
                                             DECIZIA  nr. 71                                                        
                      
              Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX , cap.2, art.209 din O.G. nr.92/ 2003 R privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de  ADMINISTRA�IA
FINAN�ELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII -
SERVICIUL INSPEC�IE FISCAL� CONTRIBUABILI MIJLOCII asupra
contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L. 
     Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere nr... privind
obliga�iile  suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru tax� pe
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei RON �i accesorii aferente acesteia.                 
              
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal, prev�zut la  art.207 pct. (1)
din O.G. nr. 92/24.12.2003 R  privind Codul de procedur� fiscal�.                        
            Contesta�ia este semnat�  de  titularul dreptului procesual �i confirmat�
cu �tampila societ��ii, în conformitate cu prevederile art.206  din O.G. nr.
92/2003 R. 
               Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
              I. Petenta, S.C. X S.R.L., contest� Decizia de impunere privind
obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr..., motivând
urm�toarele:   
                    1. Contestatoarea consider� a fi nelegal controlul efectuat întrucât
inspectorii fiscali nu au vrut s� �in� seama de preciz�rile date de
compartimentele specializate din cadrul societ��ii; la momentul prezent�rii
concluziilor nu au dorit s� acorde unit��ii termen pentru a lua la cuno�tin�� de
con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal� �i nu i-au fost aduse la cuno�tin��
concluziile efective ci doar li s-a ar�tat un mald�r de acte “care în opinia
inspectorilor fiscali era raportul, f�r� s� ni se permit� citirea asestuia”.
                   2. Pe fond,  S.C. X S.R.L., consider� c� re�inerile organului de
control nu au baz� legal� �i sunt v�dit netemeinice întrucât organele fiscale se
afl� într-o grav� eroare, interpretând gre�it dispozi�iile actelor normative,
ne�inând seama de intrarea în vigoare a anumitor acte normative, î�i dep��e�te
atribu�iile, înc�lcând un drept �i un principiu de drept, privind libertatea
conven�iilor �i a caracterului �i dreptului absolut al p�r�ilor de a încheia
conven�ii �i de a modifica conven�iile încheiate, conform libert��ii �i a
interesului propriu, d� o încadrare gre�it� a investi�iilor în categoria prest�rilor
de servicii înc�lcând astfel prevederile HG 84/2005 titlul VI pct.2, astfel:
                   *Cu privire la pct.7 din raportul de inspec�ie, respectiv majorarea
taxei pe valoarea ad�ugat� colectat� cu suma de ... lei, petenta afirm� c� a
justificat transportul m�rfurilor importate cu documentele prev�zute la art.7
alin.(1) din OMFP 1846/2003.



                      *Referitor la majorarea TVA colectat� cu suma de ... lei (pct.8 din
raportul de inspec�ie), societatea petent� înscrie în contesta�ie c� scutirea de
TVA, conform OMFP 2222/2006 se face cu copie de pe carnetul TIR �i, dup�
caz, de pe documentul de tranzit cominutar T, sau orice document din care s�
rezulte c� transportul bunurilor a avut punctul de plecare într-un teritoriu ter�.
                    *Investi�ia L efectuat� de  S.C. X S.R.L. la T SA (TVA - ... lei),
unde societatea petent� de�ine pachetul majoritar de ac�iuni, nu reprezint� o
prestare de servicii cum a fost tratat� de organele de inspec�ie, cu aceast�
investi�ie s-a decis majorarea capitalului social la aceast� firm�, conform
men�iunii la Registrul Comer�ului �i hot�rârii AGA.
                  *Investi�ia efectuat� la nava P (TVA - ... lei), aflat� în patrimoniul
SC  T SA, a avut în vedere trecerea acesteia în patrimoniul petentei conform
men�iunii la Registrul Comer�ului �i hot�rârii AGA.
                   *Investi�ia (TVA - ... lei) realizat� de S.C. X S.R.L. la Depozitul B,
apar�inând RFD SA, la care petenta de�ine pachetul majoritar de ac�iuni, s-a
f�cut în vederea cre�terii cifrei de afaceri.
                   *Investi�ia (TVA - ... lei) realizat� de S.C. X S.R.L. s-a f�cut la
Magazinele B apar�inând tot RFD SA, la care petenta de�ine pachetul majoritar
de ac�iuni.
            Fa�� de motiva�iile de mai sus petenta solicit� admiterea contesta�iei,
anularea Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite
de inspec�ia fiscal� nr... �i a Raportului de inspec�ie fiscal� nr..., emise de
Direc�ia General�  a Finan�elor Publice Tulcea - Administra�ia Finan�elor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii.   
            
              II  Ca urmare a inspec�iei fiscale generale efectuat� la S.C. X S.R.L.,
finalizat� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr..., în baza c�ruia s-a emis decizia
de impunere nr..., fa�� de sumele contestate de petent�, organele de inspec�ie
fiscal� au stabilit urm�toarele:
                - În lunile septembrie 2005, decembrie 2005, februarie 2006, martie
2006, aprilie 2006, mai 2006, iunie 2006, iulie 2006, august 2006, septembrie
2006, octombrie 2006, noiembrie 2006, decembrie 2006, TVA colectat� aferent�
transportului marfurilor importate, s-a majorat cu suma de ... lei, întrucât
societatea nu a justificat opera�iunea ca fiind scutit� cu drept de deducere
conform prevederilor art.143 alin.(1) lit. d) din Legea nr.571/2003 �i cu
documentele prev�zute în OMFP 1846/2003 art.7 alin.819 lit.a), respectiv
originalul documentului de trasnport interna�ional ( CMR) �i documente
justificative din care s� rezulte includerea în valoarea în vam� a contravalorii
transportului marfurilor importate potrivit art.139 din Legea nr.571/2003.
                 - Întrucât petenta nu a prezentat originalul documentului de transport
interna�ional, a�a cum este prev�zut la art.4 alin.(4) din OMFP 2222/2006 pentru
aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a scutirii pentru opera�iunile de la art.143



alin.(1) lit.a) �i alin.(2) �i art.144^1 din Codul fiscal, TVA colectat� s-a majorat
în luna martie 2007 cu suma de ... lei astfel: ... lei aferent� livr�rilor
intracomunitare �i ... lei aferent� transportului intracomunitar.
                   - Taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� a fost majorat� cu suma de ...
lei , reprezentând TVA aferent� lucr�rilor de construc�ii pentru realizarea
imobilului “L”, înregistrat eronat în contul 2311.5 “Investi�ii L”. Construc�ia
imobilului a fost finalizat�, întocmindu-se în acest sens procesul verbal de
recep�ie nr..., iar în luna februarie 2006 dreptul de proprietate a fost intabulat în
favoarea societ��ii SC T SA conform încheierii de intabulare nr... Societatea
petent� nu a facturat presta�ia efectuat� înc�lcând astfel prevederile art.155
alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, �i pct.59 (1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal. În raport se men�ioneaz�
deasemenea c� autoriza�ia de construc�ie pentru imobilul respectiv este ob�inut�
de c�tre  SC T SA , întreaga opera�iune economic� nedesf��urându-se în baza
unui contract încheiat întra p�r�i. Taxa pe valoarea ad�ugat� a fost dedus�
integral pentru ob�inerea respectivului imobil, iar începând cu luna februarie
2006 petenta i l-a pus la dispozi�ie SC T SA în vederea utiliz�rii în activitatea sa
economic�.
                      - TVA colectat� s-a majorat în luna mai 2006 cu suma de ... lei,
reprezentând TVA aferent� presta�iilor efectuate, respectiv repara�ii la nava P
(proprietar SC T SA), �i nefacturate, înregistrate în mod eronat în eviden�a
contabil� în contul 2311.4 “Investi�ii P”. Societatea petent� nu a facturat
presta�ia efectuat� înc�lcând astfel prevederile art.155 alin.(1) �i alin.(2) din
Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i pct.59 (1) din
HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003
privind Codul fiscal.
                       - TVA colectat� s-a majorat în luna iulie 2005 cu suma de ... lei,
reprezentând TVA aferent� presta�iilor efectuate, respectiv lucr�rilor aferente
unui depozit pe�te B, �i nefacturate, înregistrate în mod eronat în contul 2311.10
“Investi�ii Depozit pe�te B” în curs, �i pentru care nu s-a întocmit contract.
Societatea petent� nu a facturat presta�ia efectuat� înc�lcând astfel prevederile
art.155 alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare, �i pct.59 (1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
                    -  TVA colectat� s-a majorat în luna iulie 2005 cu suma de ... lei,
reprezentând TVA aferent� presta�iilor efectuate, respectiv lucr�rilor aferente
unor magazine din B, �i nefacturate, înregistrate în mod eronat în contul 2311.9
“Investi�ii magazine B”, �i pentru care nu s-a întocmit contract. Societatea
petent� nu a facturat presta�ia efectuat� înc�lcând astfel prevederile art.155
alin.(1) �i alin.(2) din Legea nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile



ulterioare, �i pct.59 (1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
     
                  III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
societ��ii petentei cât �i 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� organele de inspec�ie fiscal� fiscale au stabilit în sarcina S.C.
P S.R.L. în conformitate cu prevederile  legale taxa pe valoarea ad�ugat� în
sum� de ... lei �i accesoriile aferente acesteia.

                  În fapt, ca urmare a inspec�iei fiscale generale efectuat� la S.C. P
S.R.L., finalizat� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr..., în baza c�ruia s-a emis
decizia de impunere nr..., în conformitate cu prevederile H.G.nr.1513/2003,
H.G.nr. 67/2004, H.G. nr.784/2005, O.G. nr.92/2003, republicat�, Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,HG
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal, organele de inspec�ie au stabilit în sarcina societ��ii petente o tax�
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei RON, precum �i accesorii aferente
acesteia conform capitolului II din prezenta decizie.
    
                În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionare în prevederile H.G.nr.1513/
2003, H.G.nr. 67/2004, H.G. nr.784/2005, O.G. nr.92/2003, republicat�, Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,HG
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal,OMFP 1846/2003,OMFP 2222/2006 pentru aprobarea
Instruc�iunilor de aplicare a scutirii pentru opera�iunile de la art.143 alin.(1)
lit.a) �i alin.(2) �i art.144^1 din Codul fiscal.
              Motiva�iile petentei privind nelegalitatea controlului efectuat întrucât
inspectorii fiscali nu au vrut s� �in� seama de preciz�rile date de
compartimentele specializate din cadrul societ��ii; la momentul prezent�rii
concluziilor nu au dorit s� acorde unit��ii termen pentru a lua la cuno�tin�� de
con�inutul Raportului de inspec�ie fiscal� �i nu i-au fost aduse la cuno�tin��
concluziile efective ci doar li s-a ar�tat un mald�r de acte, nu pot fi re�inute în
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei având în vedere c� :
          - Pentru l�murirea anumitor situa�ii de fapt fiscale cu privire la investi�iile
înregistrate în contabilitate �i la existen�a documentelor de transport
interna�ional d-ra C, în calitatea sa de director economic a dat explica�ii, acestea
fiind consemnate în Nota explicativ� (anexa 29 la raportul de inspec�ie). 
    - Data, ora �i locul prezent�rii concluziilor au fost comunicate
contribuabilului în timp util, (invita�ia nr..., iar la solicitarea acestuia (adresa
nr...), inspectorii s-au deplasat la sediul societ��ii în data de --.--.2007 unde s-a
purtat discu�ia final� cu privire la rezultatele inspec�iei fiscale generale. Punctul



de vedere al societ��ii petente cu privire la constat�rile fiscale a fost înregistrat
la S.C. P S.R.L. sub nr... (anexa 30 la raportul de inspec�ie). În acesta domnul
administrator înscrie : "reprezentan�ii DGFP Tulcea care s-au prezentat la sediul
societ��ii noastre �i au dat citire raportului de inspec�ie fiscal� sunt C �i N..."
                 
                   * Cu privire la suma de ... lei, reprezentând TVA colectat� aferent�
transportului marfurilor importate, s-a majorat în conformitate cu prevederile
legale cu suma de ... lei, afirma�ia petentei c� a justificat transportul m�rfurilor
importate cu documentele prev�zute la art.7 alin.(1) din OMFP 1846/2003 nu
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât: 
                   Art.143  din Legea nr.571/2003 prevede:
             "Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i pentru
transportul interna�ional.(1) Sunt scutite de tax� pe valoarea ad�ugat�:
             ...d) transportul, prest�rile de servicii accesorii transportului, alte servicii
direct legate de importul bunurilor, dac� valoarea acestora este inclus� în baza
de impozitare a bunurilor importate, potrivit art.139..." 
                   OMFP 1846/2003 art.7 alin.819 lit.a) prevede: "pentru transportul
m�rfurilor importate a c�rui contravaloare a fost inclus� în valoarea în vam�
potrivit art.139 din Legea 571/2003, scutirea de tax� pe valoarea ad�ugat�,
prev�zut� la art.143 alin.(1) lit.d) din aceea�i lege, se justific� de transportatori,
respectiv de casele de expedi�ie, în func�ie de tipul transportului, astfel:
                   a) În cazul transportului auto, cu urm�toarele documente: contractul
încheiat cu importatorul sau dup� caz, cu casa de expedi�ie ori furnizorul din
str�in�tate, copie dup� carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar
T, documentul de transport interna�ional din care s� rezulte c� bunurile
transportate provin din import sau copie de pe acesta pentru casele de
expedi�ie..." 
            Potrivit prevederilor legale men�ionate mai sus, justificarea transportului
cu copia dup� documentul de transport interna�ional se face de c�tre casele de
expedi�ie, nicidecum în cazul petentei.În consecin�� urmeaz� a se respinge ca
fiind neîntemeiat� contesta�ia S.C. P S.R.L. cu privire la acest cap�t de cerere. 

               *  Motiva�ia socit��ii petente cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în
sum� de ... lei, c� scutirea de TVA, conform OMFP 2222/2006 se face cu copie
de pe carnetul TIR �i, dup� caz, de pe documentul de tranzit cominutar T, sau
orice document din care s� rezulte c� transportul bunurilor a avut punctul de
plecare într-un teritoriu ter�, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a
contesta�iei întrucât art.4 alin.(4) din OMFP 2222/2006, prevede : 
                   "Se consider� documente specifice de transport în func�ie de tipul
transportului:



                   a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe
documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar,
documentul de transport interna�ional..."
                     Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, urmeaz� a
se respinge ca fiind neîntemeiat� contesta�ia petentei cu privire la acest cap�t de
cerere.  
                  * Cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei aferent�
lucr�rilor de construc�ii pentru realizarea imobilului “L”, TVA colectat� în sum�
de ... lei aferent� presta�iilor efectuate �i nefacturate la nava P (proprietar SC T
SA), TVA colectat� în luna iulie 2005 în sum� de ... lei, reprezentând TVA
aferent� lucr�rilor efectuate la un depozit pe�te B, nefacturate, �i pentru care nu
s-a întocmit contract,TVA colectat�  în luna iulie 2005 în sum� de ... lei,
reprezentând TVA aferent� lucr�rilor efectuate la magazine din Bucure�ti,
nefacturate, �i pentru care nu s-a întocmit contract, se re�ine c� legisla�ia în
materie de aporturi în natur� prevede:
                    Art.16 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicat�, prevede:
             "Aporturile în natur� trebuie s� fie evaluate din punct de vedere
economic. Ele sunt admise la toate formele de societate �i sunt v�rsate prin
transferarea drepturilor corespunz�toare �i prin predarea efectiv� c�tre societate
a bunurilor aflate în stare de utilizare."
                    Alin.(4) al aceluia�i articol stipuleaz�:
                     "Presta�iile în munc� sau servicii nu pot constitui aport la formarea
ori la majorarea capitalului social."
                    Potrivit art.215 din Legea nr.31/1990, republicat� :
                 "(1) Dac� majorarea capitalului social se face prin aporturi în natur�,
adunarea general� care a hot�rât aceasta va propune judec�torului - delegat
numirea unuia sau mai multor exper�i pentru evaluarea acestor aporturi, în
condi�iile art.38 �i 39.
                   (2) Aporturi în crean�e nu sunt admise.
        (3) Dup� depunerea raportului de expertiz�, adunarea general�
extraordinar�, convocat� din nou, având în vedere concluziile exper�ilor, poate
hot�râ majorarea capitalului social.
            (4) Hot�rârea adun�rii generale trebuie s� cuprind� descrierea aporturilor
în natur�, numele persoanelor ce le efectueaz� �i num�rul ac�iunilor ce se vor
emite în schimb."  
                Potrivit art.204 alin.(4) "Dup� fiecare modificare a actului constitutiv,
administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comer�ului actul
modificator �i textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate
modific�rile, care vor fi înregistrate în temeiul hot�rârii judec�torului-delegat,
cu excep�ia situa�iilor stipulate la art.223 alin.(3) �i la art.226 alin.(2), atunci
când înregistrarea va fi efectuat� pe baza hot�rârii irevocabile de excludere sau
de retragere.



                   Alin.(5) al aceluia�i articol stipuleaz�:
                  Oficiul registrului comer�ului va înainta din oficiu actul modificator
astfel înregistrat �i o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului
constitutiv c�tre Rgegia Autonom� "Monitorul Oficial" spre a fi publicate în
Monitorul oficial al României, partea a-IV-a, pe cheltuiala societ��ii."
                    Pân� la data solu�ion�rii contesta�iei petenta nu depune documente
din care s� rezulte c� a respectat prevederile legale, prezentate mai sus, cu
privire la majorarea de capital.
                    
                 Cu privire la investi�iile efectuate de S.C. P S.R.L. la complexul
turistic "L" (a c�rui autorizare de construire a fost emis� pe numele SC T SA,
societate la care petenta este ac�ionar), nava P (proprietar SC T SA), depozit
pe�te B (proprietar RFD SA), magazine din B, men�ion�m urm�toarele:
         Art.19 alin.(5) din Legea nr.571/2003, republicat�, prevede c� "tranzac�iile
între persoane afiliate se realizeaz� conform principiului pie�ei libere, potrivit
c�ruia tranzac�iile între peroane afiliate se efectueaz� în condi�iile stabilite sau
impuse care nu trebuie s� difere de rela�iile comerciale sau financiare stabilite
între întreprinderile independente. La stabilirea profiturilor persoanelor afiliate
se au în vedere principiile privind pre�urile de transfer."
        Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, în cazul investi�iilor
în cauz� se aplic� regula întreprinderilor independente �i vor fi tratate ca prest�ri
de servicii efectuate la mijloace fixe apar�inând ter�ilor.
                Potrivit prevederilor art.16 alin.(4) din Legea nr.31/1990, republicat�,
prest�rile de servicii nu pot constitui aport la capitalul social. 
                  
                    Art.155 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal prevede:
           " (1) Orice persoan� impozabil�, înregistrat� ca pl�titor de tax� pe
valoarea ad�ugat�, are obliga�ia s� emit� factur� fiscal� pentru livr�rile de
bunuri sau prest�rile de servicii afectuate, c�tre fiecare beneficiar...
                   (2) Pentru livr�rile de bunuri factura fiscal� se emite la data livr�rii
de bunuri, iar pentru prest�ri de servicii, cel mai târziu pân� la finele lunii în
care prestarea a fost efectuat�..."
                Punctul 59 (1) din HG 44/2004 privind Normele metodologice de
aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, stipuleaz�:
                  " Pentru prest�rile de servicii, altele decât cele prev�zute la art.155
alin.(4), (5) �i (6) din Codul fiscal, prestatorii sunt obliga�i s� emit� facturi
fiscale sau alte documente legal aprobate cel mai târziu pân� la finele lunii în
care prestarea a fost efectuat�. Pentru prest�rile de servicii decontate pe baz� de
situa�ii de lucr�ri, cum sunt cele de construc�ii montaj, consultan��, cercetare,
expertize �i alte asemenea, data efectu�rii prest�rii de servicii se consider� a fi
data la care sunt întocmite situa�iile de lucr�ri �i, dup� caz, data accept�rii de
c�tre beneficiar a situa�iilor de lucr�ri."



                  Din cele re�inute mai sus rezult� c� societatea petent� nefacturând
presta�ia efectuat� a înc�lcat prevederile art.155 alin.(1) �i alin.(2) din Legea
nr.571/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i pct.59 (1) din HG
44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind
Codul fiscal. În concluzie, organele de inpec�ie fiscal� au majorat TVA colectat�
în conformitate cu prevederile legale �i deci urmeaz� a se respinge contesta�ia  
S.C. P S.R.L. cu privire la taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de  ... lei ca fiind
neîntemeiat�. Pe cale de consecin��, contesta�ia cu privire la accesoriile aferente
taxei pe valoarea ad�ugat� urmeaz� a se respinge ca fiind neîntemeiat�, acestea
fiind stabilite de organele de control în conformitate cu prevederile H.G.
nr.1513/ 2003 art.1, H.G.nr.67/2004 art.1, H.G. nr.784/2005 �i O.G. nr.92/2003,
republicat�, art.108:
           " Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere."

                Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art. 216, din OG
92/24.12.2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, se

                                                         DECIDE: 
             
               Art.1 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. P
S.R.L. privind TVA în sum� de ... lei �i accesorii aferente acesteia stabilite de
ADMINISTRA�IA FINAN�ELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI
MIJLOCII prin Decizia de impunere nr... privind obliga�iile  suplimentare de
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�.
          Art.2  Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.

                                                               DIRECTOR  EXECUTIV


