
D   E   C   I   Z   I   E   nr. 1819/272/10.09.2009 
              
           

I. Prin contestatia formulata societatea solicita in fapt anularea in parte a
obligatiiei suplimentare stabilite prin “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala“ nr. .. in suma de ... lei ce
reprezinta impozit profit.   

In sustinerea contestatiei societatea arata ca factura nr.... reprezinta servicii
administrator a fost inregistrata in jurnalul de cumparari atat in luna aprilie 2008 cu
suma neta de ... lei cat si in luna mai 2008 cu suma bruta de ... lei dar a fost
inregistrata pe cheltuieli numai in luna aprilie 2008, nu si in luna mai 2008.

La contestatia depusa societatea anexeaza urmatoarele documente
contabile:

- fisele de cont 462.01 pe lunile aprilie si mai 2008 
- jurnalele de cumparari pe lunile aprilie si mai 2008
- fisa contului 628 pe lunile aprilie si mai 2008 
- registru jurnal pe lunile aprilie si mai 2008
- balanta de verificare pe lunile aprilie si mai 2008
In concluzie ...SC...I SRL demonstreaza ca nu a diminuat profitul impozabil cu

suma de ... lei si impozitul pe profit cu suma de ... lei, dupa cu reiese din actele
fiscale contestate.

II. Din verificarea documentelor prezentate, organele de inspectie fiscala au
constatat ca societatea a inregistrat in evidenta contabila dublat factura nr. ... emisa
de ... in suma de ... lei, atat in luna aprilie 2008 cat si in luna mai 2008 fapt ce a
condus la diminuarea profitului impozabil aferent perioadei cu suma de ... lei si a
impozitului pe profit cu suma de ... lei. 

III. Avand in vedere constatarile organului de inspectie fiscala, sustinerile
petentei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in
perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele de inspectie
fiscala, precum si referatul nr...., biroul investit cu solutionarea contestatiei retine ca
factura nr....ce reprezinta servicii administrator, emisa de ... in suma de ... lei a fost
inregistrata in jurnalul de cumparari al societatii atat in luna aprilie 2008 cu suma
neta de ... lei cat si in luna mai 2008 cu suma bruta de ... lei.

Din analiza documentelor contabile - fisele de cont 462.01, jurnalul de
cumparari, fisa contului 628, registru jurnal si balanta de verificare, anexate la
dosarul contestatiei - organul de solutionare a contestatiei constata ca factura nr. ...
in suma de ... lei ce reprezinta servicii efectuate pe perioada ianuarie - aprilie 2008
nu a fost inregistrata in evidenta contabila pe luna mai 2008.

Prin urmare, societatea nu a diminuat profitul impozabil cu suma de ...lei si
impozitul pe profit cu suma de ... lei, asa cum in mod eronat a fost consemnat de
organele de inspectie fiscala in Raportul de inspectie fiscala incheiat in data de ... si
inregistrat sub nr.... in baza caruia s-a emis “Decizia de impunere privind obligatiile
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala“ nr..... 

      
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul actelor

normative legale enumerate in prezenta decizie si coroborate cu art. 216 din O.G.
nr. 92/24.12.2003 rep. titlul IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
actelor administrative fiscale, se                                                                                    



                                                                                                                                       
                                            D     E     C     I     D    E :                                                  
                                                                                                                                       
          1) admiterea contestatiei pentru suma de ... lei ce reprezinta impozit profit       
           2) prezenta decizie se comunica la:                                                                    
            - SC .... SRL                                                                                                       
          - D.G.F.P. .... - Activitatea de inspectie fiscala, cu aplicarea prevederilor pct.
7.5 din Ordinul ANAF nr. 519/2005.                                                                                                
                                                                                                      

                                 DIRECTOR  COORDONATOR

                                


