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DECIZIA NR.4 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
 
         
       Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL. 
 
          SC X SRL din Simeria contest� Decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr…/...2007 încheiat� de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal� �i 
care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând: 

- … lei - impozit pe profit 
- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat�  

�i Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr…/….2007. 
            
        V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205 (1) �i art.209 (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza. 
 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a cauzei în condi�iile în care contesta�ia 
nu a fost formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii 
administrative de atac. 
           
 In fapt, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr…/01.10.2007 
�i Decizia privind nemodificarea bazei de impunere 
nr…/01.10.2007 încheiate de c�tre Activitatea de inspec�ie fiscal�, 
au fost comunicate la data de 09.10.2007 potrivit semn�turii de 
luare la cuno�tin�� a contribuabilului din deciziile contestate �i 
confirmat� cu �tampila societ��ii comerciale. 
           
         Contesta�ia formulat� a fost depus� la Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara la data de 19.11.2007 
fiind înregistrat�  sub nr… 
 
          Se re�ine c� prin actele administrativ fiscale, reprezentan�ii 
Activit��ii de inspec�ie fiscal� au men�ionat: “In conformitate cu 
art.205 �i art.207 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
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Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva sumelor de 
plat� �i sau aprobate la rambursare prin prezenta, se poate face 
contesta�ie, care se depune, în termen de 30 de zile de la 
comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc�iunea 
dec�derii”. 
 
    In drept, art.207 “Termenul de depunere a contesta�iei” 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003  Republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�, prevede: 
    “(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea 
dec�derii. 
    (4) Dac� actul administrativ fiscal nu con�ine elementele 
prev�zute la art.43 alin.(2) lit.i), contesta�ia poate fi depus�, în 
termen de 3 luni de la data comunic�rii actului administrativ 
fiscal, organului de solu�ionare competent.” 
 
iar alin.1 al art.217 “Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale” din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
        “(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.” 
  
 Reprezentan�ii Activit��ii de inspec�ie fiscal� au dat 
posibilitatea contestatorului s� respecte prevederile privind 
procedura de contestare a actelor administrative fiscale, 
procedur� care face obiectul Titlului IX din Codul de procedur� 
fiscal�. 
 Având în vedere c� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr…/01.10.2007 �i a Deciziei privind nemodificarea bazei de 
impunere nr…/01.10.2007, agentul economic a depus contesta�ia 
la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara în 
data de 19.11.2007, dep��ind termenul legal cu 10 zile, aceasta 
va fi respins� ca nedepus� în termen.  
  
         In ceea ce prive�te contesta�ia formulat� împotriva 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal� nr…/01.10.2007, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara 
prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�a de a 
solu�iona acest cap�t de cerere în condi�iile în care dispozi�ia 
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privind m�surile nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, 
contribu�ii, datorie vamal� precum �i accesorii ale acestora, ci 
la m�suri în sarcina contribuabilului. 
             
         In drept, potrivit art.209 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Huneoara prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor este competent� s� 
solu�ioneze “contesta�iile formulate împotriva deciziilor de 
impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor 
de impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria 
vamal� [...].” 
 
         Intrucât m�surile stabilite în sarcina SC X SRL din Simeria 
prin Dispozi�ia de m�suri nr… din 01.10.2007 nu vizeaz� stabilirea 
obliga�iilor fiscale ale contestatorului, fapt pentru care Dispozi�ia 
nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine c� solu�ionarea 
contesta�iei pentru acest cap�t de cerere intr� în competen�a 
organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara prin 
Biroul de solu�ionare a contesta�iilor neavând competen�a de 
solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�, potrivit art.209 alin.(2) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, care 
precizeaz�: 
         “Contesta�iile formulate împotriva altor acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele 
fiscale emitente.” 
         Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, cu adresa 
nr…/20.11.2007, dosarul a fost transmis spre competent� 
solu�ionare la Activitatea de inspec�ie fiscal� în calitate de organ 
emitent al actului atacat. 
 
 
 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se  
                                                      DECIDE: 

  
 

         Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulat� 
de  SC X SRL din Simeria. 
       


