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                            Decizia nr.           /             .2010 
                    privind soluţionarea contestaţiei depusă de 

                                     S.C. xxxx  S.R.L.  din   înregistrată       
                     la  Agenţia   Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia generală 

            de soluţionare a contestaţiilor sub  nr.  
 

 

                Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de către Garda 
Financiară prin adresa nr. înregistrată  la Direcţia generală de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul A.N.A.F. sub nr.  asupra contestaţiei formulată de S.C. 
xxxx  S.R.L.  din, împotriva procesului verbal de control nr. din emis de Garda 
Financiară, privind suma totală de  lei reprezentând: 

                   -  lei impozit pe profit; 

               -  lei impozit pe venit datorat de persoană juridică 
nerezidentă şi a procesului verbal de contravenţie seria nr. din data de. 

                S.C. xxxx  S.R.L. din, B-dul, nr., etj., ap., sector, este 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J şi are codul unic de înregistrare 
RO.            

                Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de 
art.205, art.207 alin.1 şi art.209 alin.1lit.b din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de 
Soluţionare a Contestaţiilor este legal investită să soluţioneze contestaţia 
formulată de S.C. xxxx   S.R.L. din. 

               1. Cauza supusă soluţionării este dacă Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală prin Direcţia generală de soluţionare a 
contestaţiilor se poate investi să se pronunţe asupra legalităţii măsurilor 
stabilite prin procesul verbal de control nr. bbb  în condiţiile în care Garda 
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Financiară nu are în competenţa sa stabilirea de măsuri referitoare la 
impozite şi taxe. 

 

               În fapt, obligaţiile datorate bugetului general consolidat 
reprezentând: lei impozit pe profit şi  lei impozit pe venit datorat de persoană 
juridică nerezidentă, contestate de S.C. xxxx   S.R.L. din au fost stabilite prin 
procesul verbal de control nr.vvv  încheiat de comisarii din cadrul Gărzii 
Financiare. 
                            Prin contestaţia formulată societatea invocă faptul că: 
organele Gărzii Financiare nu au atribuţia de a stabili taxe şi impozite şi ca 
urmare  solicită  constatarea nulităţii  actelor emise. 
                                                                           
           În drept, prevederile art.85  alin.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, precizează : 
 
                            “Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor 
sume datorate bugetului general consolidat 
                           (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
                           a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 
86 alin. (4); 
                           b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
                           Articolul 109 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, prevede: 
                            “(1) Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat într-un 
raport scris, în care se vor prezenta constatările inspecţiei din punct de 
vedere faptic şi legal. 
                             (2) La finalizarea inspecţiei fiscale, raportul întocmit va 
sta la baza emiterii deciziei de impunere care va cuprinde şi diferenţe în 
plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală existentă la momentul 
începerii inspecţiei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se 
modifică, acest fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea 
bazei de impunere. 
                             (3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică în termen 
de 7 zile de la data finalizării raportului de inspecţie fiscală.” 
                           
                              Totodată, potrivit art.110 alin.3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prevede: 
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                              “(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”, coroborat cu pct.107.1 din H.G. 
Nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a .O.G. 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 îndreptăţite potrivit 
legii. Asemenea titluri pot fi: 
                               a) decizia de impunere emisă de organele competente, 
potrivit legii;(....).” 
 
                              Atribuţiile şi competenţele personalului Gărzii Financiare sunt 
stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea 
Gărzii Financiare, potrivit art.7 alin.1 lit.j care precizează: 
                             “j) să întocmească acte de control operativ şi inopinat 
privind rezultatele verificărilor, să aplice măsurile prevăzute de normele 
legale şi să sesizeze organele competente în vederea valorificării 
constatărilor.” 
                             Tot din acelaşi act normativ art.7 lit.f prevede: 
                            “f) să constate acte şi fapte care au avut ca efect 
evaziunea şi frauda fiscală, să stabilească implicaţiile fiscale ale acestora 
şi să dispună, în condiţiile Codului de procedură fiscală, luarea măsurilor 
asigurătorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la 
urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea şi să sesizeze, 
după caz, organele de urmărire penală.” 
 
                               Având în vedere aceste dispoziţii legale, se reţine că, în 
materia impunerii, legiuitorul a prevăzut prin Codul de procedură fiscală, 
republicată, în mod expres şi limitativ, o anumită categorie de acte administrativ 
fiscale prin care se stabilesc obligaţii bugetare suplimentare iar, potrivit 
articolului de lege menţionat, doar declaraţia şi decizia de impunere constituie 
titluri de creanţă prin care se pot stabili de către organele competente potrivit 
legii obligaţii de plată în sarcina contribuabililor, de natura celor stabilite prin 
procesul verbal de control nr.bbb  emis de Garda Financiară. 
                               Se reţine că, deşi, potrivit legii, procesul verbal nr. nn  nu are 
natura juridică a unui act administrativ fiscal, ci a unui act premergător unui act 
administrativ, care nu stabileşte niciun raport obligaţional între contribuabilul 
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controlat şi bugetul de stat, în mod eronat s-au stabilit sume suplimentare 
printr-un act premergător deciziei de impunere şi s-a dispus măsura virării  
respectivelor  sume către bugetul de stat. 
                              Se reţine faptul că, potrivit art. 7 lit.f din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, 
personalul Gărzii Financiare are ca atribuţii constatarea actelor şi faptelor care 
au avut ca efect evaziunea şi frauda fiscală şi stabilirea  implicaţiilor fiscale ale 
acestora, sesizând organele competente în vederea valorificării constatărilor. 
                              De asemenea, se reţine că impozitele, taxele şi alte sume 
datorate bugetului consolidat se stabilesc prin decizie de impunere, care 
constituie titlu de creanţă şi este susceptibilă de a fi contestată, la baza acesteia 
stând fie raportul de inspecţie fiscală, fie procesul verbal prevăzut de art.97 
alin.2 şi a art.108 alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată. 
                              Se reţine că reprezentanţii Gărzii Financiare – Comisariatul 
General au stabilit măsura virării  diferenţelor  de impozite, taxe şi contribuţii 
constatate fără a avea competenţă legală în acest sens, astfel, procesul verbal 
nr.bbb  încheiat la data de nn  este un act emis de către un organ necompetent 
întrucât potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.91/2003 Garda Financiară nu are astfel de 
atribuţii  în competenţa sa.  
 
                             Se reţine că prin adresa nr.  bb emisă de Garda Financiară –, 
înregistrată la Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor cu nr. bbb , s-a 
comunicat că a fost transmis procesul verbal nr.bb  spre valorificare Direcţiei 
generale coordonare inspecţie fiscală din cadrul A.N.A.F. cu adresa nr.nnnn . 
 
                              În raport de dispoziţiile art.109 din Ordonanţa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, mai sus citat, 
organele de inspecţie fiscală au obligaţia de a emite raport de inspecţie fiscală 
care va sta la baza emiterii deciziei de impunere – titlul de creanţă susceptibil de 
a fi contestat pe calea administrativă de atac. 

                 Având în vedere şi prevederile art.213 alin.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, unde se 
specifică: “(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi 
asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se 
constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe 
fond a cauzei ”, rezultă că organul de soluţionare a contestaţiei nu va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei, urmând să anuleze din Procesul verbal nr. 
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nnnn  măsura virării sumelor reprezentând: lei impozit pe profit şi  lei impozit pe 
venit datorat de persoană juridică nerezidentă. 
                                          
                               2. Referitor la contestaţia privind suma de  lei reprezentând 
amenda contravenţională,  cauza supusă soluţionării este dacă Agenţia 
Natională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală de Soluţionare a 
Contestaţiilor  se poate pronunţa asupra acestui capăt de cerere  în 
condiţiile în care amenzile contravenţionale se supun dreptului comun . 
                                        În fapt, prin contestaţie  S.C. xxxx S.R.L. solicită anularea 
amenzii în valoare de  lei aplicată fără întocmirea unui proces verbal de 
constatare şi sancţionare a contravenţiei. 
             
                                În drept, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din 
cadrul A.N.A.F. are competenţa de soluţionare prevazută la art.209 alin. 1lit.b. 
din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
si completările ulterioare: 
                               “Contestatiile 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 se soluţionează după cum urmează: 

                           a)contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, 
contributii, datorie vamală accesoriile acestora a căror cuantum este de 
1.000.000 lei sau mai mare, cele formulate împotriva actelor emise de 
organe fiscale, precum şi cele formulate de marii contribuabili care au 
ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală  inclusiv accesoriile 
aferente acestora indiferent de cuantum se soluţionează de către 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 
Nationale de Administrare Fiscală.” , coroborat cu  art.223 din  titlul X 
“Sancţiuni “ din acelaşi act normativ, care stipulează următoarele : “ 
Dispoziţiile prezentului titlu se completează cu dispoziţiile legale 
referitoare la regimul juridic al contravenţiilor.”  

       Astfel, la art.31(1) din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, se prevede: „ Împotriva procesului-verbal de constatare a 
contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen 
de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia ” iar la art.32 : 
                               „ (1) Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal 
de constatare a contravenţiei se depune la organul din care face parte 
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agentul constatator, acesta fiind obligat să o primească şi să înmâneze 
depunătorului o dovadă în acest sens. 
                                  (2) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de 
îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.” 
                                  Conform textelor de lege sus invocate, se reţine că 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia generală de soluţionare 
a contestaţiilor nu se poate investi cu soluţionarea acestui capăt de cerere 
urmând a se aplica prevederile art. 32 alin 2 din O.G . nr. 2 /2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor potrivit căruia:” plângerea împreună cu dosarul 
cauzei se trimite de îndată judecătoriei în a cărei circumscripţie a fost 
săvârşită contravenţia.”   
                                 Faţă de cele reţinute se va transmite acest capăt de cerere  
Gărzii Financiare  pentru a-l înainta Judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 
domiciliul fiscal al contribuabilului.  
 
                                  Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art.85, art.109, art.110, art.209, art.213 alin.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,se:  
 
                                                      DECIDE: 
 

             1. Anularea măsurilor dispuse prin procesul verbal nr. privind 
virarea la bugetul de stat a sumei totale de  lei reprezentând: 

               -  lei impozit pe profit; 

               -  lei impozit pe venit datorat de persoană juridică 
nerezidentă, urmând ca organele de inspecţie fiscală competente să valorifice 
constatările efectuate prin procesul verbal încheiat de Garda Financiară la data 
de, conform legii. 
                           2.  Constatarea necompetenţei materiale a Direcţiei Generale 
de Soluţionare a Contestaţiilor privind soluţionarea amenzii contravenţionale în 
sumă de lei.                       

                            Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel în termen 
de  6 luni de la comunicare. 
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