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                          DECIZIA NR…………./……………..2009

privind  analiza si propunerea de solutionare a contestaţiei formulată de X pentru 
SC X SRL, impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare 
de plata stabilite de inspectia fiscala nr.Y in baza Raportului de inspectie fiscala nr.
29310/31.03.2009  intocmite  de  organele  de  control  din  cadrul  D.G.F.P.X  – 
Administratia Finantelor Publice X

             X, administrator pana la data de 19.03.2009 la SC X, cu sediul in X,  str. X, 
nr.1, bl.C1, sc.1, ap.4,   inregistrata la ORC sub nr. Y avand CUI Y, cu atribut RO, 
contesta suma de Y lei, reprezentand TVA stabilita suplimentar in suma de Y lei, 
majorari de intarziere TVA in suma de Y lei,  impozit pe profit stabilit suplimentar 
in suma de Y lei, majorari de intarziere  impozit pe profit in suma de Y lei, impozit 
pe dividende stabilit suplimentar in suma de Y lei si majorari intarziere impozit pe 
dividende in suma de Y lei, suma stabilita de organele de control ale D.G.F.P.X – 
Administratia Finantelor Publice X – prin Decizia de impunere privind obligatiile 
fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.Y in baza Raportului de 
inspectie  fiscala  nr.Y intocmite  de  organele  de  control  din  cadrul  D.G.F.P.X  – 
Administratia Finantelor Publice X. 
          Contestatia fiind depusa si inregistrata la AFPM X sub nr.Y si la D.G.F.P.X 
sub  nr.Y  (comunicata  sub  semnatura  lichidatorului  judiciar  X  in  data  de  Y) 
indeplineste conditiile de procedura prevazute de art.207 alin.1 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

Prin Decizia  de impunere privind obligatiile  fiscale  suplimentare  de plata 
stabilite  de  inspectia  fiscala  nr.Y in  baza  Raportului  de  inspectie  fiscala  nr.Y 
intocmite de organele de control din cadrul D.G.F.P.X – Administratia Finantelor 
Publice X, s-au constatat obligatii fiscale suplimentare in suma de Y contestate de 
petenta, astfel:
- impozit pe profit                                                                   Y lei
- majorari intarziere impozit profit                                         Y lei
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- TVA                                                                                    Y lei
- majorari intarziere TVA                                                     Y  lei
- impozit dividende                                                                 Y lei
- majorari de intarziere impoz.pe dividende                           Y lei
TOTAL                                                                                 Y lei

La data de Y, X formuleaza si depune la A.F.P.M.X, contestatia inregistrata 
sub nr. Y impotriva Deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspectia fiscala nr.Y in baza Raportului de inspectie fiscala nr.Y 
intocmite de organele de control din cadrul D.G.F.P.X – Administratia Finantelor 
Publice X. 

Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca pentru obligatiile fiscale 
stabilite in sarcina contribuabilului SC X SRL, a intocmit si semnat contestatia d-ul 
X in calitate de administrator al societatii pana la data de Y, din data de Y SC X 
SRL a intrat in procedura de faliment, numindu-se lichidator X, conform Incheierii 
nr.Y din Sedinta publica de la Y emisa de Tribunalul X,  publicata in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr.Y. 
        In drept, art.34 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, art. 205, 
art.206, art.209 si art.217 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, pct.13.1 lit.b) din Instructiunile pentru aplicarea art.217 al O.G. nr.
92/2003, aprobate prin Ordinul nr.519/2005, pct.13.1 lit.b) din Instructiunile pentru 
aplicarea art.217 al O.G. nr.92/2003, aprobate prin Ordinul nr.519/2005, prevad: 
Art. 34 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
   ,, Prin sentinţa de deschidere a procedurii generale, judecătorul-sindic va desemna 
un administrator judiciar, iar în cazul deschiderii procedurii simplificate va 
desemna un lichidator provizoriu. Desemnarea se va face în conformitate cu 
prevederile art. 11 alin. (1) lit. c), coroborat cu cele ale art. 19 alin. (1)”.
Art. 205, alin.1 si 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicata
    ,,(1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte  administrative 
fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale 
administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în 
condiţiile legii.
    (2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
Baza de impunere şi impozitul, taxa sau contribuţia stabilite prin decizie de 
impunere se contestă numai împreună ''.
      Art. 206  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata 
ce se refera la forma si continutul contestatiei, precizeaza  : 
        (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde :
          a) datele de identificare a contestatorului ;
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          b) obiectul contestatiei ;
          c) motivele de fapt si de drept ;
          d) dovezile pe care se intemeiaza ;
          e ) semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia, precum si 
stampila in cazul persoanelor juridice. 
        Potrivit articolului 209 (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, organul de solutionare a contestatiilor are competenta 
solutionarii contestatiilor formulate impotriva '' deciziilor de impunere '', a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de 
creanta privind datoria vamala (...) .  
 Pct.13.1 lit.b) din Instructiunile pentru aplicarea art.217 al O.G. nr.92/2003, 
aprobate prin Ordinul nr.519/2005, precizeaza:

„Contestatia poate fi respinsa ca:
b) fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a contesta, in situatia in 

care  aceasta  este  formulata  de  o  persoana  fizica  sau  juridica  lipsita  de  calitate 
procesuala.”

De asemenea, art.217 al O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, mentioneaza:

„(1)  Daca  organul  de  solutionare  competent  constata  neindeplinirea  unei 
conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a 
cauzei.” 

Organul de solutionare a contestatiilor a retinut faptul ca, urmare a Incheierii 
nr.Y din Sedinta publica de la Y emisa de Tribunalul X si publicata in Buletinul 
Procedurilor  de  Insolventa  nr.Y,  in  temeiul  art.  32  alin.1  din  Legea  privind 
procedura insolventei s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolventa 
impotriva  SC X SRL, cu sediul  in  X,  str.  X,  nr.1,  bl.C1,  ap.4,  sc.1,  jud.  Dolj, 
J16/1021/2002, CUI Y.

De asemenea, s-a retinut ca urmare a Incheierii nr.X din Sedinta publica de la 
Y emisa de Tribunalul X si publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.Y, 
in temeiul art.34 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, a fost numit 
lichidator judiciar X, care va indeplini atributiile prevazute de art.25 din lege.

Intrucat  in  temeiul  art.34  din  Legea  privind  procedura  insolventei,  a  fost 
numit lichidator judiciar X, care va indeplini atributiile prevazute de art.25 din lege, 
d-ul  X, in calitate de administrator al SC X SRL pana la data de Y, este persoana 
lipsita  de calitatea  de a  contesta  Decizia  de impunere privind obligatiile  fiscale 
suplimentare  de  plata  stabilite  de  inspectia  fiscala  nr.Y in  baza  Raportului  de 
inspectie  fiscala  nr.Y intocmite  de  organele  de  control  din  cadrul  D.G.F.P.X  – 
Administratia Finantelor Publice X.

In consecinta,  organul  de solutionare a  contestatiilor  urmeaza  sa  respinga 
contestatia formulata de X ca fiind depusa de o persoana lipsita de calitatea de a 
contesta, intrucat contestatia inregistrata la A.F.P.M.X sub nr. Y a fost formulata de 
o persoana lipsita de calitatea procesuala activa.
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Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 alin.(1) si  pct.13.1 
lit.b) din Instructiunile pentru aplicarea art.217 al O.G. nr.92/2003, aprobate prin 
Ordinul nr.519/2005  al O.G. nr.92/2003, republicata, se

                                                DECIDE    
                     

- respingerea contestatiei formulata de X pentru SC X SRL ca fiind depusa 
de o persoana lipsita de calitatea de a contesta.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Curtea de Apel X in termen de 6 (luni) de 
la comunicare.

                                DIRECTOR COORDONATOR,
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