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DECIZIA Nr. 324 din 0 8 noiembrie  2010
privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de

S.C. “x” S.R.L.
din comuna x, jude Ńul Prahova

Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a
JudeŃului Prahova a fost sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Prahova, prin adresa nr. x
din x octombrie 2010 – înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. x/x octombrie 2010, în legătură
cu contestaŃia Societ ăŃii Comerciale “x” S.R.L.  din comuna x, judeŃul Prahova, formulată
împotriva Procesului–Verbal de control încheiat la data de x septembrie 2010 de consilier şi
inspector din cadrul A.I.F. Prahova, comunicat societăŃii comerciale la data de x septembrie
2010.

Societatea Comercială “x” S.R.L. are domiciliul fiscal în comuna x – sat x, Nr.x, judeŃul
Prahova, este înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului Prahova sub nr. J29/x/x  şi are codul
unic de înregistrare fiscală x cu atribut fiscal RO.

* Societatea comercială solicită prin contestaŃia formulată, în temeiul art.46 din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, constatarea faptului că actul atacat este nul, întrucât a fost
emis cu încalcarea prevederilor art.43 alin.(2) lit.h) şi j) din acelaşi act normativ, respectiv pe
Procesul–Verbal nu a fost aplicată ştampila organului de control, nu sunt menŃionate:
posibilitatea de contestare, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul fiscal la care se
depune contestaŃia.

Se mai susŃine că societatea comercială nu datorează impozit pe dividende şi se solicită
efectuarea unei expertize contabile.

În urma verificării îndeplinirii condiŃiilor procedurale, organul de soluŃionare a contestaŃiei
constată următoarele:

* Procesul–Verbal încheiat la data de x septembrie 2010 de organele de inspecŃie fiscală
ale A.I.F. Prahova consemnează constatările unui control tematic efectuat în vederea verificării
declaraŃiei rectificative de diminuare a impozitului pe dividende cu suma de x lei, depusă de
societatea comercială la organul fiscal teritorial sub nr. x/x septembrie 2009, control efectuat
conform adresei A.F.P.C. x nr.x/x iulie 2010. Procesul–Verbal nu conŃine însă date privind
stabilirea, modificarea sau stingerea de drepturi şi obligaŃii fiscale deci nu reprezint ă un act
administrativ fiscal,  o decizie de impunere, aşa cum este acesta definit la art. 41 din Codul de
procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:

“Art. 41. – No Ńiunea de act administrativ fiscal
În înŃelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent în

aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale.”

ConŃinutul şi motivarea actului administrativ fiscal sunt prezentate la art.43 alin.(1) şi
alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – republicată,
cu modificările şi completările ulterioare:
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“Art. 43. – Con Ńinutul şi motivarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă.
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz;
d) obiectul actului administrativ fiscal;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
h) ştampila organului fiscal emitent;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaŃiei şi organul fiscal la care se depune

contestaŃia;
j) menŃiuni privind audierea contribuabilului.”
Faptul că Procesul–Verbal contestat nu conŃine elementele citate mai sus, aşa cum se

susŃine şi în contestaŃie, este o dovadă că acesta nu este un act administrativ fiscal, deci nu
reprezintă un titlu de creanŃă, o decizie de impunere, prin acest act nu s-au stabilit obligaŃii
fiscale suplimentare.

În aceste condiŃii, procesul–verbal de control nu este un document cont estabil,
neîncadrându-se în prevederile art.205 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare:

“Art. 205. – Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean Ńă, precum şi împotriva altor acte administrativ fiscale  se poate formula

contestaŃie potrivit legii. [...].” 
Astfel, în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) din Codul de procedură fiscală,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, contestaŃia formulată de S.C. “x” S.R.L.
împotriva Procesului–Verbal de control încheiat la data de x septembrie 2010 de organe de
inspecŃie fiscală din cadrul A.I.F. Prahova, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

* Concluzionând analiza contesta Ńiei formulat ă de Societatea Comercial ă “x”
S.R.L., cu sediul în comuna x, jude Ńul Prahova,  împotriva Procesului–Verbal de control
încheiat la data de x septembrie 2010 de organe de inspecŃie fiscală din cadrul A.I.F. Prahova,
în conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 216 din OrdonanŃa Guvernului Nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscală, republicată în 31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare,
se:

D   E   C   I   D   E   :

1. – Respingerea contesta Ńiei ca inadmisibil ă.
 

2. –  În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003, republicată în
31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (1) al art. 11 din Legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacată – în termen de 6
(şase) luni de la data primirii acesteia – la instanŃa de contencios administrativ competentă din
cadrul Tribunalului Prahova.

DIRECTOR EXECUTIV,

CT/4ex./05.11.2010

                                                                        - 2 -  


