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DECIZIA nr. 358 din 2009
privind soluţionarea contestaţiei formulată de
S.C. .X. S.R.L.
înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor
sub nr.908203/27.X.2009
Direcţia Generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice /.X./, prin adresa nr.IV/.X./24.X.2009,
înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor sub
nr.908203/27.X.2009 asupra contestaţiei formulată de S.C. /.X./
S.R.L. cu sediul în comuna /.X./, judetul /.X./.
Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei de
impunere nr./.X./31.03.2009 emisă în bază Raportului de inspecţie
fiscală nr./.X.//31.03.2009 încheiat de către organele de inspecţie
fiscală din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice /.X./ - Activitatea
de Inspecţie Fiscală prin care a fost obligată la plată sumei totale de
/.X./ lei reprezentând :
/.X./ lei
- taxa pe valoarea adăugată suplimentară;
/.X./ lei - majorari de întârziere aferente taxei pe valoarea
adăugată suplimentară ;
/.X./ lei - impozit pe profit suplimentar ;
/.X./ lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe
profit suplimentar .
Societatea solicită şi anularea Dispoziţiei privind măsurile
stabilite de organele de inspecţie fiscală nr./.X.//2/2009 şi a Deciziei
privind nemodificarea bazei de impunere nr./.X./31.03.2009.
Constatând că în speţă sunt întrunite dispoziţiile art. 205
şi art.209 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
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procedura fiscală, republicată, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală prin Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor este legal
investită să analizeze contestaţia formulată de S.C. /.X./ S.R.L.
1. Referitor la contestaţia formulată împotriva Deciziei de
impunere nr./.X./31.03.2009 şi a Deciziei privind nemodificarea bazei
de impunere nr./.X./31.03.2009
Cauza supusă soluţionării este dacă Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de
soluţionare a contestaţiilor se poate investi cu soluţionarea pe
fond a contestaţiei impotriva celor doua acte administrative
fiscale, în condiţiile în care societatea nu a respectat termenul
legal de exercitare a căii administrative de atac.
În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul
cauzei privitor la depunerea în termen a contestaţiei, rezultă că
societăţii contestatoare i-au fost comunicate Decizia de impunere
nr./.X./31.X.2009, Dispoziţia de măsuri nr./.X.//2/2009 şi Decizia
privind nemodificarea bazei de impunere nr./.X./31.03.2009 prin
adresa nr./.X.//01/.X./2009 anexată în copie la dosar, aceasta fiind
primită pe data de 06/.X./2009 şi înregistrată în Registrul general de
evidenţă a corespondenţei sub nr./.X./06/.X./2009, fapt ce reiese din
menţiunea de pe adresa menţionată purtând semnătura şi ştampila
societăţii.
Contestaţia formulată de S.C. /.X./ S.R.L. împotriva celor
două acte administrative a fost înregistrată la Administraţia Finanţelor
Publice a municipiului /.X./ sub nr.II/1923 în data de 08.07.2009,
conform ştampilei Serviciului registratură al acestei instituţii aplicată
pe originalul contestaţiei, fiind depusă direct la această instituţie, fapt
ce reiese din adresa nr.X/18.09.2009 a Direcţiei generale a finanţelor
publice /.X./, înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a
contestaţiilor sub nr. 908384/23.X 2009.
În drept, sunt incidente prevederile art.207 alin.1 din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, care precizează următoarele :
“ Termenul de depunere a contestatiei
(1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la
data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sancţiunea
decăderii.”,
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coroborat cu prevederile art.68 din acelaşi act normativ :
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală,
precum şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea
fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit dispoziţiilor Codului de
procedură civilă” .
Potrivit art.101 din Codul de procedură civilă :
“ Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici
ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul”.
Se reţine că termenul de depunere a contestaţiei prevăzut
în Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, are caracter imperativ şi începe să curgă din ziua
următoare celei în care s-a comunicat Decizia de impunere nr.
/.X./31.03.2009 şi Decizia privind nemodificarea bazei de impunere
nr./.X./31.03.2009 respectiv începând în data de 07/.X./2009 şi se
sfârşeşte în data de 06.X.2009.
Prin urmare, ultima zi în care societatea avea dreptul de a
depune contestaţia la organul fiscal emitent era ziua de 07.05.2009.
Din actele existente la dosarul cauzei reiese că S.C. /.X./
S.R.L. a depus contestaţie împotrivă Deciziei de impunere
nr./.X./31.03.2009 şi a Deciziei privind nemodificarea bazei de
impunere nr./.X./31.03.2009, după 93 de zile de la data comunicării
actelor administrative contestate, deci peste termenul de 30 de zile
prevăzut de art. 207 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003,
privind Codul de procedură fiscală, republicată, încălcându-se astfel
dispoziţiile imperative referitoare la termenul de depunere.
În raport cu prevederile legale citate mai sus rezultă că
S.C. /.X./ S.R.L. avea dreptul să depună contestaţia la organul care
a emis Decizia de impunere nr. /.X./31.03.2009 şi Decizia privind
nemodificarea bazei de impunere nr./.X./31.03.2009, respectiv la
Activitatea de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice /.X./ până la data de 07.05.2009, inclusiv.
Întrucât contestatoarea nu a respectat condiţiile
procedurale impuse de Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, privind
Codul de procedură fiscală, republicată cu privire la termenul de
depunere a contestaţiei, depăşind termenul de contestare de 30 de
zile a decăzut din dreptul de a-i fi soluţionată pe fond contestaţia
formulată impotriva Deciziei de impunere nr. /.X./31.03.2009 şi
Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr./.X./31.03.2009
astfel încât această urmează a se respinge ca nedepusă în termen,
3 /6

potrivit art.217 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003,
republicată, unde se prevede că :
”Dacă organul de soluţionare competent constată
neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă
fără a se proceda la analiză pe fond a cauzei ”, coroborat cu pct.13.1
lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscală, republicată, care prevede :
“Contestaţia poate fi respinsă ca : a) nedepusă în
termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul
prevăzut de prezenta lege [...]”.
2. Referitor la solicitarea societăţii de anulare a Dispoziţiei de
măsuri nr..X./31.03.2009 privind măsurile stabilite de organele de
inspecţie fiscală emisă de Administraţia finanţelor publice a
municipiului /.X./ - Activitatea de Inspecţie Fiscală
Cauza supusă soluţionării este dacă Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală prin Direcţia generală de soluţionare a
contestaţiilor are competenţa materială de a soluţiona acest
capăt de cerere, în condiţiile în care dispoziţia de măsuri nu are
caracter de titlu de creanţă fiscală.
În fapt, prin
Dispoziţia de măsuri nr./.X.//2/31.032009,
organele de inspecţie fiscală au dispus S.C. /.X./ S.R.L. măsuri de
înregistrare în evidenţa contabilă a diferenţelor suplimentare de
impozit pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, stabilite prin Raportul
de inspecţie fiscală nr.X./31.03.2009 care a stat la baza emiterii
deciziei de impunere contestate, în baza prevederilor art.105 alin.9
din Ordonanţa nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată.
În drept, potrivit art.209 alin.1 din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, Direcţia
generala de soluţionare a contestaţiilor este competentă să
soluţioneze :
“contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum
şi a deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală “, iar potrivit art.209 alin.2 din acelaşi act
normativ : “Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative
fiscale se soluţionează de către organele fiscale emitente".
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De asemenea, în conformitate cu prevederile pct.5.2, pct.13.1
lit.a) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată : “Alte acte administrative fiscale pot fi :
dispoziţia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii
reglementată de rt.28 din Codul de procedură fiscală, republicat,
notele de compensare, înştiinţări de plată, procesul verbal privind
calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului”, iar conform pct.1 din
anexa nr.2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.1939/2003
pentru aprobarea formularului Dispoziţie privind măsurile stabilite de
organele de inspecţie fiscală :
“Formularul Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de
inspecţie fiscalăreprezintă actul administrativ fiscal emis de organele
de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite”.
Intrucât măsurile stabilite în sarcina S.C. /.X./ S.R.L. prin
Dispozitia nr. .X./31.03.2009 nu prevăd stabilirea unor obligaţii
fiscale suplimentare în sarcina societăţii, nefiind în situaţia unui titlu
de creanţă fiscală, se reţine că soluţionarea contestaţiei pentru acest
capăt de cerere intră în competenţa organelor fiscale emitente ale
actului administrativ contestat, Direcţia generală de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
neavând competenţa de soluţionare a dispoziţiilor privind măsurile
stabilite de organele de inspecţie fiscală.
Prin urmare pentru capatul de cerere privind anularea
Dispozitiei de masuri nr..X./31.03.2009, dosarul privind contestatia
S.C. /.X./ S.R.L. va fi transmis spre competentă soluţionare
Administraţiei finanţelor publice a municipiului /.X./ - Activitatea de
Inspecţie Fiscală, în calitate de organ emitent al dispoziţiei de măsuri.
Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.207 alin. 1
din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscală, republicată, pct.5.2, pct.13.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală,
republicată, se :
DECIDE
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1.Respingerea ca nedepusă în termen a contestaţiei formulată
de S.C. /.X./ S.R.L. împotriva Deciziei privind nemodificarea bazei de
impunere nr./.X./31.03.2009, precum şi pentru totală de /.X./ lei
stabilită prin Decizia de impunere nr./.X./31.03.2009 reprezentând :
/.X./ lei
- taxa pe valoarea adăugată suplimentară;
/.X./ lei
- majorari de întârziere aferente taxei pe valoarea
adăugată suplimentară ;
/.X./ lei - impozit pe profit suplimentar ;
/.X./ lei - majorări de întârziere aferente impozitului pe
profit suplimentar.
2. Transmiterea capatului de cerere privind anularea Dispozitiei
de masuri nr./.X.//2/2009, Administraţiei finanţelor publice a
municipiului /.X./ - Activitatea de Inspecţie Fiscală, spre competentă
soluţionare.
Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel /.X./ sau
Curtea de Apel /.X./ în termen de 6 luni de la comunicare.
Director General
: Cristina Carp

Sef serviciu :
Consilier juridic : Tudor Giugariu
Inspector asistent : Cristina Carp
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