/2017, organul de inspec�ie fiscal�  a re�inut: „Incepând cu luna
2011, se schimb�  destina�ia construc�iei  din “XX” în “XX”...  iar obiectul de activitate al
societ��ii const� în “XX”, cod CAEN XX”.

Urmare  schimb�rii  obiectului  de  activitate,  petenta  consider�  c�  a  intrat  sub
inciden�a  dispozi�iilor  art.  141  alin.(1)  lit.  i)  din  Legea  nr.  571/2003  (pentru  perioada
01.05.2011 - 12.12.2015) �i a dispozi�iilor art. 292 alin.(1) lit. i) din Legea nr. 227/2015
(pentru perioada 01.01.2016 - 30.09.2016), fiind astfel scutit� de plata TVA-ului „prest�rile
de servicii  �i/sau livr�rile de bunuri  strâns legate de asisten�a �i/sau protec�ia social�,
efectuate de institu�iile publice sau de alte entit��i recunoscute ca având caracter social,
inclusiv cele livrate de c�minele de b�trâni, sunt scutite de tax�".


