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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  ....... 
 
 
 

   DECIZIA NR. 146 
din 06.12.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
ASOCIA�IA FAMILIAL� ....... 

 din localitatea ......., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului  .......  sub  nr. .......din 17.10.2007 

 

 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  .......  a 
fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ....... – 
Activitatea de inspec�ie fiscal� prin adresa nr. .......din ........10.2007, înregistrat�  
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....... sub nr. .......din 
17.10.2007, cu privire la contesta�ia formulat� de ASOCIA�IA FAMILIAL� 
....... din localitatea ......., str. ........ 

A.F. ....... contest� Decizia privind nemodificarea bazei de 
impunere nr. .......din 30.08.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr. .......din 30.08.2007, întocmit de Administra�ia Finan�elor Publice ....... – 
Activitatea de inspec�ie fiscal�, privind suma de ....... lei reprezentând impozit 
pe venit. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art.205 
�i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
....... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. A.F. ....... din localitatea ......., prin contesta�ia formulat� 

precizeaz� c� a cerut radierea asocia�iei de la ORC ....... la data de 11.12.2006, 
radierea fiind înscris� la registrul comer�ului la 13.12.2006. 

Contestatoarea sus�ine c� în urma verific�rii s-a apreciat c� 
asocia�ia �i-a desf��urat activitatea în mod ilegal, în baza autoriza�iei nr. 
.......1995 �i a CUI ......., dar în baza art. 2 din OUG nr. 51/2004 aceasta  �i-a 
încetat de drept valabilitatea, în mod automat asocia�ia pierzându-�i calitatea de 
pl�titor de TVA. 
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În urma verific�rii pentru perioada 01.01.2004 – 31.12.2004 a 
fost majorat venitul brut cu suma de ....... lei, reprezentând contravaloarea 
stocului de marf� de�inut de contribuabil la data de 31.12.2004 �i au fost 
majorate cheltuielile deductibile cu suma de ....... lei, reprezentând venit net 
suplimentar în sum� de .......lei �i un venit anual global impozabil de ....... lei, cu 
un impozit pe venit de ....... lei. 

De asemenea, contestatoarea sus�ine c� în urma verific�rii s-a 
apreciat c� veniturile dup� 31.12.2004 sunt ilicite �i c� trebuia confiscat� suma 
de ....... lei �i s-a aplicat o amend� de ....... lei, de�i asocia�ia a achitat toate 
obliga�iile fiscale, iar serviciul juridic din cadrul DGFP ....... nu a r�spuns unei 
adrese vizând clarificarea situa�iei juridice. 

Totodat�, contestatoarea men�ioneaz� c� suma este foarte mare �i 
nu are cum s� o achite, trebuind s�-�i vând� apartamentul �i s� r�mân� pe 
drumuri. 

 
II. Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. 

.......din 30.08.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 
30.08.2007, întocmit de Administra�ia Finan�elor Publice ....... – Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, organele de control nu au stabilit pentru perioada 
verificat�, 01.01.2004 – 31.12.2004, obliga�ii suplimentare la impozitul pe venit 
�i la taxa pe valoarea ad�ugat�, neconstatându-se diferen�e fa�� de obliga�iile 
fiscale declarate de contribuabil.  

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  

�i  având  în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  
normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
Referitor la impozitul pe venit în sum� de ....... lei, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ....... se poate învesti cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei, în condi�iile în care aceast� sum� nu a fost 
stabilit� prin decizia contestat�.  

 
În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere 

nr. .......din 30.08.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .......din 
30.08.2007, organele de control nu au stabilit pentru perioada verificat�, 
01.01.2004 – 31.12.2004, obliga�ii suplimentare la impozitul pe venit �i la taxa 
pe valoarea ad�ugat�, neconstatându-se diferen�e fa�� de obliga�iile fiscale 
declarate de contribuabil. 

Contestatoarea sus�ine c� în urma verific�rii pentru perioada 
01.01.2004 – 31.12.2004 a fost majorat venitul brut cu suma de ....... lei, 
reprezentând contravaloarea stocului de marf� de�inut de contribuabil la data de 
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31.12.2004 �i au fost majorate cheltuielile deductibile cu suma de ....... lei, 
reprezentând costul unui venit net suplimentar în sum� de .......lei �i un venit 
anual global impozabil de ....... lei, cu un impozit pe venit de ....... lei. 

Având în vedere c� prin decizia contestat� nu au fost stabilite 
obliga�ii fiscale suplimentare fa�� de cele declarate de contribuabil, prin adresa 
nr. .......din 13.11.2007, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....... a 
solicitat contestatoarei s� vin� cu preciz�ri concrete în leg�tur� cu sumele 
contestate �i cu motivele de drept �i de fapt pe care se întemeiaz� cererea 
formulat�. 

Prin adresa înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ....... sub nr. ....... din 28.11.2007, contestatoarea precizeaz� c� 
motivele contesta�iei sunt cele prezentate în cererea formulat� ini�ial. 

 
În drept, la art. 206 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prev�d 
urm�toarele: 

„(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i 
m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în 
actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 

Art. 110 alin. (3) din acela�i act normativ stipuleaz� c�: „(3) 
Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� 
crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele 
îndrept��ite, potrivit legii.” 

Totodat�, la art. 205 alin. (1), (2) �i (3) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
prev�d urm�toarele: 

„Posibilitatea de contestare 
 (1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la 
ac�iune al celui care se consider� lezat în drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� 
a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia.” 

 
În urma reverific�rii s-a constatat c� pentru perioada respectiv� 

contribuabilul nu datoreaz� debite suplimentare la bugetul de stat fa�� de cele 
declarate, astfel c� cererea formulat� nu are obiect, prin Decizia de nemodificare 
a bazei de impunere nefiind stabilit� nicio sum� suplimentar� datorat� la 
bugetul de stat.  
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Totodat�, atât prin contesta�ia formulat� ini�ial, cât �i prin 
complet�rile depuse ulterior, contestatoarea nu face dovada c� a fost lezat� în 
drepturile sale prin emiterea  Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere 
nr. .......din 30.08.2007. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� 

impozitul pe venit în sum� de ....... lei, la care se face referire prin contesta�ia 
formulat�, a fost stabilit prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit nr. 
.......din 30.05.2007, împotriva c�reia petenta a formulat contesta�ie, care a fost 
solu�ionat� prin Decizia .......din 01.08.2007, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice dispunând desfiin�area actului administrativ prin care a fost stabilit� 
suma respectiv�, în vederea efectu�rii unei noi verific�ri. 

La pct. 6.3 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se precizeaz� c�:  

 „6.3. Decizia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� 
în sistemul c�ilor administrative de atac, în sensul c� asupra ei organul de 
solu�ionare competent nu mai poate reveni, cu excep�ia situa�iilor privind 
îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii.” 

 
Având în vedere cele prezentate, precum �i prevederile legale 

men�ionate, se va respinge contesta�ia formulat� de A.F. ....... pentru suma de 
....... lei ca fiind f�r� obiect, în temeiul pct. 12.1 din Ordinul Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�:  

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile 

contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� 
prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de solu�ia 
pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� cererea r�mâne lipsit� de 
obiect;” 

  
22..  ÎÎnn  cceeeeaa  ccee  pprriivvee��ttee  ssuuss��iinneerreeaa  ccoonntteessttaattooaarreeii  cc��  ppeennttrruu  

vveenniittuurriillee  ccoonnffiissccaattee  îînn  ssuumm��  ddee  ..............  lleeii  ��ii  aammeennddaa  ddee  ..............  lleeii  nnuu  aa  ffoosstt  
ccllaarriiffiiccaatt��  ssiittuuaa��iiaa  jjuurriiddiicc��,,  ffaacceemm  pprreecciizzaarreeaa  cc��  ppeennttrruu  aacceessttee  ssuummee  pprriinn  
DDeecciizziiaa  ..............din 01.08.2007 s-a dispus transmiterea contesta�iei Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului ....... – Activitatea de inspec�ie fiscal� pentru a 
o înainta judec�toriei competente, întrucât organul de solu�ionare din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului ....... nu are competen�a 
material� de solu�ionare, potrivit art. 179 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003. 
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AA��aa  dduupp��  ccuumm  rreezzuulltt��  ddiinn  ddooccuummeenntteellee  eexxiisstteennttee  llaa  ddoossaarruull  
ccaauuzzeeii,,  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivvee��ttee  ssuummaa  ccoonnffiissccaatt��  ��ii  aammeennddaa,,  ssttaabbiilliittee  pprriinn  pprroocceessuull  
vveerrbbaall  ddee  ccoonnttrraavveenn��iiee  nnrr..  ..............  ddiinn  2200..0055..22000077,,  ffaacc  oobbiieeccttuull  DDoossaarruulluuii  nnrr..  
..............//22000077  aa  JJuuddeecc��ttoorriieeii  ..............,,  ccaarree  ss--aa  pprroonnuunn��aatt  pprriinn  SSeennttiinn��aa  cciivviill��  nnrr..  ..............ddiinn  
2255..0099..22000077..  

Conform pct. 6.3 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, „6.3. Decizia emis� în solu�ionarea contesta�iei 
este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac, în sensul c� asupra 
ei organul de solu�ionare competent nu mai poate reveni, cu excep�ia 
situa�iilor privind îndreptarea erorilor materiale, potrivit legii.” 

  
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul prevederilor art. art. 205 alin. (1), (2) �i (3) �i 206 alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, pct. 6.3 �i 12.1 din Ordinul Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 

                                    D E C I D E: 
 

- Respingerea contesta�iei formulat� de  A.F. ......., ca fiind f�r� 
obiect. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ......., în termen de 

6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
                                                                                
  
 
PROCEDUR�: - contesta�ie f�r� obiect 
                      - 206 �i 205 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, 


