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privind solu Ńionarea contesta Ńiilor

formulate de S.C. “x” S.R.L.
din ora şul x, jude Ńul Prahova

                                                                                                                  
                                                     

Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a JudeŃului
Prahova a fost sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Prahova, prin adresele nr.x şi nr.x din x
iunie 2011 – înregistrate la D.G.F.P. Prahova sub nr. x şi nr.x din x iulie 2011, în legătură cu
contestaŃiile Societ ăŃii Comerciale “x” S.R.L.  din oraşul x, judeŃul Prahova, formulate împotriva
Proceselor Verbale din data de x mai 2011 încheiate de consilieri din carul A.I.F. Prahova,
înregistrate la organul de inspecŃie fiscală sub nr.x/x mai 2011 şi sub nr.x/x mai 2011. 

Societatea Comercială “x” S.R.L. are sediul social în oraşul x, Str. x, Nr.x, Bloc x,x, Ap.x,
judeŃul Prahova, este înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului Prahova sub nr. J29/x/x  şi are
codul unic de înregistrare fiscală x cu atribut fiscal RO.

* Prin contesta Ńiile formulate,  înregistrate la A.I.F. Prahova sub nr.x/x iunie 2011,
respectiv sub nr.x/x iunie 2011,  societatea comercială aduce unele precizări şi apărări în
legătură cu deficienŃele constatate şi consemnate în Procesul Verbal încheiat la data de x mai
2011 (nr.x/x mai 2011) de organele de inspecŃie fiscală ca urmare a reverific ărilor  efectuate în
ceea ce piveşte modul de constituire, declarare şi virare a impozitului pe profit şi taxei pe valoarea
adăugată datorate bugetului general consolidat de către S.C. “x” S.R.L. în perioada ianuarie
2007 – decembrie 2008 , respectiv unele precizări şi apărări în legătură cu deficienŃele constatate
şi consemnate în Procesul Verbal încheiat la data de x mai 2011 (nr.x/x mai 2011) de organele de
inspecŃie fiscală ca urmare a verific ărilor  efectuate în ceea ce piveşte modul de constituire,
declarare şi virare a obligaŃiilor fiscale cu reŃinere la sursă datorate bugetului general consolidat
de către S.C. “x” S.R.L. în perioada ianuarie 2009 – februarie 2011,  precum si verificarea
aspectelor referitoare la tranzacŃiile efectuate cu partenerii săi de afaceri, solicitând anularea
celor dou ă Procese Verbale din x mai 2011. 

În urma verific ării dosarelor contesta Ńiilor, organul de solu Ńionare a contesta Ńiei
constat ă urm ătoarele:

Anterior,  S.C. "x" S.R.L. a mai formulat contestaŃii împotriva celor două Procese Verbale
din x mai 2011, respectiv contesta Ńia înregistrată la A.I.F. Prahova sub nr.  x/x iunie 2011
formulată împotriva Procesului Verbal din x mai 2011 înregistrat sub nr. x/x mai 2011 şi
contesta Ńia înregistrată la A.I.F. Prahova sub nr.x/x iunie 2011 formulată împotriva Procesului
Verbal din x mai 2011 înregistrat sub nr. x/x mai 2011.

Aceste contestaŃii au fost soluŃionate prin emiterea de către D.G.F.P. Prahova a Deciziei
nr.507/30 iunie 2011  (Proces Verbal din x mai 2011 înregistrat sub nr. x/x mai 2011) şi a Deciziei
nr.508/30 iunie 2011 (Procesul Verbal din x mai 2011 înregistrat sub nr. x/x mai 2011), ambele
contestaŃii fiind respinse ca fiind fără obiect, întrucât procesele verbale contestate nu
reprezint ă acte contestabile,  respectiv titlu de creanŃă sau un alt act administrativ fiscal.

Drept urmare, contestaŃiile înregistrate la A.I.F. Prahova sub nr.x/x iunie 2011 şi respectiv
sub nr.x/x iunie 2011, având acela şi obiect  ca şi contestaŃiile precedente pentru care s-au emis
deciziile de soluŃionare susmenŃionate, vor fi respinse ca inadmisibile.

* Concluzionând analiza contesta Ńiilor formulate de S.C. “x” S.R.L., cu sediul în
oraşul x, jude Ńul Prahova,  împotriva Proceselor Verbale încheiate la data de x mai 2011 de
organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.I.F. Prahova – înregistrate la organul de inspecŃie
fiscală sub nr.x/x mai 2011 şi sub nr.x/x mai 2011, în conformitate cu prevederile alin. (1) al art.
216 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată în
31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, se:
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D   E   C   I   D   E   :

1. – Respingerea ca inadmisibil ă a contesta Ńiilor formulate de S.C. “x” S.R.L. din oraşul
x, judeŃul Prahova.

2. –  În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003, republicată în
31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (1) al art. 11 din Legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacată – în termen de 6 (şase)
luni de la data primirii acesteia – la instanŃa de contencios administrativ competentă din cadrul
Tribunalului Prahova.

DIRECTOR EXECUTIV,

                                                              

              
CT/4ex./11.08.2011
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