ROMANIA - Ministerul Economiei i Finantelor
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr. 28/ 06.05. 2008
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr…….
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.F.P. Constan a a fost sesizat de c tre
S.A.F. – Activitatea de Inspec ie Fiscal Constan a prin adresa nr…….. din 10.03.2008,
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr……../11.03.2008, cu privire la contesta ia formulat de
S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Mangalia, os………., nr…., CUI ………...
Obiectul contesta iei îl reprezint Decizia privind nemodificarea bazei de impunere
nr…….. din 04.02.2008 întocmit în baza Raportului de inspec ie fiscal din data de
31.01.2008 precum i Procesul verbal de control din data de 31.01.2008 întocmit de c tre
organele de inspec ie fiscal din cadrul S.A.F. - A.C.F. Constan a.
În conformitate cu dispozi iile art.213 alin.(5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , s-a procedat la verificarea respect rii condi iilor de form i
con inut ale contesta iei precum i a termenului de formulare a ac iunii, re inându-se urm toarele:
Contesta ia a fost introdus în termenul legal de Funda ia ………… Constan a, în calitate
de “fost unic asociat” al societ ii CONSTANTA SRL, ca urmare a faptului c aceasta se afl în
dizolvare judiciar conform art.237 din Legea societ ilor comerciale nr.31/1990, în baza sentin ei
civile de dizolvare nr……../28.03.2007 pronun at de Tribunalul Constan a.
Contesta ia poart tampila Funda iei i o semn tur olograf , f r a se indica numele i
calitatea persoanei c reia îi apar ine.
Având în vedere cerin ele procedurale indicate la art.206 din Codul de procedur fiscal ,
republicat i faptul c titlul de crean privind debitele stabilite în urma controlului fiscal la
societatea comercial CONSTANTA îl constituie Decizia de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr……. din 04.02.2008 - act administrativ fiscal
susceptibil de a fi contestat, înmânat reprezentantului desemnat al Funda iei în data de
08.02.2008, prin adresa nr…….. din 18.03.2008 s-a solicitat asociatului unic – Funda ia
………… Constan a s depun la dosar dovada calit ii de reprezentant legal pentru persoana care
a semnat ac iunea i s precizeze în scris actul împotriva c ruia a în eles s deschid calea
administrativ de atac, cuantumul i natura sumei contestate, fiindu-i stabilit un termen de r spuns
de 5 zile de la primirea solicit rii.
De i potrivit confirm rii de primire ata at la dosarul contesta iei, solicitarea a fost primit
de delegatul Funda iei în 25.03.2008, pân la data emiterii prezentei nu s-a primit nici un r spuns.
În aceste condi ii, cauza supus solu ion rii este dac organul competent se poate
investi cu solu ionarea pe fond a ac iunii în condi iile în care aceasta a fost introdus de o
persoan pentru care nu se face dovada calit ii de reprezentant .
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În drept, potrivit prevederilor art. 206 din Codul de procedur fiscal , referitoare la forma
i con inutul contesta iei:
„(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta iei;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ;
e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i tampila în
cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al contestatorului, persoan fizic
sau juridic , se face potrivit legii.
(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”.
În spe , se re ine c reprezentantul legal al societ ii comerciale contestatoare CONSTANTA SRL aflat în dizolvare este asociatul unic al acesteia – Funda ia ………..
Constan a, având în vedere c societ ii nu i-a fost numit înc un lichidator.
În actul normativ care reglementeaz activitatea funda iilor, respectiv în O.G. nr.26/2000
cu privire la asocia ii i funda ii se precizeaz urm toarele:
„ ART. 1
(2) Asocia iile i funda iile constituite potrivit prezentei ordonan e sunt persoane juridice
de drept privat f r scop patrimonial.
ART. 28
Organele funda iei sunt:
a) consiliul director;
ART. 29
(1) Consiliul director al funda iei este organul de conducere i de administrare al
acesteia.
ART. 30
(1) Consiliul director se compune din cel pu in 3 membri desemna i de fondator sau,
dup caz, de fondatori, la momentul constituirii funda iei.
(2) În cazul în care, pe parcursul func ion rii funda iei, componen a consiliului director
nu se poate modifica în condi iile stabilite de statut, instan a prev zut la art. 17 va desemna, pe
cale de ordonan pre edin ial , la cererea oric rei persoane interesate, persoanele care vor
intra în componen a consiliului director”.
Din contextul legal citat rezult c , fiind o persoan juridic de drept privat, funda ia este
reprezentat legal de un consiliu director, format din trei membrii, care asigur conducerea i
administrarea acesteia.
În aceste condi ii, în conformitate cu cerin ele art.206 din O.G. nr.92/2003 republicat
privind Codul de procedur fiscal , referitoare la forma i con inutul contesta iei, contesta ia
formulat în numele societ ii CONSTANTA trebuie s poarte semn tura reprezentan ilor legali
ai Funda iei sau a împuternicitului acesteia.
Din analiza contesta iei introdus în numele societ ii CONSTANTA nu rezult cine este
persoana sau persoanele îndrept ite s reprezinte legal Funda ia i s porneasc calea
administrativ de atac pe calea contenciosului administrativ, contesta ia purtând doar o singur
semn tur olograf , f r a se preciza identitatea i calitatea semnatarului ac iunii.
În virtutea rolului s u activ, prin adresa nr…….. din 18.03.2008 organul de solu ionare a
solicitat Funda iei, s depun în completarea dosarului dovada calit ii de reprezentant al s u
pentru persoana care a semnat ac iunea, în numele contestatoarei de drept - S.C. CONSTANTA
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SRL i s precizeze actul administrativ-fiscal contestat precum i cuantumul i natura sumelor
contestate.
De i potrivit confirm rii de primire, solicitarea adresat Funda iei a fost primit de aceasta
în 25.03.2008, pân la momentul emiterii prezentei, aceasta nu a complinit lipsa dovezii calit ii
de reprezentant .
În aceste condi ii, în spe devin incidente dispozi iile art. 213 (5) din Codul de procedur
fiscal , republicat, potrivit c rora:
„ Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra excep iilor de
procedur i asupra celor de fond, iar când se constat c acestea sunt întemeiate, nu se va mai
proceda la analiza pe fond a cauzei”,
precum i prevederile art.217 din acela i act normativ care dispun:
“Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
(1) Dac organul de solu ionare competent constat neîndeplinirea unei condi ii
procedurale, contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe fond a cauzei”.
În spe , se re ine c ac iunea pe calea contenciosului administrativ a fost formulat de o
persoan pentru care nu se face dovada calit ii de reprezentant al persoanei juridice, Funda ia
………… Constan a – în calitate de asociat unic al contestatarei de drept, societatea comercial
CONSTANTA SRL – în dizolvare.
Pentru motivele expuse, se va respinge contesta ia formulat în numele societ ii
comerciale CONSTANTA S.R.L., pentru lipsa dovezii calit ii de reprezentant a persoanei
semnatare a contesta iei.
Pentru considerentele ar tate i în temeiul art.210, 213 i 217 din Codul de procedur
fiscal aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat , se
DECIDE:
Respingerea contesta iei formulate împotriva Deciziei de nemodificare a bazei de
impunere nr……./04.02.2008 întocmit în baza Raportului de inspec ie fiscal din
31.01.2008 precum i împotriva Procesului verbal din 31.01.2008 întocmit de organele de
inspec ie fiscal din cadrul S.A.F. - A.I.F. Constan a, pentru lipsa dovezii calit ii de
reprezentant a persoanei semnatare a contesta iei.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat la
Tribunalul Constan a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.(2) din
Codul de procedur fiscal , aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat , coroborat cu art.11 alin.(1)
din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004.
DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IULIAN HU UC

C.S.
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