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D E C I Z I A  nr. 113/21.09.2011
privind soluţionarea contestaţiei

S.C. EN – M S.R.L.,
înregistrată la D. G.F.P. a judeţului V sub nr. ..../03.08.2011

Compartimentul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor  Publice Valui a fost sesizat de Activitatea de inspecţie fiscală -Serviciul de 
Inspectie  Fiscală  Huşi,  prin  adresa  nr..../23.08.2011,   înregistrata  la  DGFP V sub 
nr. ../30.08.2011, cu privire la contestaţia formulată de S.C. EN-M SRL CUI 3...  cu 
sediul în municipiul .. str. .. nr. .., bl. .., sc. C, ap. 2, jud V.

Contestaţia  a  fost  formulata  impotriva  diferenţelor  stabilite  la  controlul  din 
29.06.2011, în valoare de Slei . 

În  fapt, S.C.  EN-M  a  formulat  contestaţie  împotriva  diferenţelor  stabilite  la 
controlul din 29.06.2011, în valoare de S lei. 

Întrucât  în  cererea  formulată  contestatoarea  nu  a  menţionat  actul  şi  suma 
contestată individualizată pe feluri de impozite şi taxe şi accesorii aferente prin adresa 
nr.  ---------/30.08.2011 s-a  solicitat  petentei  să  facă  aceste  menţiuni  precum şi  să 
prezinte  motivele  de  fapt,  temeiul  de  drept  pe  care  îşi  intemeiază  contestaţia,  în 
termen de 5 zile de la  primirea adresei,  în conformitate cu prevederile art.  205 şi  
art.206 din Codul de procedură fiscală. 

Totodata  i  s-a  facut  cunoscut  contestatoarei  şi  faptul  că  titlul  de  creanţă 
susceptibil de a fi contestat îl reprezintă Decizia de impunere, la baza emiterii acesteia 
stâd constatările din Raportul de inspecţie fiscală. 

În conformitate cu art.110 alin. (3) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală , republicată, se prevede: 
“(3) Titlul  de creanţă este actul  prin care se stabileşte şi se individualizează  
creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite,  
potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
    a) decizia de impunere;’’ 
Coroborat cu pct. 107.1 din HG 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
''titlul de creanţă este actul prin care , potrivit legii, se stabileşte şi se individualizează  
obligaţia de plată privind creanţele fiscale, întocmit de organele competente sau de  
alte persoane îndreptaţite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
a)decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;’’ 

Adresa a fost primită de petentă în data de 06.09.2011  potrivit confirmării de 
primire  nr. 112 aflată la dosarul cauzei iar până la această dată, respectiv 23.09.2011 
nu s-a primit raspuns. 

În drept, sunt aplicabile prevederile art.205 , art.206 alin.(2) si art.209 din O.G.  
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare 
în care se stipulează: 
“ ART. 205
    Posibilitatea de contestare
    (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative 
fiscale  se  poate  formula  contestaţie  potrivit  legii.  Contestaţia  este  o  cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră 
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lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, 
în condiţiile legii.’’ 

În conformitate cu prevederile art 206 alin. (1) si (2) din Codul de procedură 
fiscală, în care se stipuleaza: 
  “ART. 206
    Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e)  semnătura  contestatorului  sau  a  împuternicitului  acestuia,  precum şi 
ştampila  în  cazul  persoanelor  juridice.  Dovada  calităţii  de  împuternicit  al 
contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
    (2) Obiectul contestaţiei îl  constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal  în titlul  de creanţă sau în actul  administrativ fiscal 
atacat,  cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a 
actului administrativ fiscal”. 
 ART. 209
    Organul competent
   (1)  Contestaţiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor 
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  deciziilor  pentru 
regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a 
măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri, 
precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către:
    a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, 
în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile 
care  au  ca  obiect  impozite,  taxe,  contribuţii,  datorie  vamală,  accesorii  ale 
acestora,  măsura  de  diminuare  a  pierderii  fiscale,  în  cuantum de  până  la  3 
milioane  lei,  precum şi  pentru  contestaţiile  îndreptate  împotriva  deciziilor  de 
reverificare,  cu  excepţia  celor  emise  de  organele  centrale  cu  atribuţii  de 
inspecţie fiscală”;

Potrivit  pct.  175.1  din  Norme  Metodologice  de  aplicare  privind  Codul  de 
procedură fiscală aprobat prin HG.1050/2004 “În contestaţiile care au ca obiect sume  
se  va  specifica  cuantumul  sumei  totale  contestate,  individualizată  pe  categorii  de  
impozite, taxe, datorie vamală, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora. În situatia  
în care se constată nerespectarea acestei  obligaţii,  organele fiscale de soluţionare  
competente  vor  pune  în  vedere  contestatorului,  printr-o  adresă,  să  precizeze,  în  
termen  de  5  zile  de  la  comunicarea  acesteia,  cuantumul  sumei  contestate,  
individualizata.’’ 

Faţă de cadrul legal invocat mai sus se reţine că se poate formula contestaţie 
potrivit  legii,  împotriva  tilului  de  creanţă  respectiv  Decizia  de  impunere  în  care 
organele de inspecţie fiscală au înscris obligaţia de plată individualizată pe feluri de 
impozite si taxe. 

Totodata în conformitate cu art. 213 alin.(1) si (5) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală , cu modificarile şi completările ulterioare se precizează:

(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica motivele de 
fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza  
contestaţiei  se  face  în  raport  de  susţinerile  părţilor,  de  dispoziţiile  legale 
invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea 
contestatiei se face în limitele sesizării. 
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(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor 
de  proceduă şi  asupra  celor  de  fond,  iar  când  se  constată  ca  acestea  sunt  
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”. 

In  consecinţă,  întrucât  până  la  aceasta  dată  contestatoarea  nu  a  dat  curs 
solicitării  din  adresa  nr.  ---------/30.08.2011,  nu  a  precizat  actul  contestat,  suma 
contestată  individualizată  pe  feluri  de  impozite  şi  taxe  cât  şi  accesorii  aferente, 
motivele  de  fapt  şi  temeiul  de  drept,  contestaţia  urmează  să  fie  respinsă  ca 
inadmisibilă. 

Pentru considerentele aratate în conţinutul  deciziei  şi  in temeiul  prevederilor 
205, art. 206,art. 209, art. 213 si art. 216 al(1)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală , republicată, se

 D E C I D E : 

Art.1-Respingerea contestaţiei  formulată de  S.C.  EN-M SRL ----  CUI---  cu 
sediul  în--i,  str.  --, bl.  --,  sc ---,  ap. --,  judeţul  V cu privire la diferenţele stabilite la 
controlul din luna 29.06.2011 în valoare de Slei, ca inadmisibilă.

Art.2.  Decizia nr. 113/21.09.2011 privind soluţionarea contestaţiei formulată de 
S.C.  EN-M SRL --se  comunică  acesteia  în  condiţiile  art.  44  din  O.G.  nr.  92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată şi  la A.I.F.-DGFP  V.

Art. 3. Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată la Tribunalul V în termen de 6 luni de la comunicare.

      DIRECTOR EXECUTIV,
      -
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