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Dosar nr. X 

 

SENTIN�A CIVILA NR.521 
 

�edin�a public� din data de 
11.04.2012 PRE�EDINTE: X, judec�tor •    
GREFIER: X 

 

 S-a luat în examinare ac�iunea în contencios administrativ �i fiscal at� 
de reclamanta SC PREST SERVICES BANAT SRL în contradictoriu 
pârâta AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL�-C�IA 
GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE X  ca obiect anulare act emis de 
autorit��i publice. La apelul nominal f�cut în �edin�a public� nu se 
prezint� p�r�ile, v Procedura de citare este legal îndeplinit�. 

Dup� deschiderea dezbaterilor, expunerea referatului cauzei de c�tre Ide 
�edin��, verificarea actelor �i lucr�rilor de la dosar, instan�a, în baza  Cod 
procedur� civil�, pune în discu�ie excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii lipsa 
procedurii prealabile împotriva deciziei de impunere contestat�, de c�tre 
pârâta DGFP X prin întâmpinare. Nemaifiind alte cereri de formulat sau 
probe de administrat, instan�a, în iul^ art. 150 Cod procedur� civil�, 
declar� dezbaterile închise �i procedeaz� solutionarea cauzei pe fond. 
 

TRIBUNALUL 
 

Deliberând asupra ac�iunii de fa��, constat� urm�toarele: Prin  cererea   
înregistrat�   pe   rolul   Judec�toriei   x   sub, x16.06.2011, 
contestatoarea S.C. x S.R.L. a instan�ei, în contradictoriu cu intimata 
ANAF- D.G.F.P. x M� anularea în parte a Deciziei de impunere 
nr.x/31.05.2011 emis� în Raportului de Inspec�ie Fiscal� 
nr.x/31.05.2011 încheiat de Autoritatea î�ie Fiscal� din cadrul D.G.F.P. 
x. motivarea  ac�iunii  se  arat�  c�,  prin  Decizia  de  impunere 
wU.2010 �i Raportul de Inspec�ie Fiscal� nr.x/30.11.2010, a fost " Plata 
sumei de x lei, reprezentând impozit pe profit, TVA,  �i penalit��i. 

Form$)3n*d*Smtesta^e..împotriva acestei decizii, în perioad; 
31.05.201J^'4fc. x S.R.L. învedereaz� c� a fo recalcul�rii sumelor ST c�tre 
inspectorii D.G.F.P. x sanc�ionat� cu aceefc�i sum� reprezentând 
.impozitul pe profit, TVA, a penalit��i, nefiind îns� de acord cu plata TVA. 

în drept, invoc� dispozi�iile Legii nr.554/2004, art. 1 �i 7 cât �i d 
Legii nr.44/2004-pct.48 

Intimata DGFP x a formulat întâmpinare, invocâa de necompeten�� 
material� a Judec�toriei xîn solution: invocând textul art.2 lit.d Cod 
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procedur� civil�. 
Prin sentin�a civil� nr.x/11.11.2011, Judec�toria x excep�ia a dispus 

irevocabil declinarea competen�ei în favoarea x. 
Cauza a fost înregistrat� pe rolul acestei instan�e sub nr.x/ data de 

11.01.2012. 
Prin întâmpinare, pârâta DGFP x a invocat I neîndeplinirii procedurii 

prealabile administrative, reglementat� de d art.7. din Legea nr.x/2004, 
raportat la art.205 din OG nr.92/20 Codul de procedur� fiscal�, 
neefectuând contesta�ie în procedura admr împotriva Deciziei de 
impunere nr.x/31.05.2011 emis� în urma  par�iale a Deciziei de impunere 
nr.x/30.11.2010. 

Pârâta a invocat �i excep�ia inadmisibilit��ii ac�iunii, invocând di 
art.41, art.85, art.87, art.109, art.216 �i art.218 din OG nr.92/2003 ref) cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, cât �i dispozi�iile art. 1 alin. ft 
anr.554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu modific�rile ar�tând 
c� prin necontestarea în procedur� prealabil� a actului adminîsl s-a emis 
o decizie în solu�ionarea unei astfel de contesta�ii-ca act admi c�rei 
anulare s-ar fi putut solicita în instan��. 
lei 

Pe fondul cauzei se solicit� respingerea ac�iunii ca neîntemeiat�, 
c� inspec�ia fiscal� par�ial� a avut ca obiectiv verificarea bazelor de 
legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, a corectitudinii �i 
îndeplinirii obliga�iilor de c�tre contribuabil, a respect�rii prevederilor 
fiscale �i contabile cât �i stabilirea diferen�elor de plat� impozitului pe p 
TVA, utilizându-se metoda sondajului. 

In cauz� s-au administrat probe cu înscrisuri din analiza c�rora tri] 
re�ine urm�toarele: ;  

Inspec�ia fiscal� par�ial� a S.C. x  S.R.L. x a efectuat în baza 
Deciziei nr. x/22.03.2011 emis� de DGFP x Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii prin care s-a dispus desfiin�area deci impunere privind 
obliga�ii suplimentare de plat� nr.x/30.11.2010 er baza Raportului de 
Inspec�ie Fiscal� nr.x/30.11.2010, pentru suma de lei (filele 131-150 
dosar) �i efectuarea unei noi verific�ri în sensul Deciziei nr.x/22.03.2011, 
Decî�ia de jmpuq x/31.05.2011, pe-baza Raportului de x31.05.2011 (filele 
4-14 dosar), comunicate  la data de 0&.06.2011 (fila 73 dosar). 

temeiul art. 137 Cod procedur� civil�, la acest termen de judecat� s-a 
discu�ie excep�ia inadmi�bilit��ii ac�iunii pentru lipsa procedurii 
^Jfelnipotriva deciziei de impunere contestat�, invocat� de c�tre pârâta 
gara�-Severin prin întâmpinare. 

jj|analiza actelor �i lucr�rilor de la dosarul cauzei' se re�ine c� ta nu a 
solicitat autorit��ii publice emitente revocarea actului contestat, ftsea 
Deciziei de impunere nr.x/31.05.2011, comunicat� reclamantei la 
08.06.2011, nefiind respectate dispozi�iile art.7 alin.l din Legea 004 
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privind Contenciosul administrativ �i nici dispozi�iile Codului de � 
fiscal�-art.205 �i art.207. 

'trivit dispozi�iilor art.218 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
xfiscal� republicat�, numai deciziile emise în solu�ionarea 'ilor 
potrivit art.216 pot fi atacate de contestator la instan�a reasc� de 
contencios administrativ competent�. 

â ce prive�te Decizia de impunere nr.x/31.05.2011 (comunicat�  la data 
de 08.06.2011) se constat� c� termenul de contesta�ie legal "ntat pentru 
formularea contesta�iei este de 30 de zile de la comunicare la fiscal 
emitent. A�adar, neformulându-se o astfel de contesta�ie la fiscal emitent 
pân� cel târziu 08.07.2011, tribunalul va constata . ea din dreptul de a mai  
formula o astfel de contesta�ie la autoritatea * emitent�, va considera ca 
întemeiat� excep�ia inadmisibilit��ii pentru Tângerii prealabile �i, pe cale 
de consecin��, în temeiul art.218 Cod 'Jur� fiscal�, va respinge ac�iunea 
formulat� de reclamant� împotriva îpei de impunere nr.x/31.05.2011 
emis� de DGFP x Inspec�ie Fiscal�. 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN 
NUMELE LEGII HOT�R��TE 

Admite excep�ia inadmisibilit��ii  ac�iunii  pentru lipsa procedurii abile 
împotriva deciziei de impunere contestat�, invocat� de c�tre pârâta  prin 
întâmpinare. 
: Respinge ac�iunea formulat� de reclamanta SC SRL, cu sediul în, str. x, 
nr.x, jude�ul x împotriva Deciziei de impunere nr.x/31.05.2011 emis� de 
pârâta . x v,tatea de Inspec�ie Fiscal�, cu sediul în x, str. x nr.x, x 
 

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 
comunicare. Pronun�at� în �edin�a public�, azi, 
11 .04.2011. 

PRE�EDINTE,  
GREEIHR, 
 

 
 
 
 
 
 


