
                                     DECIZIA  nr. 41 /2007                                                      
                                                                                                            
             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 Administra�ia Finan�elor Publice
Tulcea asupra contesta�iei formulat� de B.
      Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere, nr. ..., privind
obliga�iile fiscale suplimentare în sum� total� de ... lei RON stabilite de
inspec�ia fiscal� 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�, în raport de data
primirii de c�tre petent� a deciziei de impunere nr. ..., respectiv .../.2006
(conform confirm�rii de primire ata�at� în copie la dosarul cauzei) �i data
înregistr�rii contesta�iei la Administra�ia Finan�elor Publice Tulcea, respectiv
.../2007 (sub num�rul ...). 
         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. 
          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 B cu sediul în ...,  jude�ul Tulcea, CIF R ... contest� decizia de
impunere nr..../.../.../2006, întocmit� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr.
.../2006, prin care s-au stabilit  obliga�ii fiscale suplimentare în sum� total� de ...
lei RON reprezentând: impozit pe venit în sum� de ... leiRON, 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 ... lei RON, fond de solidaritate social�
pentru persoanele cu handicap în sum� de ... lei RON, major�ri de întârziere în
sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în sum� de ... lei RON, contribu�ia
la fondul pentru accidente de munc� �i boli profesionale în sum� de ... lei RON,
major�ri de întârziere în sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în sum�
de ... lei.
              În sus�inerea contesta�iei petenta motiveaz� :
         -c� “verificarea obliga�iilor fiscale la sursa de venit TVA nu face obiectul
inspec�iei fiscale potrivit raportului privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ...
/2006, cu toate c� inspectorul din cadrul Administra�iei Finan�elor publice a
verificat pentru anii fiscali... �i aceast� obliga�ie bugetar� stabilind diferen�e
precum �i accesorii ale acestora” �i c� “în fapt obiectul inspec�iei fiscale a fost
verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale,
corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil pentru



perioada...  la urm�toarele obliga�ii fiscale: - impozit venit global;- impozit venit
salarii; -contribu�ii sociale.”
        - petenta consider� c� documentele prezentate îndeplinesc condi�iile
impuse de prevederile HG 1066/1999 privind cheltuielile deductibile �i c�
organele fiscale au considerat (pe motiv c� lipsesc documentele justificative care
au stat la baza înregistr�rii în contabilitate), în mod eronat, nedeductibile
urm�toarele:        “ -cheltuieli cu servicii telefonice facturate �i abonamentul ...
,cheltuieli cu energia termic�, cheltuieli cu comisioanele bancare, asigurarea
Casco aferent� mijlocului de transport auto, cheltuieli cu timbrele cump�rate de
la po�t�, aprovizionarea cu carburan�i înregistrat� în eviden�a contabil� în baza
bonurilor fiscale emise de c�tre PETROM SA , sau alte societ��i de profil,
aprovizionarea în luna decembrie ... cu anvelope de  iarn� pentru mijlocul de
transport auto, cheltuieli cu anun�uri date în ziare privind schimbarea sediului ...
�i viramentele interne între caserie �i banc� din anul 2005, care nu pot fi
considerate  de natura cheltuielilor , ele fiind operate în Registrul de încas�ri �i
pl��i, ca diminuare a numerarului din caserie �i cre�tere a disponibilului din
banc�.” “Astfel înregistr�rile achizi�iilor de combustibil au fost f�cute în baza
bonurilor fiscale, men�ionate �i de c�tre inspector în cadrul actului de control.
Pentru consumul mijlocului de transport naval, a fost întocmit� la cererea
organului fiscal, o not� explicativ� cu consumul de carburan�i în perioada
ianuarie...-decembrie ..., pentru actele întocmite în ... . I-au fost prezentate
inspectorului aceste acte ... întocmite de c�tre ... în deplasare. B de�ine dou�
mijloace de transport auto �i un mijloc de transport naval.”     
      - “amortizarea aferent� mijlocului fix -xerox dobândit în data de... nu a fost
calculat� nici la valoarea  ratelor cu care a fost  achitat, urmând a fi amortizat
ulterior, astfel B a considerat ca, cheltuieli efectuate în anul .. suma de ... RON
iar organul fiscal a stabilit total cheltuieli ... Ron din care a considerat
nedeductibile... Ron.”
     -deasemenea petenta sus�ine c� organul de control, în mod abuziv, a
considerat nedeductibile cheltuielile privind chiria achitat� cu dispozi�ii �i
chitan�e pentru apartamentul închiriat de la persoan� fizic� în baza unui contact
de închiriere înregistrat la Administra�ia Finan�elor Publice.
        -în contesta�ie, petenta nu motiveaz� stabilirea diferen�elor la TVA �i
obliga�iile datorate la bugetul  de asigur�ri sociale.
         În sus�inerea contesta�iei petenta depune la DGFP TULCEA sub nr. ..., în
copie xerox, urm�toarele documente: Registrul-inventar; fi�a mijlocului fix; fi�a
de cont pentru opera�iuni diverse (lucr�ri amenajare);factura fiscal� nr. ...;
ordine de deplasare. 
           II Prin raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ... organele fiscale
au stabilit suplimentar:
         * impozit pe venit, în sum� de ... lei RON �i accesorii aferente (major�ri
de întârziere în sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în sum� de ... lei



RON), ca urmare a neaccept�rii la deducere a urm�toarelor cheltuieli: -cheltuieli
cu combustibilii achizi�iona�i în baza bonurile fiscale (pe motiv c� petenta nu
prezint� documente justificative- ordine de deplasare, foi de parcurs); -cheltuieli
cu ratele privind achizi�ionarea de bunuri (autoturism-rate leasing, calculator,
laptop, xerox); -cheltuieli cu investi�iile efectuate la apartamentul luat cu chirie
�i cheltuieli cu abonamentul ..., cheltuieli pentru constituirea fondului pentru
plata ajutorului de �omaj, cheltuieli cu cita�iile, dactilografierea, abonamente,
comision bancar, impozite salarii pe considerent c� a fost înregistrate în eviden�a
contabil� f�r� a avea la baz� documente justificative .      
        *TVA în sum� de ... lei RON cu accesoriile aferente (major�ri de întârziere
în sum� de ... lei RON �i penalit��i de întârziere în sum� de ... lei RON) deoarece
petenta nu a colectat TVA în sum� de... lei RON, la veniturile ob�inute din
vânzarea apartamentului situat în strada ...; a dedus TVA în sum� de ... lei ROL
în perioada în care nu a fost înregistrat�, ca pl�titoare,  la organele fiscale �i a
dedus TVA, în sum� de ... lei RON, de pe documente care nu îndeplinesc
condi�iile de document justificativ .
       *fond de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap în sum� de
 ... lei RON, major�ri de întârziere în sum� de... lei RON �i penalit��i de
întârziere în sum� de... lei RON,
          * contribu�ia la fondul pentru accidente de munc� �i boli profesionale
în sum� de... lei RON, major�ri de întârziere în sum� de ... lei RON �i penalit��i
de întârziere în sum� de ... lei.
           În baza raportului privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ... oraganele
fiscale au emis decizia de impunere cu nr.  ... . 
              Petenta contest�  Decizia de impunere nr.  ... . 
III. Din  analiza documentelor existente  la dosarul cauzei, a sus�inerilor  
petentei cât si a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:                        
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� verificarea TVA face obiectul inspec�iei fiscale generale �i
dac�  organele fiscale au stabilit, în conformitate cu prevederile legale, în
sarcina B obliga�iile fiscale suplimentare reprezentând impozit pe venit 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... lei RON, fond de solidaritate social� pentru persoanele cu
handicap în sum� de... lei RON, major�ri de întârziere în sum� de... lei
RON �i penalit��i de întârziere în sum� de... lei RON, contribu�ia la fondul
pentru accidente de munc� �i boli profesionale în sum� de... lei RON,
major�ri de întârziere în sum� de... lei RON �i penalit��i de întârziere în
sum� de... lei.
          În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei Finan�elor
publice Tulcea au efectuat verificarea bazelor de impunere, a legalit��ii �i



conformit��ii declara�iilor fiscale, corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii
obliga�iilor de c�tre contribuabil pentru perioada..../2001-.../2005. În urma
verific�rii au întocmit raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ....prin
care organele fiscale consider� nedeductibile din punct de vedere fiscal
cheltuielile cu ratele leasing (pentru autoturism); cu ratele privind achizi�ionarea
unui calculator, unui laptop �i unui xerox; cheltuielile cu investi�iile realizate la
apartamentul închiriat; cheltuielile cu benzina �i cauciucurile de iarn� pe motiv
c� înregistrarea nu s-a efectuat în baza documentelor justificative. La sursa
TVA, organele fiscale au stabilit c� petenta nu a colectat TVA în sum� de... lei
RON, la veniturile ob�inute din vânzarea apartamentului situat în strada...; a
dedus TVA în sum� de... lei ROL în perioada în care nu a fost înregistrat�, ca
pl�titoare,  la organele fiscale �i a dedus TVA, în sum� de... lei RON, de pe
documente care nu îndeplinesc condi�iile de document justificativ .
       În baza raportului privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ...s-a emis decizia
de impunere  privind obliga�iile fiscale stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...pentru:
        - impozit pe venit în sum� de  ... lei RON;
        - major�ri de întârziere în sum� de... lei RON 
        -penalit��i de întârziere în sum� de... lei RON; 
        -TVA în sum� de... lei RON; 
        -major�ri de întârziere în sum� de... lei RON;  
        -penalit��i de întârziere în sum� de... lei RON; 
        -fd. solid. soc. pt. pers. cu hand. în sum� de... lei RON;
        -major�ri de întârziere în sum� de... lei RON;  
        -penalit��i de întârziere în sum� de... lei RON; 
        -contr.fd. pt.accid.m-c� �i boli prof. în sum� de... lei RON; 
        -major�ri de întârziere în sum� de... lei RON;  
        -penalit��i de întârziere în sum� de... lei.
         Petenta contest�  Decizia de impunere nr. ... . 
      În drept , cauza î�i g�se�te solu�ionarea  în prevederile OG 73/1999, HG
1066/1999, OG 7/2001 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, HG 54/2003,
Legii nr. 571/ 2003, HG 44/2004,OMF 215/2000, OMF 58/2003,OMF
1040/2004 �i OG 92/2003 R
      *Nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei afirma�ia
petentei c� verificarea obliga�iilor fiscale la sursa TVA nu face obiectul
inspec�iei fiscale nr. ..., întrucât:
        -a�a cum se men�ioneaz� în raportul de inspec�ie fiscal� contribuabilul B
fost supus unei inspec�ii fiscale generale.
         - potrivit prevedeilor art. 94 din OG 92/2003R   “ (1) Formele de inspec�ie
fiscal� sunt: a) inspec�ia fiscal� general�, care reprezint� activitatea de
verificare a tuturor obliga�iilor fiscale ale unui contabil pentru o perioad�
de timp determinat�;
          b)...........



     2) Inspec�ia fiscal� se poate extinde asupra tuturor raporturilor relevante
pentru impozitare dac� acestea prezint� interes pentru aplicarea legii fiscale.”
       Totodat�, în raportul de inspec�ie fiscal�, se men�ioneaz� c� în conformitate
cu adresa DGFP Tulcea petenta a fost înregistrat� ca pl�titor de TVA începând
cu data de  ... .
     În consecin��, având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, organele
fiscale au procedat în mod legal verificând �i sursa TVA, în cadrul inspec�iei
fiscale generale consemnat� în raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ...
�i �inând cont c� petenta nu motiveaz�, în contesta�ie, stabilirea diferen�elor la
TVA urmeaz� a se respinge ca neântemeiat� �i nemotivat� contesta�ia cu privire
la acest cap�t de cerere (TVA în sum� de ... lei RON �i accesoriile aferente-
major�ri de întârziere în sum� de ... lei RON �i penalit��i în sum� de ... lei
RON).  
       * În contesta�ie petenta nu motiveaz� diferen�ele datorate la bugetul de
asigur�ri sociale, stabilite prin decizia de impunere nr. ..., reprezentând fond de
solidaritate social� pentru persoane cu handicap în sum� total� de ... RON,
contribu�ia la fond pentru accidente de munc� �i boli profesionale în sum� total�
de... RON �i accesoriile aferente - major�ri de întârziere în sum� total� de...
RON �i penalit��i în sum� total� de .. RON stabilite de organul fiscal �i urmeaz�
a se respinge ca nemotivat� contesta�ia cu privire la acest cap�t de cerere. 
      *Cu privire la diferen�ele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
ca urmare a neaccept�rii la deducere a cheltuielilor efectuate cu
achizi�ionarea combustibilului în anii 2001-2005 �i afirma�ia petentei “Astfel
înregistr�rile achizi�iilor de combustibil au fost f�cute în baza bonurilor fiscale,
men�ionate �i de c�tre inspector în cadrul actului de control. Pentru consumul
mijlocului de transport naval, a fost întocmit� la cererea organului fiscal, o not�
explicativ� cu consumul de carburan�i în perioada ... , pentru actele întocmite în
... . I-au fost prezentate inspectorului aceste acte întocmite în deplasare. B de�ine
dou� mijloace de transport auto �i un mijlocde transport naval.”, se re�ine:
      -în raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ..., organele fiscale
consemneaz�: “Contribuabilul nu a prezentat organului de inspec�ie fiscal�
documente justificative  (ordine de deplasare sau foi de parcurs) din care s�
rezulte c�, combustibilul a fost utilizat în interesul direct al activit��ii.”. Organul
fiscal omite s� precizeze dac� mijloacele de transport sunt eviden�iate în
Registrul-inventar în conformitate cu prevedeile OMF 215/2000 �i ce act
normativ prevede justificarea consumului de combustibil cu ordine de deplasare
sau foi de parcurs. Deasemenea nu precizeaz� dac� bonurilor fiscale, prezentate
de petent�, îndeplinesc condi�iile prev�zute de OMF 903/2000 coroborat HG
401/2000 art. 19 pct. 10.12 lit. b) “... dac� sunt �tampilate �i au înscrise
denumirea contribuabilului cump�r�tor �i num�rul de înmatriculare a
autovehiculului” .



      * Referitor la diferen�ele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
ca urmare a neaccept�rii la deducere a cheltuielilor în anii... cu, ratele
privind achizi�ionarea calculatorului; xeroxului în anii... ;laptopului, se
re�ine:
       -Potrivit prevederilor art. 16 pct. 4 lit.g din OG7/2001 �i art. 48 alin. (7) lit.
i) din Legea nr. 571/2003 “ Nu sunt deductibile... i) cheltuielile de achizi�ionare
sau de fabricare a bunurilor �i drepturilor amortizabile din Registru de inventar,
iar art. 47dinOMF 215/2000; art. 48 din OMF 58/2003 �i art. 49 din OMF
1040/2004 precizeaz�“... Sunt amortizabile, în conformitate cu prevederile
legale, numai bunurile înregistrate în Registrul -inventar (cod 14-1-20/a).”
     - Cu privire la stabilirea venitului net art. 50 / OMF 215/2000, art. 51/OMF
58/2003 �i art. 52/OMF 1040/2004 precizeaz� “Venitul net sau pierderea fiscal�
se calculeaz� astfel: din totalul sumelor încasate , eviden�iate în col. 5, respectiv
6, din Registrul-jurnal de încas�ri �i pl��i, se scad cheltuielile cu amortizarea
fiscal� a bunurilor �i drepturilor, eviden�iate în Fi�a  pentru opera�iuni
diverse, �i totalul sumelor pl�tite, eviden�iate în col. 7, respectiv 8, din
Registru-jurnal de încas�ri �i pl��i, �i se adun� sumele pl�tite pentru cump�rarea
bunurilor amortizabile �i totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din
centralizatorul cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator întocmindu-se cu
ajutorul unui document cumulativ ”. 
   -la stabilirea venitului net organele fiscale, în raportul privind rezultatul
inspec�iei fiscale nr. ..., consider� ca nedeductibile cheltuielile cu achizi�ionarea
în rate a bunurilor (calculator, xerox, laptop ) men�ionând “contribuabilul... nu a
întocmit fi�a mijlocului fix conf OMF 215/.10.02.2000 ... �i nu a calculat
amortizare, înregistrând în registrul jurnal de încas�ri �i pl��i valoarea ratelor ...,
considerându-se a fi o cheltuial� deductibil�.” f�r� s� precizeze dac� bunurile
sunt eviden�iate în Registrul-inventar, �i dac� în stabilirea venitului net  fost
luat� în calcul cheltuiala cu amortizarea acestora care în conformitate cu
prevederilele legale prezentate mai sus este cheltuial� deductibil� �i se scade din
venitul brut.  
      *Referitor la diferen�ele privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
ca urmare a neaccept�rii la deducere a cheltuielilor privind ratele leasing
pentru autoturism,  se re�ine:
      -Potrivit prevederilor art. 16 pct. 4 lit.g din OG7/2001 �i art. 48 alin. (7) lit.
i) din Legea nr. 571/2003 “ Nu sunt dedductibile... i) cheltuielile de
achizi�ionare sau de fabricare a bunurilor �i drepturilor amortizabile din
Registrul de inventar, iar art. 47dinOMF 215/2000; art. 48 din OMF 58/2003 �i
art. 49 din OMF 1040/2004 precizeaz�“... Sunt amortizabile, în conformitate
cu prevederile legale, numai bunurile înregistrate în Registrul -inventar
(cod 14-1-20/a).”
    -în conformitate cu prevederile art. 16 pct. 2 din HG 1066/ 1999,,sunt
deductibile cheltuielile cu amortizarea în conformitate cu actele normative în



vigoare” - la pct.2 din HG 54/2003 se precizeaz�: ,,sunt cheltuieli deductibile
cheltuielile efectuate de utilizator reprezentând cheltuielile cu amortizarea �i
dobânzile pentru contractele de leasing financiar stabilite conform prevederilor
legale privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing”,- iar  art. 49 pct
(5) lit l din Legea 571/2003 men�ioneaz�: ,,sunt cheltuieli deductibile efectuate
de utilizator reprezentând cheltuielile cu amortizarea �i dobânzile pentru
contractele de leasing financiar”
      - potrivit prevederilor  art. 20 din OG 51/1997 privind opera�iunile de lesing
�i societ��ile de lesing - ,,Pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculat�
�inându-se seama de valoarea de intrare  �i dobânda de leasing aferent�,
e�alonat� pe perioada derul�rii contractului, achizi�iile de mijloace fixe sunt
tratate ca investi�ii fiind supuse amortiz�rii în conformitate cu actele
normative în vigoare.- Conform aceluia� act normativ - “calculul �i
eviden�ierea amortiz�rii bunului ce fac obiectul contractului de leasing se vor
efectua de c�tre utilizator în cazul  contractului de leasing financiar.”
          - În raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ...,cu privire la ratele
leasing, organele fiscale consemneaz�:-.” “cheltuiala...cv rate achitate conf
contract de leasing este nedeductibil� fiscal  - Contribuabilul nu a întocmit fi�a
mijlocului fix a�a cum prevede OMF 215/2000, nu a calculat amortizare,
înregistrând în eviden�a contabil� avansul achitat conform contract de leasig �i
contravaloarea ratelor achitate lunar, considerându-se a fi o cheltuial�
deductibil�. ”.  Nu se precizeaz� dac� în calculul venitului net realizat de
organul fiscal a fost luat� în considera�ie cheltuiala cu amortizarea mijloacelor
fixe care potrivit prevederilor citate mai sus este cheltuial� deductibil� �i se
scade din venitul brut.
         * În ceaace prive�te cheltuiala cu investi�iile la apartamentul luat cu
chirie, efectuate în anul..., se re�ine:
        -art. 4 din legea 15/1994 republicat� precizeaz� ,, Sunt deasemenea  
considerate mijloace fixe supuse amortiz�rii investi�iile efectuate la
mijloacele fixe  luate cu chirie.  Amortizarea investi�iilor care majoreaz�
valoarea de intrare, efectuate  la mijloace fixe închiriate  se calculeaz� de
beneficiar pe baza duratelor normale de utilizare corespunz�toare grupei în care
se încadreaz� mijloacele fixe la care s-a f�cut investi�ia �i a regimului de
amortizare aprobat” .
   - în raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ..., organele fiscale
consider� nedeductibile cheltuielile cu investi�iile la mijloacele fixe luate cu
chirie  dar omit s� precizeze dac� acestea au fost eviden�iate în Registrul
-inventar pentru a fi amortizate, �i dac� aceast�  cheltuiala cu amortizarea a fost
luat� în considerare de organul fiscal în calculul venitului net.  
  * La stabilirea impozitului pe venit în anul ..., organul fiscal consemneaz�, în
raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ...,“cheltuial� în sum� de... lei
reprezentând cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de



�omaj a fost înregistrat� în eviden�a contabil� eronat f�r� a avea la baz�
document justificativ” dar omite s� precizeze ce document justificativ lipse�te.
      *La stabilirea impozitului pe venit în anul..., organul fiscal consemneaz� în
raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale nr. ..., “cheltuiala în sum� de... lei
reprezentând cv. abonament Orange a fost înregistrat� eronat în eviden�a
contabil� f�r� document justificativ nerespectându-se astfel prevederile art. 16
pct. (2) lit. b din HG 54/2003” omitând s� precizeze documentul justificativ
lips�. Deasemenea organul fiscal nu precizeaz� documentele justificative lips�
pentru suma de... lei “cv.cita�ie, dactilografiere, abonamente, abonament
Orange, comision bancar, impozite salarii” neadmis� la deducere în anul ... pe
considerent c� “a fost înregistrat� în eviden�a contabil� f�r� a avea la baz�
documente justificative”.
        Având în vedere c� organele fiscale nu a stabilit venitul net în conformitate
cu prevederile legale, prezentate mai sus,  urmeaz� a se desfii�a par�ial decizia
de impunere �i raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale cu privire la
“CAPITOLUL III 1.IMPOZIT PE VENIT”  situa�ie în care  organele fiscale vor
întocmi un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict
considerentele deciziei de solu�ionare, în conformitate cu prevederile pct. 12.7
din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 519/2005. 
     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� �i nemotivat� a contesta�iei formulate de
B pentru  suma total� de ... lei RON reprezentând:
     -TVA                                                               ... lei RON;
     - major�ri de întârziere                                    ... lei RON; 
     - penalit��i de întârziere                                    ... lei RON; 
     Art.2 Respingerea ca nemotivat� a contesta�iei  suma total� de... lei RON
reprezentând:
     -fd.solid.soc. pers.handic.                                   ... lei RON;
     - major�ri de întârziere                                        ... lei RON; 
    - penalit��i de întârziere                                          ... lei RON;
    - contrib.la fd.ptr.accid.m-c� �i boli prof.           ... lei RON;
        -major�ri de întârziere                                             ... lei RON;
    -penalit��i de întârziere                                              ... lei RON.
         ART. 3 Desfiin�area par�ial� a deciziei de impunere nr. ... �i raportului
privind rezultatele inspec�iei fiscale nr. ... cu privire la CAP. III pct.1. IMPOZIT
PE VENIT pentru suma total� de  ... lei RON , reprezentând: - impozit pe
venit-... leiRON; - major�ri de întârziere -... lei RON;- penalit��i de întârziere-...
lei RON urmând ca organele fiscale s� întocmeasc� un nou act administrativ  
fiscal în conformitate cu prevederile pct. 12.7 din Ordinul pre�edintelui ANAF
nr. 519/2005. 



       Art.4  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.
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