
                                                                                                           

DECIZIA NR. 317/2013
privind solutionarea contestatiei nr. .../...

formulata de S.C. ... S.R.L. din ...
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice ... a fost sesizată de Activitatea 
de  Inspecţie  Fiscală  ...  asupra  contestaţiei  nr.  .../... transmisă  spre 
soluţionare  în  data  de  ...  formulată  de  S.C.  ...  S.R.L.  cu  sediul  în  ...., 
judeţul  ...,  înregistrată  la  O.R.C.  ...  sub  nr.  ....,  având  CUI  ......,  fiind 
reprezentată prin d-na ........ în calitate de administrator. 

Petenta  prin  contestatia  formulata  contesta  Raportul  de  Inspecţie 
Fiscală nr. .../.... 

Prin adresa nr. .../..., confirmată de primire în data de ..., organul de 
solutionare  a  contestaţiei  i-a  făcut  cunoscut  petentei  că  Raportul  de 
Inspecţie Fiscală reprezintă un act care stă la baza întocmirii deciziei de 
impunere,  solicitand totodată acesteia să precizeze obiectul  contestaţiei, 
respectiv  numărul  şi  data  deciziei  atacate,  cuantumul   sumei   totale 
contestate,  individualizată  pe  feluri  de  impozite,  taxe,  contribuţii  şi 
accesoriile  acestora,  precum şi  să  depună orice  alte  dovezi  pe  care  le 
consideră necesare în susţinerea cauzei.

Prin  adresa  înregistrată  la  D.G.F.P.  ...  sub  nr.  .../...,  petenta 
menţionează că sumele contestate sunt atât suma de ... lei reprezentand c-
valoare a ... kg fier vechi achiziţionat în baza Adeverinţelor de primire şi 
plată de la persoane fizice,... lei c/valoare marfă cumpărată cu 33 facturi 
fiscale de la S.C. ... S.R.L. , cât şi suma de ... lei reprezentand c/valoare 
marfă asigurat de furnizor. Totodată se menţionează că pe baza Raportului 
de  Inspecţie  Fiscală  contestat,  A.F.P.  ...  a  emis  la  ...  Somaţie  şi  Titlu 
executoriu, împotriva cărora societatea a formulat contestaţie în instanţă.

Contestaţia are  aplicată semnătura  şi  ştampila  titularului  dreptului 
procesual  aşa cum prevede art.  206 lit.  e)  din O.G.  nr.  92/2003 privind 
Codul  de  procedură fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare.
           Avand in vedere cele mai sus mentionate,  organele de solutionare 
specializate din cadrul D.G.F.P. Dambovita sunt investite sa se pronunte 
asupra contestaţiei formulate.

Petenta contestă  Raportul  de  Inspecţie  Fiscală  nr.  .../...  ale  cărui 
constatări le consideră nelegale.

Fata  de  cele  mai  sus  mentionate  petenta  solicită  admiterea 
contestaţiei şi anularea Raportului de Inspecţie Fiscală nr. .../....



Prin referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, organele de 
inspecţie  fiscală  din  cadrul  Activităţii  de  Inspecţie  Fiscală  ...  propun 
respingerea contestaţiei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele existente la 
dosarul cauzei, motivaţiile contestatorului şi în raport cu actele normative în 
vigoare, s-au reţinut următoarele:
          

Cauza  supusa  solutionarii  este  daca  Direcţia  Generală  a 
Finanţelor  Publice  ...,  prin  organele  specializate  de  solutionare  a 
contestatiilor,  are  competenta  materială  de  a  se  investi  cu 
solutionarea contestaţiei formulate de  S.C. ... S.R.L. din ...  împotriva 
Raportul de inspecţie fiscală nr. .../..., în conditiile în care prevederile 
art. 209 alin. (1)  lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  si 
completările ulterioare, sunt de strictă interpretare.

În fapt, prin contestatia inregistrata la DGFP Dambovita sub nr .../... 
S.C. ... S.R.L. a contestat doar Raportul de inspecţie fiscală nr.  .../... emis 
de Activitatea de Inspecţie Fiscală .... 

Întrucat prin contestaţia depusă, petenta s-a îndreptat doar împotriva 
Raportului de inspecţie fiscală nr. .../... organul de soluţionare este ţinut de 
cererea  petentei  astfel  cum  a  fost  formulată,  neputand  depăşi limitele 
sesizării,  deoarece  conform  prevederilor  art.  213  alin.  1  din  O.G.  nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat,  cu modificările  şi 
completările  ulterioare  “... Analiza  contestaţiei  se  face  în  raport  de 
susţinerile  părţilor,  de  dispoziţiile  legale  invocate  de  acestea  şi  de 
documentele  existente  la  dosarul  cauzei.  Soluţionarea  contestaţiei  se 
face în limitele sesizării.” 

Prin adresa nr. .../..., confirmată de primire în data de ..., organul de 
solutionare  a  contestaţiei  i-a  făcut  cunoscut  petentei  că  Raportul  de 
Inspecţie Fiscală reprezintă un act care stă la baza întocmirii deciziei de 
impunere  care  produce  efecte  juridice  –  act  susceptibil  a  fi  contestat 
conform art. 209 alin. (1) lit a) din O.G. 92/2003, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, solicitand totodată acesteia să precizeze obiectul 
contestaţiei, respectiv numărul şi data  deciziei atacate, cuantumul  sumei 
totale contestate,  individualizată pe feluri  de impozite,  taxe,  contribuţii  şi 
accesoriile  acestora,  precum şi  să  depună orice  alte  dovezi  pe  care  le 
consideră  necesare  în  susţinerea  cauzei. Prin  adresa  înregistrată  la 
D.G.F.P. ... sub nr. .../..., petenta menţionează că sumele contestate sunt 
atât suma de ... lei reprezentand c-valoare a ... kg fier vechi achiziţionat în 
baza Adeverinţelor de primire şi plată de la persoane fizice,... lei c/valoare 
marfă cumpărată cu 33 facturi fiscale de la S.C. ...  S.R.L. , cât şi suma 



de ...  lei  reprezentand c/valoare marfă asigurat  de furnizor.  Totodată se 
menţionează  că  pe  baza  Raportului  de  Inspecţie  Fiscală  contestat, 
A.F.P.  ...  a  emis  la  ...  Somaţie  şi  Titlu  executoriu  împotriva  cărora 
societatea petentă a formulat contestaţie în instanţă.

Art. 209 alin. (1) lit a) din O.G. 92/2003, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precizeaza:
          “(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;[...]”

În  acelaşi  timp  se  reţine  că  alin.  (2)  al  aceluiaşi  articol  de  lege 
precizează  că  “[...](2)Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte 
administrative fiscale se soluţionează de către organele fiscale emitente.”

Avand  in  vedere  ca  prin  cererea  formulata  petenta  solicita  doar 
anularea  Raportului  de  Inspecţie  Fiscală  nr.  .../...,  Compartimentul 
Solutionare Contestatii  din cadrul D.G.F.P. Dambovita potrivit  textului  de 
lege mentionat anterior nu are competenta materiala de a solutiona aceasta 
solicitare.

Faţă de cele mai sus precizate organul specializat din cadrul D.G.F.P. 
Dambovita isi declina competenta de solutionare a contestaţiei formulată de 
S.C. ... S.R.L. din ... împotriva Raportului de Inspecţie Fiscală nr. .../....          

În  drept, art.  209  alin.  (1)  lit  a)  si  alin.  (2)  din  O.G.  92/2003, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
          “(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;[...]
            (2) Contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
soluţionează de către organele fiscale emitente.”

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul art. 
209 alin. (1) lit a) si alin. (2), art. 213 alin. 1 din O.G. 92/2003, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art. 70, art. 210, art. 
211  şi  art.  216  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare se:
  

D E C I D E
 
           1. Constatarea  necompetenţei  materiale  privind  solutionarea 
contestaţiei nr. .../..., formulată de S.C. ... S.R.L. din comuna ... prin care se 
solicită anularea  Raportului  de Inspecţie  Fiscală  nr.  .../...  emis  de către 
Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. ....
 

Se înaintează solicitarea  formulată de  S.C. ... S.R.L. din comuna ... 
însoţită de actele existente la dosar către organul emitent al actului atacat, 
respectiv Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul D.G.F.P. ..., urmând ca 
acesta să ia măsurile legale ce se impun.
 

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

......
Director Executiv,




