MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DECIZIA NR. 92 / 2007

privind solu ionarea contesta iei formulat de
SC X SRL din C…,
prin administrator judiciar Y,
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara a fost
sesizat asupra contesta iei depus de SC X SRL, prin administrator judiciar
Y, înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara
sub nr. .../2007.
Contesta ia a fost formulat împotriva Deciziei de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr.
.../2007 emis de Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara
– Activitatea de Inspec ie Fiscal , în baza raportului de inspec ie fiscal nr.
.../2007.
Contesta ia are ca obiect :
•
taxa pe valoarea ad ugat în sum de ... lei i accesoriile
aferente (referitor baza de impozitare de ... lei) ;
•
impozitul pe venituri din alte surse în sum ... lei i major rile de
întârziere aferente în sum de ... lei (referitor la baza de impozitare de
... lei).
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, prin referatul
Activit ii de Inspec ie Fiscal , se men ioneaz faptul c :
- Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. .../2007, a fost comunicat agentului economic
SC X SRL cu confirmare de primire în data de …2007.
- Contesta ia a fost înregistrat la D.G.F.P. Hd. sub nr. .../2007.
Potrivit CODULUI DE PROCEDUR
CIVIL , la CAP. 3
„Termenele” , art. 101 i art. 104, se prevede :
„ ART. 101
Termenele se în eleg pe zile libere, neintrând în socoteal nici ziua când
a început, nici ziua când s-a sfâr it termenul.
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Termenele statornicite pe ore încep s curg de la miezul nop ii zilei
urm toare.
Termenele statornicite pe ani, luni sau s pt mâni se sfâr esc în ziua
anului, lunii sau s pt mânii corespunz toare zilei de plecare.
Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr e te într-o
lun care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urm a
lunii.
Termenul care se sfâr e te într-o zi de s rb toare legal , sau când
serviciul este suspendat, se va prelungi pân la sfâr itul primei zile de
lucru urm toare.”
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de
art. 206, 207 i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN A GUVERNULUI
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare, Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor, este investit s se
pronun e asupra contesta iei depus de SC X SRL, prin administrator
judiciar Y.

I.

Prin contesta ia formulat , SC X SRL
sus inerea cauzei urm toarele argumente :

invoc

în

I.1 Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de ... lei i accesoriile
aferente (referitor baza de impozitare de ... lei) ;
Petenta sus ine c într-adev r între SC X SRL i SC Z SRL a fost
încheiat contractul de asociere nr. .../2004, contract care a fost un contract cu
clauze pur comerciale, a a cum rezult din studiul contractului, din concluziile
Raportului de inspec ie fiscal par ial nr. .../2007, inserate în cap. lll, pct.3.2
lit.b) precum i din Raportul de inspec ie fiscal încheiat în data de ...2006.
Obiectul contractului de asociere nr. .../2004, ale c rui clauze sunt pur
comerciale i nu clauze ale unui contract de asociere în participa iune a c rui
executare i înregistrare era diferit din punct de vedere contabil, era
exploatarea în comun a unei halde de zgur i valorificarea zgurii i a celorlalte
de euri existente în halda (fier, fonta, scoar a etc.).
Perioada supus reverific rii a fost ... 2004 - ... 2006.
În vederea execut rii contractului nr. .../2004, SC X SRL a primit
avansuri de la SC Z SRL în perioada ...2004 - ... 2005 în sum de ... RON, parte
eviden iate i în Anexa nr.4 la raportul de inspec ie fiscala par iala nr. .../2007.
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În aceea i perioad societatea a restituit suma de ... RON, prin
pl i efectuate c tre SC Z SRL sau pl i c tre furnizori ai SC Z SRL în numele
acestuia i a facturat c tre SC Z SRL servicii prestate în valoare de ... RON
(factura nr. .../2004), din care în Anexa nr. 4 la raportul de inspec ie fiscala
par iala nr. .../2007 sunt eviden iate doar restituirile în sum de ... RON din data
de ...2005 i în sum de ... RON din data de ...2005.
În perioada urm toare, ...2005-...2005, SC X SRL, în rela ie pur
comercial cu SC Z SRL în baza execut rii contractului comercial de asociere
nr. ... / 2004 a vândut / facturat c tre SC Z SRL de euri fier i prestat servicii de
debitat - înc rcat fier vechi, facturând suma de ... lei inclusiv TVA i a încasat de
la SC Z SRL suma de ... lei.
Diferen a de … lei nu a fost achitat de SC Z SRL, având în
vedere avansurile acordate.
Perioada ulterioar lunii … 2005, perioad în care cele dou
societ i au avut rela ii comerciale în baza contractului de asociere nr. .../2004,
i
care avea ca obiectiv exploatarea în comun a unei halde de zgur
valorificarea zgurii i a celorlalte de euri existente în halda (fier, fonta, scoar a
etc.) nu a fost cuprins în Anexa nr. 4 la raportul de inspec ie fiscal par ial
nr..../2007 i analizat (perioada supus reverificarii - … 2004-…. 2006),
stabilindu-se ca baz de impozitare suplimentar suma de … RON. Îns în
perioada supus analiz rii, … 2004 - … 2005, nu au fost cuprinse opera iunile
referitoare la restituirile de avansuri i serviciile prestate, care sunt în valoare de
… RON.
Conform documentelor primare, la finele lunii … 2005, avansurile
încasate de societate de la SC Z SRL sunt în sum de … RON ( Anexa nr.1 la
contesta ie), petenta anexând i copii ale documentelor care atest restituirile
de avansuri, necuprinse în raportul de inspec ie fiscala nr. .../2007.
Deasemenea petenta solicit modificarea corespunz toare i a
major rilor stabilite în decizia de impunere nr. .../2007.

I.2. Referitor la impozitul pe venituri din alte surse în sum ...
lei i major rile de întârziere aferente în sum de ... lei (referitor la baza de
impozitare de ... lei);
Petenta arat c în raportul de inspec ie fiscal par ial nr.
.../2007, organele de control au stabilit faptul c la luna martie 2005 în eviden a
contabil a SC X SRL figureaz înregistrat în contul 461 suma de … lei.
Petenta precizeaz c în cadrul raportului de inspec ie fiscal
par ial nr. .../2007 este pus în discu ie tot aceea i baz de impozitare ca i
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cea precedent constatat în raportul din … 2006 i care a fost desfiin at de
c tre DGFP Hunedoara prin Decizia nr. …/2007.
În fapt, suma în discu ie reprezint , probabil, avansuri spre
decontare ridicate din casierie (probabil) de c tre o persoan sau mai multe
autorizate de societate s dispun de aceste sume.
Faptul c sumele nu se reg sesc în contul care eviden iaz
disponibilul din cas i au fost eviden iate în diverse conturi (455,461,542), ca
într-un final s se reg seasc eviden iate în debitori diver i (debitul contului
461), poate f r a se respecta normele metodologice de utilizare a conturilor
contabile, nu poate conduce la concluzia c pot fi încadrate în categoria
veniturilor impozabile.
Dac documentele justificative sunt întocmite potrivit legii, sumele
în discu ie reprezint avansuri ridicate din casierie de persoane împuternicite de
societate, reprezentând avansuri de trezorerie
i conform normelor
metodologice de utilizare a conturilor contabile ar trebui s se reg seasc în
debitul contului 542.
În acest caz, petenta consider impunerea ca urmare a
nejustificarii acestora neîntemeiata din cel pu in 2 motive:
nu exista un termen limit de justificare a avansurilor spre decontare la
firmele private, decretul 209 / 1976 nu se aplic în domeniul privat din anul 1997
(Decizia nr. …/2000 a Cur ii Constitu ionale).
- asimilarea acestei sume cu „venituri din alte surse" este for at , normele
metodologice de aplicare a Codului Fiscal precizând la art 78 alin.(2) tipurile de
venituri ce pot fi asimilate „veniturilor din alte surse".
În acest caz sumele ridicate de c tre persoanele împuternicite
de societate i nejustificate cu documenete justificative întocmite potrivit legii
trebuie restituite societ ii.
Urmare a celor prezentate petenta solicit anularea sumei de
… lei reprezentând impozit pe venituri din alte surse stabilit suplimentar cât i a
major rilor în sum de … lei aferente acestei sume.

II.

În baza prevederilor titlului VII din ORDONAN A
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat , organele de inspec ie
fiscal au procedat la efectuarea unei verific rii privind bazele de impunere,
legalitatea i conformitatea declara iilor fiscale, corectitudinea i exactitatea
indeplinirii obliga iilor de c tre SC X SRL, respectarea legisla iei fiscale i
contabile.

II .1 Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de ... lei i

accesoriile aferente (referitor baza de impozitare de ... lei) ;
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Organele de inspec ie fiscal , conform evidentelor contabile
prezentate de SC X SRL privind analizarea contractului de asociere nr. .../2004
încheiat cu SC Z SRL C..., au constatat c între cele dou societ i nu s-a
desf urat activitatea specificat în contract, nu au fost întocmite deconturi
lunare privind cheltuielile i veniturile celor doi asocia i, nerespectându-se
prevederile legale, astfel ca sumele încasate în valoare total de ... lei i
prezentate în anexa nr.4 la raportul de inspec ie fiscal par ial se supun taxei
pe valoarea ad ugat .
Pentru suma de ... lei constatat suplimentar în timpul verific rii
fiscale, s-au calculat pân la data de ...2007, data intr rii societ ii verificate în
procedur de insolven , dobânzi / major ri cf. art. 115 din Ord. Guv. nr. 92 /
2003, republicat în sum de ... lei; penalit i pân la data de ...2005, de 0,5%,
respectiv 0,6% pe luna în baza art. 121 din Ord. Guv. nr. 92 / 2003, republicat ,
în sum de ... lei.
II. 2. Referitor la impozitul pe venituri din alte surse în sum
... lei i major rile de întârziere aferente în sum de ... lei (referitor la baza de
impozitare de ... lei);
Conform eviden elor contabile întocmite de societate i prezentate
organelor de inspec ie fiscal , soldul debitor al contului 461 " Debitori diver i"- în
sum de … lei este înregistrat în luna … 2005 conform notei de contabilitate nr.
…. Prin nota de contabilitate men ionat , s-a închis soldul contului 542 «
avansuri de trezorerie » în sum de … lei, care reprezint sume ridicate în anul
2005 de domnul … pentru « achizi ie marfa » i nedecontate pân la ...2005.
De asemenea tot prin nota contabil nr. …, a fost înregistrat în
contul 461, soldul debitor al contului 455 « sume datorate asocia ilor» în sum
de … lei, sume ridicate de domnul … în luna … 2005 reprezentând « restituire
aport », de i contul 455 nu mai prezenta sold.
Din verificarea evidentelor contabile prezentate, s-a constatat c
au fost ridica i bani din caseria unit ii, iar pe documentele justificative s-a
înscris men iunea "avans marf ". Societatea comercial în perioada respectiv
a achizi ionat marf de la diver i furnizori, marfa nefiind achitat din ace ti bani,
astfel c pentru plata furnizorilor s-au ridicat al i bani din caseria unit ii. Urmare
a acestui fapt, s-a constatat c banii ridica i pentru achizi ie marf nu au fost
utiliza i pentru plata furnizorilor de m rfuri.
Din soldul de … lei, reprezentând sume ridicate de asociat, la …
2006, ultima lun verificat , mai r mâne nedecontat suma de … lei, asociatul
decontând în perioada … - … 2006 suma de … lei.
Sumele de bani ridicate în cursul anului 2005 din societate nu au
fost decontate pân la data efectu rii controlului, astfel c suma de … lei
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înregistrat în contul 461 i nedecontat de asociat, este asimilat « veniturilor
din alte surse » ob inute de asociat.
În concluzie, organul de control concluzioneaz c banii ridica i din
caseria unit ii pentru « avans marf » i pentru « restituire aport » sunt
asimilate veniturilor impozabile din alte surse.
Conform prevederilor art. 78 alin. (2) din Lg. 571 / 2003, rep.
"veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile ...".
Conform prevederilor art. 79 din Lg. 571 / 2003 rep. alin. (1)
"impozitul pe venit se calculeaz prin re inere la sursa la momentul pl ii
veniturilor de c tre pl titorii de venit, prin aplicarea unei cote de 16 % asupra
venitului brut" ; alin.(2)" impozitul calculat i re inut reprezint impozit final" i
alin.(3)" impozitul astfel re inut se vireaz la bugetul de stat pân la 25 inclusiv a
lunii urm toare celei in care a fost re inut."
Sumele de bani ridicate în cursul anului 2005 - prezentate în anexa
nr. 10, pag. 1-13 la raportul de inspec ie fiscal par ial , i nedecontate pân la
data controlului, s-au asimilat veniturilor din alte surse, conform art. 83 din Lg.
571 / 2003 rep., art. 79 alin.1 din Lg. 571 / 2003 rep. i art. 79 din O.U.G. 138 /
2004.
Organul de inspec ie fiscala a apreciat c suma de … lei reprezint
venituri din alte surse pentru care nu s-a constituit i nu s-a declarat la organul
fiscal teritorial impozitul pe venituri din alte surse in procent de 16 %, în sum de
… lei (… x 16 % = … lei).
Pentru impozitul pe veniturile din alte surse stabilit suplimentar,
nedeclarat la organul fiscal teritorial în sum de … lei, s-au calculat pân la data
de …2007, data intr rii societ ii verificate în procedur de insolven , major ri
cf. art. 115 din Ord. Guv. nr. 92 / 2003, republicat în sum de … lei.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei,
avându-se în vedere motiva iile contestatoarei, constat rile organelor de
control, în raport cu perioada supus verific rii, se re in urm toarele :
SC X SRL cu sediul în ..., bdul. ..., bl. ..., sc. .., et. ..., ap. ..., este
înmatriculat la Registrul comer ului sub nr. J ... / ... /..., având Cod fiscal R ..., i
este reprezentat prin Y cu sediul în ...., str. ..., nr. ..., cam. ..., în calitate de
administrator judiciar, numit prin sentin a nr. .../ 2007 a Tribunalului Hunedoara,
pronun at în dosar nr. ... / 2007.

III .1 Referitor la taxa pe valoarea ad ugat în sum de ... lei i

accesoriile aferente (referitor baza de impozitare de ... lei), Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara, prin Biroul de
Solu ionare a Contesta iilor este investit s se pronun e dac organele
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fiscale au calculat în mod corect baza de impozitare pentru taxa pe
valoarea ad ugat .
În fapt, organele de inspec ie fiscal , conform eviden elor
contabile prezentate de SC X SRL privind analizarea contractului de asociere
nr. .../2004 încheiat cu SC Z SRL C..., au constatat c între cele dou societ i
nu s-a desf urat activitatea specificat în contract, nu au fost întocmite
deconturi lunare privind cheltuielile
i veniturile celor doi asocia i,
nerespectându-se prevederile legale, astfel c sumele încasate în valoare total
de 86.093 lei, prezentate în anexa nr. 4 la raportul de inspec ie fiscal par ial ,
se supun taxei pe valoarea ad ugat .
Mijloacele de prob care au stat la baza constat rilor au fost
prezentate în anexa nr. 9, pag. 1-27 la raportul de inspec ie fiscal par ial ,
(copii xerox dup ordinele de plata, copie xerox dup contractul de asociere,
copii xerox dup extrasul de cont- 5121 « banca » din contabilitate).
Ulterior, prin contesta ie, petenta arat c potrivit documentelor
primare, la finele lunii … 2005, avansurile încasate de societate de la SC Z SRL
Constan a sunt în sum de … RON ( Anexa nr.1 la contesta ie), petenta
anexând i copii ale documentelor care atest restituirile de avansuri,
necuprinse în raportul de inspec ie fiscala nr. .../2007.
Prin referatul Activit ii de Inspec ie Fiscal , se men ioneaz faptul
c între cele dou societ i comerciale au existat i alte rela ii comerciale pe
perioada verificat , decât încas rile luate în calcul la raportul de inspec ie fiscal
prin care s-a stabilit ca baz impozabil la TVA suma de … lei, procedându-se
la refacerea calculelor, stabilindu-se ca baz impozabil la TVA suma de … lei
(pentru sumele încasate de societate de la SC Z SRL C…). Conform anexei la
referat, rezult o tax pe valoarea ad ugat
de plat datorat bugetului
consolidat al statului, în sum de … lei, iar accesorile aferente sunt în sum de
… lei, fiind calculate pân la data de …2007 data intr rii societ ii verificate în
procedur de insolven ,.
În concluzie, din baza impozabil în sum de … lei, stabilit
conform Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat
stabilite de inspec ia fiscal nr. .../2007, cu urm toarele obliga ii fiscale:
-TVA de plat în sum de … lei,
- dobânzi / major ri în sum de … lei;
- penalit i în sum de … lei,
r mâne ca baz impozabil suma de … lei, cu urm toarele obliga ii fiscale:
-TVA de plat în sum de … lei .
- dobânzi / major ri în sum de … lei;
- penalit i în sum de … lei,
Fa
de cele prezentate mai sus, pentru suma de … lei
reprezentând :
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- … lei TVA;
- … lei dobânzi / major ri;
- … lei penalit i,
contesta ia va fi admis .
III.2 Referitor la impozitul pe venituri din alte surse în
sum ... lei i major rile de întârziere aferente în sum de ... lei (referitor
la baza de impozitare de ... lei), Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor, este
investit s se pronun e dac organele de control au procedat corect
la impozitarea sumei de ... lei existent în soldul contului 461.
Conform eviden elor contabile întocmite de societate i prezentate
organelor de inspec ie fiscal , soldul debitor al contului 461 " Debitori diver i"- în
sum de … lei este înregistrat în luna … 2005 conform notei de contabilitate nr.
…. Prin nota de contabilitate men ionat , s-a închis soldul contului 542 «
avansuri de trezorerie » în sum de … lei, care reprezint sume ridicate în anul
2005 de domnul … pentru « achizi ie marfa » i nedecontate pân la ….2005.
De asemenea tot prin nota contabil nr. …, a fost înregistrat în
contul 461, soldul debitor al contului 455 « sume datorate asocia ilor» în sum
de … lei, sume ridicate de domnul … în luna … 2005 reprezentând « restituire
aport », de i contul 455 nu mai prezenta sold.
În drept, referitor la contul 461 "Debitori diver i" prin ORDINUL
MINISTERULUI FINAN ELOR PUBLICE Nr. 306 din 26 februarie 2002 pentru
aprobarea Reglement rilor contabile simplificate, armonizate cu directivele
europene, se prevede :
„Contul 461 "Debitori diver i" este un cont de activ.
În debitul contului 461 "Debitori diver i" se înregistreaz :
- valoarea bunurilor i a produc iei în curs de execu ie, constatate lips
sau deteriorate, imputate ter ilor (758, 4427);
- valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 502 la 508);
- pre ul de vânzare al imobiliz rilor cedate (758, 4427);
- valoarea debitelor reactivate (754);
- suma împrumuturilor ob inute la valoarea de rambursare a
obliga iunilor emise (161);
- dividende de încasat aferente titlurilor de plasament sau a celor
imobilizate (762, 761);
- valoarea desp gubirilor i a penalit ilor datorate de ter i (758);
- sumele datorate de ter i pentru concesiuni, loca ii de gestiune, licen e,
brevete i alte drepturi similare (706);
- diferen ele favorabile de curs valutar rezultate în urma raport rii
crean elor la cursul de la închiderea exerci iului financiar (765);
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- dobânzile datorate de c tre debitorii diver i (766).
În creditul contului 461 "Debitori diver i" se înregistreaz :
- valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
- valoarea debitelor încasate (512, 531);
- valoarea debitelor sc zute din eviden (654);
- diferen ele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor încasate sau
la sfâr itul exerci iului (665).
Soldul contului reprezint sumele datorate unit ii, de c tre debitori.”
Având în vedere cele ar tate mai sus, prin raportul de inspec ie
fiscal se face o analiz a soldului contului contabil, astfel încât rezult c au
fost ridica i bani din caseria unit ii, iar pe documentele justificative s-a înscris
men iunea "avans marf ". Societatea comercial în perioada respectiv a
achizi ionat marf de la diver i furnizori, marfa nefiind achitat din ace ti bani,
astfel c pentru plata furnizorilor s-au ridicat al i bani din caseria unit ii. Urmare
a acestui fapt, s-a constatat c banii ridica i pentru achizi ie marf nu au fost
utiliza i pentru plata furnizorilor de m rfuri.
Din soldul de … lei, reprezentând sume ridicate de asociat, la
…2006, ultima lun verificat , mai r mâne nedecontat suma de … lei,
asociatul decontând în perioada … - … 2006, suma de … lei.
În conformitate cu prevederile art. 6 i art. 7, alin. (2) din
ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003,
republicat , se arat :
„ART. 6 Exercitarea dreptului de apreciere
Organul fiscal este îndrept it s aprecieze, în limitele atribu iilor i
competen elor ce îi revin, relevan a st rilor de fapt fiscale i s adopte
solu ia admis de lege, întemeiat pe constat ri complete asupra tuturor
împrejur rilor edificatoare în cauz .”
ART. 7 Rolul activ
…(2) Organul fiscal este îndrept it s examineze, din oficiu, starea de
fapt, s ob in
i s utilizeze toate informa iile i documentele necesare
pentru determinarea corect a situa iei fiscale a contribuabilului. În analiza
efectuat organul fiscal va identifica i va avea în vedere toate
circumstan ele edificatoare ale fiec rui caz.”,
organele de inspec ie fiscal stabilind c sumele de bani ridicate în cursul anului
2005 din societate nu au fost decontate pân la data efectu rii controlului, astfel
c suma de ... lei înregistrat în contul 461 i nedecontat de asociat, este
asimilat « veniturilor din alte surse » ob inute de asociat.
În concluzie, organele de inspec ie fiscal concluzioneaz c banii
ridica i din caseria unit ii pentru « avans marf » i pentru « restituire aport »
sunt asimilate veniturilor impozabile din alte surse.
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În conformitate cu prevederile LEGII Nr. 571 din 22 decembrie
2003, republicat , privind Codul fiscal, art.78 alin.(2) :
„ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse
(2) Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind
impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finan elor Publice, altele
decât veniturile care sunt neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.”
i potrivit art. 79 alin.(1-3) :
„

ART. 79 Calculul impozitului i termenul de plat
(1) Impozitul pe venit se calculeaz prin re inere la surs la momentul
pl ii veniturilor de c tre pl titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de
16% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat i re inut reprezint impozit final.
(3) Impozitul astfel re inut se vireaz la bugetul de stat pân la data de
25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut.”

Sumele de bani ridicate în cursul anului 2005 - prezentate în anexa
nr. 10, pag. 1-13 la raportul de inspec ie fiscal par ial , i nedecontate pân la
data controlului, s-au asimilat veniturilor din alte surse, conform art. 83 din
LEGEA Nr. 571 din 22 decembrie 2003, republicat , privind Codul fiscal, care
arat :
„ART. 83 Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume
datorate bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului
general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara ie fiscal , în condi iile art.80 alin.(2) i art.84 alin.(4);
b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.
(2) Dispozi iile alin.(1) sunt aplicabile i în cazurile în care impozitele,
taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general consolidat
sunt scutite la plat conform reglement rilor legale, precum i în cazul
unei ramburs ri de tax pe valoarea ad ugat .”
i potrivit art. 79 din ORDONAN
DE URGEN
Nr. 138 din 29 decembrie
2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
„ ART. 79 Calculul impozitului i termenul de plat
(1) Impozitul pe venit se calculeaz prin re inere la surs la momentul
pl ii veniturilor de c tre pl titorii de venituri, prin aplicarea unei cote de
16% asupra venitului brut.
(2) Impozitul calculat i re inut reprezint impozit final.
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(3) Impozitul astfel re inut se vireaz la bugetul de stat pân la data de
25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost re inut.” .
Organele de inspec ie fiscal , în mod legal, au stabilit c suma de
… lei reprezint venituri din alte surse pentru care nu s-a constituit i nu s-a
declarat la organul fiscal teritorial impozitul pe venituri din alte surse în procent
de 16 %, în sum de … lei (… x 16 % = … lei), contesta ia va fi respins ca
neîntemaiat .
De asemenea pentru impozitul pe veniturile din alte surse stabilit
suplimentar, nedeclarat la organul fiscal teritorial în sum de … lei, s-au calculat
pân la data de …2007, data intr rii societ ii verificate în procedur de
insolven , major ri în sum de … lei, conform art. 115 din ORDONAN A
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat , care
prevede:
„ART. 115 Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere
(1) 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. ”
Pentru considerentele ar tate i în temeiul prevederilor LEGII nr.
571 / 2003 privind Codul Fiscal, ORDONAN EI GUVERNULUI Nr. 92 din 24
decembrie 2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , ORDINUL
nr. 519 din
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se
DECIDE:
Art. 1 – Admiterea par ial a contesta iei pentru suma de ... lei
reprezentând :
... lei ;
- taxa pe valoarea ad ugat
- dobânzi / major ri aferente taxei pe valoarea ad ugat
... lei ;
- penalit i aferente taxei pe valoarea ad ugat
... lei .
Art. 2 – Respingerea ca neîntemeiat
suma de … lei reprezentând :
- taxa pe valoarea ad ugat
- dobânzi / major ri aferente taxei pe valoarea ad ugat
- penalit i aferente taxei pe valoarea ad ugat

a contesta iei pentru
… lei ;
… lei ;
… lei ;
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- impozit pe veniturile din alte surse stabilit suplimentar
- major rile de întârziere aferente impozit pe veniturile
din alte surse stabilit suplimentar

… lei ;
... lei.

Prezenta
decizie pentru art. 2 poate fi
atacat la
Tribunalul Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei,
conform prevederilor legale în vigoare .

