
DECIZIA  nr. 252 / 2006

Se contest� urm�toarele:

- suma de xxx lei – reprezentând piese �i materiale utilizate pentru repararea unui

autoturism închiriat,

- impozitul anticipat datorat pentru anul 2000, stabilit prin Deciziile nr. xxx,

- impozitul anticipat datorat pentru anul 2001, stabilit prin Deciziile xxx emise

Administra�ia Finan�elor Publice Craiova în anul 2001,

- dobânzile �i penalit��ile datorate pentru neplata impozitelor în perioada 2000-2002.

Verificarea activit��ii desf��urate de A.F. xxx  pentru perioada 01.01.2000 –

31.12.2002, s-a realizat prin procesul-verbal nr. xxx din 2004, întocmit de organul de control

din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Craiova.

În urma contesta�iei formulate la D.G.F.P. Dolj sub nr. xxx, a fost emis� Decizia nr.

xxx, prin care s-a dispus:

- respingerea contesta�iei referitoare la deciziile de pl��i anticipate aferente anilor 2000

�i 2001,

- respingerea contesta�iei pentru suma de xxx lei reprezentând contravaloare piese de

schimb,

- desfiin�area procesului verbal nr. xxx �i refacerea controlului pentru sumele de xxx

lei �i xxx lei, reprezentând cheltuieli cu benzina efectuate în anul 2000, �i pentru suma de xxx

lei reprezentând cheltuieli cu benzina efectuate în anul 2001.

În consecin��, organul de control din cadrul A.F.P. Craiova a întocmit Raportul de

inspec�ie fiscal� nr. xxx/2005, prin care au fost ajustate cheltuielile deductibile ale

contestatoarei pe anii 2000 �i 2001, cu sumele reprezentând cheltuieli cu benzina.

Prin contesta�ia depus� la D.G.F.P. Dolj sub nr. xxx/2005, A.F. xxx contest� din nou

masurile dispuse de organul de control prin procesul verbal nr. xxx/2004, care au fost analizate

în Decizia D.G.F.P. Dolj nr. xxx, m�suri care nu fac obiectul Raportului de inspec�ie

fiscal� nr. xxx/2005.

Conform art. 183 alin. 5 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind Codul de procedur�

fiscal�, organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de

procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va

mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Referitor la aplicarea art. 183, la pct. 9.4 din Normele Metodologice de aplicare a O.G.

92/2003, se men�ioneaz�: excep�iile de fond în procedura de solu�ionare a contesta�iilor pot fi



urm�toarele: […] autoritatea de lucru judecat.

Având în vedere cele prezentate în dosarul cauzei, considerentele �i normele legale

prezentate în sus�inere, în temeiul art. 186 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 republicat�, privind

Codul de procedur� fiscal�, se

D E C I D E

respingerea contesta�iei nr. xxx, formulat� de A.F. xxx, ca fiind f�r� obiect.


