
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
 Directia Generala a Finantelor Publice
          a judetului “V”

      D E C I Z I A  Nr. 31/2007      
          privind solutionarea contestatiei depusa de

           S.C. ‘’I.  C.’’ S.A -- 
înregistrata la D.G.F.P. a jud. “V”  sub nr. --/10.10.2007

Directia generala a finantelor publice a judetului Vaslui a fost sesizata de catre
Activitatea de inspectie fiscala - serviciul Control fiscal I Husi  prin adresa nr.-- din
10.10.2007 asupra contestatiei formulata de S.C. ‘’I. C.’’S.A., cu sediul în --, str. --,
nr.--, jud. “V”, CUI RO --, înregistrat� la R.C. Vaslui sub nr. --. 

Contestatia a fost formulata împotriva masurilor dispuse prin decizia de impunere
nr. --/17.07.2007 privind obliga�iile suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� emis� în
baza raportului de inspectie fiscala nr. -- din 10.07.2007 pentru capitolul III. 1 ‘’Impozit pe
profit’’ si capitolul III. 2 ‘’Taxa pe valoarea adaugata’’, întocmite de organele de inspectie
fiscala din cadrul Activitatii de inspectie fiscala - serviciul Control fiscal 1, primit� sub
semn�tur� la data de 27.08.2007.

Potrivit art. 206 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscal�, republicat� în 2007,
   ‘’Forma si continutul contestatiei
    (1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiaza; ........’’
coroborate cu prevederile Odinului MFP nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat� pct. 2. Instructiuni pentru aplicarea art. 175 - Forma si
continutul contestatiei
    2.1. "În situatia în care contestatorul precizeaza ca obiectul contestatiei îl formeaza
actul administrativ atacat, fara însa a mentiona, înauntrul termenului acordat de organul
de solutionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizata pe feluri de impozite,
taxe, datorie vamala, contributii, precum si accesorii ale acestora, sau masurile pe care
le contesta, contestatia se considera formulata împotriva întregului act administrativ
fiscal."

Suma ce face obiectul contestatiei este de -- lei reprezentand
 - taxa pe valoarea adaugata  în suma de -- lei;
- accesorii aferente                                                     -- lei;
-  impozit pe profit în suma de -- lei;
- accesorii aferente                                                    --  lei.
Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207 (1) din Ordonanta

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat� în 2007, la
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Urmare a verific�rii organele de inspectie fiscala din cadrul Activitatii de inspectie
fiscala Vaslui la S.C. ‘’I. C.’’ S.A. --, pentru perioada verificata 01.11.2003 - 31.12.2006,
au calculat obligatii fiscale cu titlul de impozit pe profit în suma de -- lei si taxa pe
valoarea adaugata în suma de -- lei f�r� a prezentat pe cauze �i a indica actul normativ,
articolul �i alineatul înc�lcat.

In drept, art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 92/1992 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicata în 2007, prevede:
    ‘’ Continutul si motivarea actului administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în forma scrisa.
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente:
   [...]
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
    [....]’’
      art. 109 din acelasi act normativ, prevede: (1) Rezultatul inspectiei fiscale va fi
consemnat într-un raport scris, în care se vor prezenta constatarile inspectiei, din punct
de vedere faptic si legal.”[...]”. , 
         art. 216 (3) potrivit caruia: “Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solutionare.”

�i potrivit Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519/2005,

‘’12.7. Decizia de desfiin�are va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la
data comunicarii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioada �i acela�i obiect al
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.’’

De asemenea, sunt incidente �i prevederile art. 10 din Ordonan�a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare în vigoare pe anul 2007, potrivit c�ruia:
   ’’(1) Contribuabilul este obligat sa coopereze cu organele fiscale în vederea
determinarii starii de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de catre acesta, în
întregime, conform realitatii, si prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt
cunoscute.’’,
  art. 52
   ’’ Obligatia de a furniza informatii
    (1) Contribuabilul sau alta persoana împuternicita de acesta are obligatia de a furniza
organului fiscal informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. În acelasi
scop, organul fiscal are dreptul sa solicite informatii si altor persoane cu care
contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Informatiile furnizate de
alte persoane se iau în considerare numai în masura în care sunt confirmate si de alte
mijloace de proba.’’

 art. 56
   ’’ Prezentarea de înscrisuri
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