
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
           AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE fiscală
           DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a  JudeŃului Vaslui            

 

DECIZIA nr. 57/04.11. 2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

S.C. C. A. SRL
înregistrată la D.G.F.P. Vaslui sub nr. 00/07.09.2009

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  a  fost  sesizată  de
Activitatea de inspecŃie fiscală Vaslui- Serviciul Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice
nr. 5, prin adresa nr. 00/28.09.2009, înregistrată la DirecŃia  Generală a FinanŃelor Publice
a JudeŃului Vaslui sub nr. 00/29.09.2009, asupra contestaŃiei  formulată  de S.C. C. A.
S.R.L.  nr.  Registrul  ComerŃului:  37/00/1998,  CUI  RO 00,  cu  domiciliu  fiscal  în  oraşul
Negreşti, str. U., nr. 00, judeŃul Vaslui.

ContestaŃia  a  fost  formulată  împotriva  deciziei  de  impunere  nr.  00/31.07.2009
emisă  de  DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  -Activitatea  de
InspecŃie Fiscală în baza raportului de inspecŃie fiscală nr. 00/31.07.2009, privind suma
total ă de  00 lei  reprezentând: 

- 00 lei – impozit pe profit; 
-  00 lei – major ări impozit pe profit; 
- 00 lei tax ă pe valoarea ad ăugată;
- 00 lei major ări de întârziere aferente T.V.A.
ContestaŃia  nr.  00/04.09.2009,  formulată  de  S.C.  C.  A.  S.R.L.  înregistrată  la

D.G.F.P. Vaslui la nr. 00/07.09.2009 respectă termenul prevăzut de art. 207 alin. (1) din
O.G. nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, Decizia de impunere nr. 00 fiind
emisă la data de 31.07.2009 şi primită de către societatea contestatoare prin poştă cu
confirmare de primire în data de 12.08.2009, data poştei. 

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  Vaslui  prin  Compartimentul
soluŃionare contestaŃii,  constatând că sunt întrunite prevederile art. 205, 207 si art.209
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. C. A. SRL S.R.L. contestă impozitul pe profit în
sumă de 00 lei şi majorările aferente impozitului pe profit în sumă de 00 lei precum şi taxa
pe valoarea adăugată în sumă  de 00 lei şi majorările aferente TVA în sumă  de 00 lei
stabilite în sarcina sa prin decizia de impunere nr.00/31.07.2009, invocând în susŃinerea
cauzei următoarele:

 - contestă accesoriile stabilite la impozitul pe profit şi TVA pentru anii 2005 şi 2006
deoarece inspecŃia fiscală programată în anul 2006 nu s-a mai efectuat „independent de
voinŃa noastră”, documentele contabile ale unităŃii au fost ridicate în anul 2004 de către
Parchetul NaŃional AnticorupŃie, nefiind restituite nici în anul 2009;

- contestă diferenŃa şi accesoriile stabilite la impozitul pe profit datorată faptului că
s-au  considerat  sumele  de  00  lei  pentru  anul  2007  şi  17.903  lei  pentru  anul  2008,
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înregistrate în contul 6588 (alte cheltuieli de exploatare) ca descărcare eronată a gestiunii
de marfă, în consecinŃă fiind considerate nedeductibile fiscal de către inspecŃia fiscală;

-* cheltuielile înregistrate în contul 6588 sunt deductibile deoarece provin din
modificarea preŃului de vânzare cu amănuntul la combustibili sub preŃul de achiziŃie;

-*acestea sunt cheltuieli deductibile deoarece descărcarea de gestiune se
face la preŃul iniŃial iar diferenŃele de preŃ în minus au fost înregistrate în contul 6588
pentru a ajusta stocul la preŃul din ultima zi a lunii.

II. Prin  Decizia  de  impunere  nr.  00/31.07.2009  emisă  în  baza  Raportului  de
inspecŃie  fiscală  nr.  00/07.08.2009,  organele  de  inspecŃie  fiscală  din  cadrul  D.G.F.P.
Vaslui - Activitatea de InspecŃie Fiscală-Serviciul Control Fiscal Persoane Juridice nr. 5 au
stabilit  diferenŃe  suplimentare  de  plată  pentru  perioada  01.01.2004-31.12.2008  la
impozitul pe profit în sumă de 00 lei şi pentru perioada 01.04.2004-31.03.2009 la taxa pe
valoarea adăugată în sumă de 00 lei precum şi majorări de întârziere aferente diferenŃelor
suplimentare de plată, în sumă de 00 lei aferente impozitului pe profit şi în sumă de 00 lei
aferente TVA, calculate până la data de 17.07.2009 . 

III.  Conform deciziei  de impunere nr. 00 din 02.11.2009 emisă de Activitatea de
InspecŃie Fiscală, organele de inspecŃie fiscală în conformitate cu prevederile art. 47 din
O.G.  nr.  92/2003,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  au  desfiinŃat
decizia  de  impunere  nr.  000/31.07.2009  contestată,  motivat  de  faptul  că  decizia  de
impunere din data de 31.07.2009 desfiinŃată nu cuprinde toate diferenŃele de impozit pe
profit stabilite prin raportul de inspecŃie fiscală nr. 00/31.07.2009 faŃă de creanŃa fiscală
existentă la momentul începerii inspecŃiei fiscale.

IV.  Luând  în  considerare  constatările  organelor  de  inspecŃie  fiscală,  motivele
invocate  de contestatoare,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  precum şi  actele
normative  invocate  de  contestatoare  şi  de  organele  de  inspecŃie  fiscală,  se  reŃin
următoarele:

Referitor la  impozit  pe profit  în  sumă  de 00 lei,  majorări  de întârziere  aferente
impozitului pe profit în sumă de 00 lei, taxă pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei şi
majorări  de întârziere  aferente  taxei  pe valoarea adăugată  în  sumă  de  00 lei,  cauza
supus ă  solu Ńionării  este dac ă  Direc Ńia  General ă  a  Finan Ńelor  Publice a  jude Ńului
Vaslui  prin  Compartimentul   Solutionare  Contesta Ńii,  se  poate  pronun Ńa  asupra
obliga Ńiilor  fiscale  stabilite  în  sarcina  societ ăŃii  prin  decizia  de  impunere   nr.
00/31.07.2009 emis ă de Activitatea de inspec Ńie fiscal ă, în condi Ńiile în care aceasta
decizie  de  impunere  a  fost  desfiin Ńată  prin  decizia  nr.  00/02.11.2009  emis ă  de
Activitatea de Inspec Ńie Fiscal ă.

În fapt, obligaŃiile fiscale contestate de societate au fost stabilite în sarcina acesteia
prin decizia de impunere  nr.  00/31.07.2009 emisă  de Activitatea de inspecŃie fiscală,
ulterior  această  decizie  de  impunere  fiind  desfiinŃată  prin  decizia  nr.  00  din  data  de
02.11.2009 emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală şi comunicată societăŃii prin adresa
nr. 00/04.11.2009.

În drept,  art.  47 alin.1 din OrdonanŃa Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, prevede:
“Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin Ńat în condi Ńiile prezentului
cod.”,  iar  art.  206  alin.  2  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, prevede:
“Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de
organul fiscal în titlul de crean Ńă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep Ńia
contesta Ńiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a  a ctului  administrativ
fiscal.”
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Se reŃine că decizia de impunere  nr. 00 din 31.07.2009 emisă de Activitatea de
inspecŃie  fiscală,  contestată,  a  fost  desfiinŃată  prin  decizia   de  impunere  nr.  00  din
02.11.2009 emisă de aceleaşi organe fiscale, decizia fiind transmisă contribuabilului prin
adresa nr.  00/04.11.2009,  prin  care  se comunică  societăŃii  că  a  fost  desfiinŃat  parŃial
Raportul de inspecŃie fiscală nr. 00/31.07.2009 Cap. III-Constatări fiscale, Cap. VI-Sinteza
constatărilor inspecŃiei fiscale şi decizia de impunere nr. 00/31.07.2009.

Astfel,  părŃile  au fost  puse în  situaŃia  anterioară  stabilirii  obligaŃiilor  fiscale  prin
decizia de impunere contestată.

Prin  urmare,  contestaŃia  formulată  a  rămas fără  obiect,  obligaŃiile  suplimentare
stabilite în  sarcina S.C. C.  A.  S.R.L.  prin decizia  de impunere nr.  00 din 31.07.2009,
nemaiexistând.

În  aceste  condiŃii  urmează  a  se  respinge  ca  fără  obiect  contestaŃia  formulată
pentru impozitul pe profit în sumă de 00 lei, majorările de întârziere aferente impozitului
pe profit  în sumă de 00 lei, taxa pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei şi majorările de
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei.

Având  în  vedere  cele  reŃinute  mai  sus  şi  în  temeiul  art.  216  din  OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se:

D E C I D E 
Respingerea  ca  f ără  obiect  a  contesta Ńiei  formulată  de  SC  C.  A.  SRL  N.

împotriva deciziei de impunere nr. 00/31.07.2009 privind:
-  impozitul pe profit în sumă de 00;
-  majorări de întârziere aferente impozitului pe profit în sumă de 00 lei;
-  taxa pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei;
-  majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de 00 lei.
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi

atacată la Tribunalul Vaslui, în termen de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR COORDONATOR
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