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DECIZIA nr.6/21.01.2008 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 
S.C. CONSTANTA S.A. din Constan�a, 

înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr………… 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de c�tre A.F.P. - Contribuabili Mijlocii  
Constan�a prin adresa nr…………/13.12.2007 înregistrat� la D.G.F.P. 
Constan�a sub nr…………/13.12.2007, cu privire la contesta�ia 
formulat� de S.C. CONSTANTA S.A., cu sediul în Constan�a, str…………… 
nr………, CUI RO………………. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite prin Decizia de impunere nr…………/26.11.2007, 
emis� de A.F.P. - Contribuabili Mijlocii Constan�a, în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 23.11.2007, în cuantum 
total de …………… lei, reprezentând  tax� pe valoarea ad�ugat� 
respins� la rambursare. 
 Verificând respectarea condi�iilor de procedur�, în ceea ce 
prive�te contesta�ia, organul de solu�ionare re�ine c� ac�iunea în 
cauz� a fost introdus� cu respectarea prevederilor art.206 lit.e) 
din O.G. nr.92/2003 republicat� în M.O. nr.513/31.07.2007 privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 Referitor la termen, se constat� c� aceasta a fost depus� în 
termenul de 30 de zile prev�zut la art.207(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat� în 2007. 

Astfel, Decizia de impunere nr…………/26.11.2007 împreun� cu 
Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 23.11.2007 au 
fost transmise contestatoarei, de c�tre A.F.P. - Contribuabili 
Mijlocii  Constan�a cu adresa nr…………/29.11.2007 iar contesta�ia a 
fost înregistrat� la A.F.P. - Contribuabili Mijlocii Constan�a sub 
nr…………/10.12.2007.  

În spe��, se re�ine c� sunt întrunite �i celelalte condi�ii de 
procedur� prev�zute la art.206 �i 209(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, astfel încât 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe fond 
cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

ROMANIA  - Ministerul Economiei �i Finantelor  
���������������	��
���
��������������	��

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  
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I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P. - Contribuabili Mijlocii  

Constan�a sub nr…………/10.12.2007, iar la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/13.12.2007, S.C. CONSTANTA SA contest� obliga�iile fiscale 
suplimentare, stabilite prin Decizia de impunere nr…………/26.11.2007 
precum �i Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 
23.11.2007  de c�tre consilieri din cadrul A.F.P. - Contribuabili 
Mijlocii  Constan�a, pentru suma de …………… lei din suma total� de 
…………… lei, reprezentând TVA respins� la rambursare.  

În sus�inerea contesta�iei sale, petenta invoc� urm�toarele    
motive: 

În fapt a fost respins� la rambursare suma de …………… lei, 
reprezentând: 

a) TVA colectat� suplimentar, cota de 19% pentru urm�toarele 
facturi emise  de SC CONSTANTA SA c�tre urm�torii beneficiari: 

- SC P…………… SA F.nr………/01.08.2007 în sum� total� de …………… lei 
din care TVA …………… lei; 

- SC P…………… SA F.nr………/23.08.2007 în sum� total� de …………… lei 
din care TVA ………… lei; 

- SC P…………… SA F.nr………/03.09.2007 în sum� total� de …………… lei 
din care TVA ………… lei; 

- SC C…………… SA F.nr………/16.08.2007 în sum� total� de ………… lei 
din care TVA ………… lei; 

 - SC M…………… SA F.nr………/16.08.2007 în sum� total� de ………… lei 
din care TVA ………… lei; 

- SC P…………… SA F.nr………/25.09.2007 în sum� total� de ………… lei 
din care TVA ………… lei; 

- SC U…………… SRL F.nr………/27.09.2007 în sum� total� de ………… lei 
din care TVA ………… lei; 

b) TVA care nu îndepline�te condi�iile de deducere în sum� de 
…………… lei, din care petenta contest� doar suma de …………… lei 
aferent� facturilor emise c�tre SC P…………… SA �i SC P…………… SA 
Constan�a.  

Petenta men�ioneaz� c� organele de inspec�ie fiscal� au 
calculat în mod nejustificat TVA colectat� în cot� de 19% pentru 
valoarea total� a facturilor emise c�tre SC P……………… SA, deoarece: 

- tva este aferent� lucr�rilor de proiectare din situa�iile de 
plat� anex� facturilor �i ofertei financiare anex� contractului. 

- aceste facturi au la baz� contracte pentru lucr�ri de 
construc�ii-montaj unde proiectarea este un element al acestora �i 
este eviden�iat� ca atare în situa�iile de plat�. 

Se subliniaz� faptul c� toate lucr�rile de construc�ii montaj  
au la baz� mai multe cheltuieli care tratate separat �i nu în 
cadrul unui tot unitar ar putea fi impozitate cu cota TVA aferent�. 
De exemplu: procurarea de materiale, alimentarea cu energie etc.. 
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În normele de aplicare a Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific�rile ulterioare, art.160 alin.(2) lit.c) nu sunt 
preciz�ri referitoare la tratarea separat� a diverselor elemente de 
cheltuieli care fac parte integrant� dintr-un contract pentru 
lucr�ri de construc�ii montaj predate “la cheie”. Termenul “la 
cheie” este folosit în contractele cu SC P…………… SA, în aceasta 
regula este: “acolo unde legiuitorul nu distinge, nici noi nu 
distingem”. 

Petenta sus�ine c� acest gen de proiectare nu se reg�se�te în 
cadrul Codului CAEN, diviziunea 74.20 �i nici organul de inspec�ie 
nu a indicat în cadrul acestei diviziuni unde se încadreaz� aceast� 
activitate, rezultând astfel o acuz� nesus�inut� a organului de 
control. 

Petenta precizeaz� c� lucr�rile de proiectare au fost 
realizate de c�tre societ��i ter�e �i c� au fost puse la dispozi�ia 
organelor de inspec�ie fiscal� contractele �i facturile emise de 
ace�tia c�tre SC CONSTANTA SA. Aceste lucr�ri au fost facturate 
ulterior de SC CONSTANTA SA c�tre SC P…………… SA, în cadrul 
lucr�rilor de construc�ii-montaj. 

Referitor la celelalte facturi, pentru care s-a calculat TVA, 
în Raportul de inspec�ie fiscal�, petenta contest� suma de ………… lei 
aferent� facturii nr………/25.09.2007 reprezentând lucr�ri de 
construc�ii–montaj executate c�tre SC P…………… SA, deoarece situa�ia 
de plat� anexat� facturii are opera�iuni de: “îmbinare a 
conductelor �i fitingurilor din pend prin sudare”. Aceast� lucrare 
a fost încadrat� ini�ial de petent� la codul 4521 �i s-au aplicat 
m�surile simplificate potrivit Lg. nr.571/2003 cu modific�rile 
ulterioare.  

 Petenta consider� c� prin toate elementele puse la dispozi�ia 
organului de inspec�ie fiscal�: contracte, situa�ii de lucr�ri, 
consumuri de materiale pe lucr�ri, pontaje, fotografii, facturile 
de proiectare emise de furnizorii societ��ii, au fost indeplinite 
condi�iile impuse de lege pentru încadrarea întregii valori a 
contractelor în sec�iunea “F” construc�ii �i aplicarea OMFP. 
nr.155/2007 �i a Lg. nr.571/2003 art.160 alin.2. 

Fa�� de cele prezentate, SC CONSTANTA SA solicit� admiterea 
contesta�iei formulate, anularea Deciziei nr…………/26.11.2007 �i 
recalcularea TVA respins� la rambursare. 

 
   
II. Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat în data de 

23.11.2007 de organele de inspec�ie din cadrul A.F.P.- 
Contribuabili Mijlocii  Constan�a, a fost întocmit în vederea 
solu�ion�rii decontului cu sum� negativ� a TVA aferent lunii 
septembrie 2007, cu op�iune de rambursare, înregistrat la organul 
fiscal sub nr…………/25.10.2007. 
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Referitor la aspectele contestate, în Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 23.11.2007, au fost consemnate urm�toarele: 

În urma  verific�rii documentelor ce au stat la baza 
întocmirii facturilor nr………/01.08.2007, nr………/23.08.2007 �i 
nr………/03.09.2007, emise c�tre SC P…………… SA Membru O………… Grup, 
respectiv situa�ii de plat�, s-a constatat c� SC CONSTANTA SA a 
aplicat eronat prevederile art.160 alin(2) lit.c) din Lg. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, privind m�surile de simplificare ce se aplic� 
lucr�rilor de construc�ii-montaj �i ale OMFP. nr.155/2007 privind 
aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de 
construc�ii- montaj. Astfel în situa�iile de plat� men�ionate, sunt 
înscrise lucr�ri de proiectare, aceste lucr�ri fiind excluse din 
sec�iunea F - “construc�ii” diviziunea 45, din anexa la Ordinul 
pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� nr.601/2002. 

Astfel, în timpul controlului, organul de inspec�ie fiscal� a 
a colectat TVA suplimentar aferent acestor facturi în sum� de …………… 
lei.  

Deasemenea, societatea a aplicat eronat m�surile de 
simplificare prev�zute la art.160 alin.(2) lit.c) din Legea 
nr.571/2003 cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în sensul 
c� activit��ile respective nu se încadreaz� în lucr�rile stipulate 
la sec�iunea F “construc�ii” divizunea 45, din anexa la Ordinul 
pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� nr.601/2002  �i 
pentru urm�toarele facturi: 

- factura nr………/16.08.2007 emis� c�tre SC C…………… SA Constan�a 
în valoare total� de ………… lei, reprezentând m�sur�tori grosime cu 
ultrasunete la filtrele de gaze; 

- factura nr………/16.08.2007 emis� c�tre SC M…………… SA Constan�a 
în valoare total� de ………… lei, reprezentând suduri la �eava PEHD DN 
110; 

- factura nr………/25.09.2007 emis� c�tre SC P…………… SA Constan�a 
în valoare total� de …………… lei, reprezentând execu�ie suduri pe 
�eav� polietilen�, realizate în baza comenzii nr…………/14.08.2007; 

- factura nr………/27.09.2007 emis� c�tre SC U…………… SRL Constan�a 
în valoare total� de ………… lei, reprezentând control nedistructiv al 
cordoanelor de sudur� ale unui compresor. 

Astfel, în urma controlului a fost colectat TVA suplimentar în 
suma de …………… lei, din care petenta contest� suma de …………… lei 
aferent� facturii nr………/25.09.2007 emis� c�tre SC P…………… SA 
Constan�a în valoare total� de ………… lei.    

 
  III. Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile petentei în raport de constat�rile 
organelor de control fiscal, �inând cont de dispozi�iile legale 
aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 



 
adresa: Str. I.G. Duca nr.18, Constan�a, cod po�tal 900697 

�e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro 
www.mfinante-ct.ro 

Tel./Fax: 0241/48 80 55 
 

5 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de control a 

calculat corect în sarcina SC CONSTANTA SA, prin Decizia de 
impunere nr…………/26.11.2007 privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 23.11.2007, tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de …………… lei.  

 
În fapt, prin decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� cu op�iune 

de rambursare, înregistrat la A.F.P.C.M. Constan�a sub 
nr…………/25.10.2007 societatea a solicitat rambursarea soldului sumei 
negative a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente lunii septembrie 
2007, în sum� de …………… lei. 

În baza acestei solicit�ri, organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul A.F.P. - Contribuabili Mijlocii Constan�a au efectuat o 
verificare finalizat� prin întocmirea Rapotului de inspec�ie 
fiscal� nr………… din data de 23.11.2007.  

Organul de inspec�ie fiscal� a constatat c� societatea a 
aplicat eronat prevederile art.160 alin(2) lit.c) din Lg. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, privind m�surile de simplificare ce se aplic� 
lucr�rilor de construc�ii-montaj �i ale OMFP. nr.155/2007 privind 
aplicarea m�surilor de simplificare pentru lucr�rile de 
construc�ii-montaj, în ceea ce prive�te lucr�rile de proiectare, în 
sensul c� acestea nu se încadreaz� în categoria lucr�rilor de 
construc�ii montaj, iar societatea trebuia s� calculeze �i s� 
colecteze tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Aceste lucr�ri au fost facturate de c�tre SC CONSTANTA SA 
c�tre SC P…………… SA Membru O………… Grup prin facturile 
nr………/01.08.2007, nr………/23.08.2007 �i nr………/03.09.2007. 

Deasemenea, organul de inspec�ie a constatat c� societatea a 
aplicat eronat m�surile de simplificare prev�zute la art.160 
alin.(2) lit.c) din Legea nr.571/2003 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i pentru  factura nr………/25.09.2007 emis� 
c�tre SC P…………… SA Constan�a în valoare total� de ………… lei, din 
care TVA în sum� de ………… lei, reprezentând execu�ie suduri pe �eav� 
polietilen�, deoarece activitatea respectiv� nu se încadreaz� în 
lucr�rile stipulate la sec�iunea F “construc�ii” divizunea 45, din 
anexa la Ordinul pre�edintelui Institutului Na�ional de Statistic� 
nr.601/2002. Organul de control consider� c� aceste lucr�ri nu sunt 
încorporate într-o lucrare de construc�ii-montaj, deci nu se 
încadreaz� în prevederile OMFP. nr.155/2007. 

Urmare acestei constat�ri, organul de inspec�ie fiscal� a 
colectat TVA suplimentar aferent acestor facturi în sum� de …………… 
lei.  
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Petenta contest� aceast� m�sur� sus�inând c� aceste facturi au 
la baz� contracte pentru lucr�ri de construc�ii-montaj, în care 
proiectarea este un element al acestora �i este eviden�iat� ca 
atare în situa�iile de plat�. 

Totodat�, petenta men�ioneaz� c� toate lucr�rile de 
construc�ii montaj au la baz� mai multe cheltuieli care tratate 
separat �i nu în cadrul unui tot unitar ar putea fi impozitate cu 
cota TVA aferent�. De exemplu: procurarea de materiale, alimentarea 
cu energie etc.. 

Referitor la factura nr………/25.09.2007 emis� c�tre SC P…………… SA 
Constan�a în valoare total� de …………… lei, petenta men�ioneaz� c� 
aceast� factur� con�ine opera�iuni de “Îmbinare a conductelor �i 
fitingurilor din PEND prin sudare” care au fost încadrate la codul 
4521 �i s-au aplicat masurile simplificate potrivit Lg. nr.571/2003 
cu modific�rile ulterioare. 

 
În drept, referitor la aplicarea m�surilor de simplificare în 

ceea ce prive�te taxa pe valoarea ad�ugat�, art.160 alin.(2) lit.c) 
din Lg. nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz�: 

“ART. 160 
     M�suri de simplificare 
    (1) Furnizorii �i beneficiarii bunurilor/serviciilor prev�zute 
la alin.(2) au obliga�ia s� aplice m�surile de simplificare 
prev�zute de prezentul articol. Condi�ia obligatorie pentru 
aplicarea m�surilor de simplificare este ca atât furnizorul, cât �i 
beneficiarul s� fie înregistra�i în scopuri de TVA, conform art. 
153. 
    (2) Bunurile �i serviciile pentru livrarea sau prestarea c�rora 
se aplic� m�surile de simplificare sunt: 
    a) de�eurile �i materiile prime secundare, rezultate din 
valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea de�eurilor 
industriale reciclabile, republicat�, cu modific�rile ulterioare; 
    b) cl�dirile, p�r�ile de cl�dire �i terenurile de orice fel, 
pentru a c�ror livrare se aplic� regimul de taxare; 
    c) lucr�rile de construc�ii-montaj; 
    d) bunurile �i/sau serviciile livrate ori prestate de sau c�tre 
persoanele aflate în stare de faliment declarat� prin hot�râre 
definitiv� �i irevocabil�; 
    e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.” 

În vederea aplic�rii corecte a prevederilor art.160 alin.(2) 
lit.c) din Lg. nr.571/2003, a fost emis Ordinul M.F.P. 
nr.155/31.01.2007 privind aplicarea m�surilor de simplificare 
pentru lucr�rile de construc�ii-montaj prev�zute la art.160 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare, publicat în MO nr.94/06.02.2007, care la 
art.2  alin.(1), stipuleaz�: 
    “ ART. 2 
    (1) Se aplic� m�surile de simplificare prev�zute la art.160 
alin.(2) lit.c) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru lucr�rile stipulate la sec�iunea F 
"Construc�ii", diviziunea 45 din anexa la Ordinul pre�edintelui 
Institutului Na�ional de Statistic� nr.601/2002 privind 
actualizarea Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� - 
CAEN, cu respectarea condi�iilor impuse �i �inându-se seama de 
excluderile prev�zute în cadrul grupelor �i claselor acestei 
diviziuni.” 

 
Conform prevederilor sec�iunii F “Construc�ii” diviziunea 4521 

din Anexa 1 - “CLASIFICAREA ACTIVIT��ILOR DIN ECONOMIA NA�IONAL�” 
la Ordinul Nr.601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea 
Clasific�rii activit��ilor din economia na�ional� – CAEN: 
 

“4521 Construc�ii de cl�diri �i lucr�ri de geniu 
     Aceast� clas� include: 
     - construc�ia tuturor tipurilor de cl�diri; 
     - lucr�ri de geniu: 
     - poduri, inclusiv cele pentru autostr�zi suspendate, 
viaducte, tunele �i pasaje subterane; 
     - conducte de mare lungime, linii de comunica�ii �i electrice; 
     - conducte urbane, linii urbane de comunica�ii �i electrice; 
lucr�ri urbane auxiliare; 
     - asamblarea �i ridicarea de construc�ii din prefabricate, pe 
�antier. 
     Aceast� clas� exclude: 
     - activit��i de servicii anexe extrac�iei petrolului �i 
gazelor, vezi 11.20; 
     - realizarea construc�iilor complete din prefabricate, din 
p�r�i componente autofabricate, altele decât din beton, vezi 
diviziunile 20, 26 �i 28; 
     - lucr�ri de construc�ii, altele decât cl�diri, pentru 
stadioane, bazine de înot, s�li de gimnastic�, terenuri de tenis, 
terenuri de golf �i alte baze sportive, vezi 45.23; 
     - lucr�ri de instala�ii pentru cl�diri, vezi 45.3; 
     - lucr�ri de finisare, vezi 45.4; 
     - activit��i de urbanism �i inginerie vezi 74.20; 
     - activit��i de proiectare pentru construc�ii, vezi 74.20 
 

În spe��, se re�ine c� Decizia de impunere nr………/26.11.2007 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, a fost emis� de A.F.P. Contribuabili Mijlocii, în temeiul 
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OMFP nr.972/13.06.2006, în urma inspec�iei fiscale efectuate la SC 
CONSTANTA SA, în vederea solu�ion�rii decontului de tax� pe 
valoarea ad�ugat� cu op�iune de rambursare a soldului sumei 
negative în cuantum de ………… lei, aferent lunii septembrie 2007, 
înregistrat la organul fiscal sub nr…………/25.10.2007. 

Considerând c� lucr�rile de proiectare �i lucr�rile de 
îmbinare a conductelor �i fitingurilor din pend prin sudare,  nu se 
încadreaz� în prevederile art.160 alin.(2) lit.c) din Lg. 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, organul de inspec�ie fiscal� a 
procedat la colectarea TVA suplimentar în sum� de …………… lei. 

Analizând documentele dosarului �i legisla�ia fiscal� în 
vigoare, se re�ine c�, în conformitate cu prevederile Ordinului 
Nr.601, sec�iunea F “Construc�ii” subdiviziunea 4521 din Anexa 1 - 
“CLASIFICAREA ACTIVIT��ILOR DIN ECONOMIA NA�IONAL�”, aceast� 
subdiviziune exclude: activit��i de proiectare pentru construc�ii, 
care sunt cuprinse la subdiviziunea 74.20 din anexa aceluia�i ordin 
�i realizarea construc�iilor complete din prefabricate, din p�r�i 
componente autofabricate, altele decât din beton, vezi diviziunile 
20, 26 �i 28; 

Conform prevederilor Ordinului nr.601/2002 Subdiviziunea 2852 
- “Opera�iuni de mecanic� general�” cuprinde urm�toarele 
activit��i: 
     “-activit��ile de g�urire, polizare, frezare, alezare, 
filetare, strunjire, sudare etc. a pieselor din metal; 
     - activit��ile de t�iere �i gravare cu fascicul laser; 
     - opera�iunile de între�inere �i repara�ii cu caracter 
general, ale utilajelor.” 

Sus�inerile petentei referitoare la lucr�ile de proiectare,  
c� acest gen de proiectare nu se reg�se�te în cadrul Codului CAEN, 
diviziunea 74.20, nu pot fi avute în vedere în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei deoarece, din accesarea bazei de date a 
Oficiului Na�ional al Registrului Comer�ului a rezultat faptul c� 
societ��ile care au realizat lucr�rile de proiectare (SC C……………… SA 
Ploie�ti �i SC T…………… S.R.L Ploie�ti) au ca obiect principal de 
activitate declarat ”7420 - Activit��i de arhitectur�, inginerie �i 
servicii de consultan�� tehnic� legate de acestea”. Se observ� 
astfel, c� este vorba de activitatea de proiectare care prin 
Ordinul nr.601/2002 este exclus� din diviziunea 4521, în consecin�� 
nu se încadreaz� în categoria lucr�rilor de construc�ii-montaj 
supuse m�surilor de  simplificare.  

În ceea ce prive�te lucr�rile de sudur� efectuate c�tre SC 
P…………… SA Constan�a, aferente facturii nr………/25.09.2007, petenta 
sus�ine dar nu demonstreaz�, c� aceste lucr�ri se încadreaz� în 
categoria lucr�rilor de construc�ii montaj, factura în cauz� 
con�inând doar aceste lucr�ri.  
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 În baza celor re�inute rezult� c�, organul de inspec�ie 
fiscal� din cadrul A.F.P. Contribuabili Mijlocii Constan�a a 
calculat corect în sarcina petentei TVA colectat� suplimentar în 
sum� de …………… lei, motiv pentru care contesta�ia se va respinge ca 
neîntemeiat�.   

   
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor 

art.210 �i ale art.216(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� în 2007,  se: 
 

 
DECIDE: 

 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� legal a contesta�iei formulate 
de SC CONSTANTA SA Constan�a  împotriva deciziei de impunere 
nr…………/26.11.2007 �i a Raportului de inspec�ie fiscal� din data de 
23.11.2007, emise de A.F.P. Contribuabili Mijlocii Constan�a, 
pentru  suma de …………… lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat� suplimentar. 

 
Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac a�a cum 

prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� în 2007, în conformitate cu 
prevederile art.218(2) din acela�i act normativ �i ale art.11(1) 
din Legea nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data 
primirii, la instan�a de contencios administrativ competent� din 
cadrul Tribunalului Constan�a.  

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                       BOGDAN IULIAN HU�UC� 
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