Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional de Administrare Fiscal
Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava
Biroul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA NR. __11___
din ____17.01.2011_____
privind solu ionarea contesta iei formulat de
..........................,
din ora ...., str. …………, jude ul Suceava,
înregistrat la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava
sub nr. ………….

Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava a fost sesizat
de Activitatea de Inspec ie Fiscal prin adresa nr. ………., înregistrat la Direc ia
General a Finan elor Publice a jude ului Suceava sub nr. ………, asupra contesta iei
formulate de .........................., cu domiciliul în ora ...., str. …….. ………., jude ul
Suceava.
m surile stabilite prin Decizia privind
.......................... contest
nemodificarea bazei de impunere nr. .........................., emis de Activitatea de
Inspec ie Fiscal Suceava, în baza Raportului de inspec ie fiscal general nr.
.........................., întocmit pentru .........................., privind suma de ..............,
reprezentând venituri din profesii liberale i comerciale.
Contesta ia a fost depus în termenul prev zut de art. 207 din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Constatând c în spe sunt întrunite condi iile prev zute de art. 205 i 209
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava este învestit
s se pronun e asupra contesta iei.
I. .......................... contest Decizia privind nemodificarea bazei de
impunere nr. .........................., emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava,
în baza Raportului de inspec ie fiscal general nr. .........................., întocmit
pentru .........................., privind suma de .............., reprezentând venituri din
profesii liberale i comerciale.
Persoana fizic formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de nemodificare
a bazei de impunere nr. .......................... privind suma de .............., reprezentând
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venituri din profesii liberale i comerciale, sum format din obliga ia curent ,
r m i i major ri de întârziere i afirm c pentru sumele stabilite suplimentar în
sarcina sa de ine documente justificative.
De asemenea, solicit e alonarea la plat a sumei datorate, având în vedere
c nu are alt surs de venit.
II. Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr.
.........................., emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, nu s-a
modificat baza de impunere pentru ……………….. în ceea ce prive te impozitul
pe venit.
În urma verific rii eviden ei contabile a .........................., organele fiscale
au emis Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. .......................... i sa stabilit c pentru impozitul pe venit nu s-a modificat baza de impunere în perioada
verificat , respectiv 01.01.2007 – 31.12.2009.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i având
în vedere motiva iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare
pentru perioada verificat , s-au re inut urm toarele:
1. Referitor la contesta ia formulat
împotriva Deciziei de
nemodificare a bazei de impunere nr. .........................., emis de Activitatea de
Inspec ie Fiscal Suceava, în baza Raportului de inspec ie fiscal general nr.
.........................., întocmit pentru .........................., cauza supus solu ion rii este
dac Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Suceava se poate
pronun a asupra cauzei, în condi iile în care petentul nu a motivat i demonstrat
lezarea interesului legitim prin emiterea actului administrativ fiscal.
În fapt, prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr.
.........................., emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal Suceava, în urma
verific rii efectuate la .........................., organele fiscale au stabilit c pentru
impozitul pe venit nu s-a modificat baza de impunere în perioada verificat , respectiv
01.01.2007 – 31.12.2009.
Persoana fizic formuleaz contesta ie împotriva Deciziei privind
nemodificarea bazei de impunere nr. .........................., emis de Activitatea de
Inspec ie Fiscal , f r s demonstreze c a fost lezat în drepturile sale prin emiterea
acestui act administrativ fiscal.
………………. sus ine c formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de
nemodificare a bazei de impunere nr. .......................... privind suma de ..............,
reprezentând venituri din profesii liberale i comerciale, sum format din obliga ia
curent , r m i
i major ri de întârziere, pe motiv c pentru sumele stabilite
suplimentar în sarcina sa de ine documente justificative.
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Prin adresa nr. …………….., Direc ia General a Finan elor Publice a
jude ului Suceava, prin organele sale de solu ionare a contesta iilor, a solicitat
persoanei fizice s precizeze care este impozitul pe care îl contest , întrucât din
decizia de nemodificare a bazei de impunere contestat rezult c în urma verific rii
impozitului pe venit nu s-a stabilit nici o sum suplimentar de plat fa de cele
declarate de acesta.
Adresa a fost primit de în baza confirm rii de primire nr. ……………..,
iar pân la data emiterii prezentei decizii de solu ionare a contesta iei,
.......................... nu a dat curs solicit rii DGFP Suceava.
În drept, potrivit dispozi iilor art. 85 alin. (1) din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat :
Art. 85
„Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului
general consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
• La art. 109 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, se prevede c :
Art. 109
„Raportul privind rezultatul inspec iei fiscale
(1) Rezultatul inspec iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în
care se vor prezenta constat rile inspec iei din punct de vedere faptic i legal.
(2) La finalizarea inspec iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde i diferen e în plus sau în minus,
dup caz, fa de crean a fiscal existent la momentul începerii inspec iei
fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific , acest fapt va fi stabilit
printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.
[…].”
• La art. 110 alin. (3) din Codul de procedur fiscal , aprobat prin Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003, republicat , se stipuleaz c :
ART. 110
„[…]
(3) Titlul de crean
este actul prin care se stabile te i se
individualizeaz crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de
persoanele îndrept ite, potrivit legii.”
• Totodat , potrivit art. 205 i 206 din acela i act normativ :
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ART. 205
„Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este
o cale administrativ de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se
consider lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia, în condi iile legii.
(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
(3) Baza de impunere i impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin
decizie de impunere se contest numai împreun .
(4) Pot fi contestate în condi iile alin. (3) i deciziile de impunere prin
care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu ii sau alte sume datorate bugetului
general consolidat.
Art. 206
Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
[…]
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ;
[…]
(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.”
Din coroborarea prevederilor legale prezentate mai sus, rezult c pot fi
contestate atât titlurile de crean prin care s-au stabilit i individualizat crean e
fiscale, cât i actele administrative prin care nu s-au stabilit impozite, taxe, contribu ii
sau alte sume datorate bugetului general consolidat, contesta iile putând fi formulate
numai de cel care consider ca a fost lezat în drepturile sale.
Totodat , lezarea interesului legitim trebuie demonstrat prin formularea
unei contesta ii care trebuie s cuprind motivele de fapt i de drept precum i
dovezile pe care se întemeiaz aceasta.
Se re ine c persoana fizic se afl în situa ia de a contesta un act
administrativ prin care nu au fost stabilite obliga ii la bugetul general consolidat al
statului în raport de dispozi iile art. 205 alin. 2 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat, deci nu a fost lezat în vreun interes al
s u.
Totodat , contestatorul nu a demonstrat lezarea interesului legitim prin
emiterea actului administrativ fiscal, respectiv a Deciziei privind nemodificarea bazei
de impunere nr. .........................., emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal .
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.......................... afirm c formuleaz contesta ie împotriva Deciziei
privind nemodificarea bazei de impunere nr. ……………….., înregistrat la
Activitatea de Inspec ie Fiscal sub nr. .........................., solicitând anularea deciziei
privind nemodificarea bazei de impunere.
Prin Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. ..........................,
emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal , în urma verific rii efectuate, organele
fiscale au stabilit c , pentru impozitul pe venit nu s-a modificat baza de impunere în
perioada verificat , respectiv 01.01.2007 – 31.12.2009.
Rezult c petentul nu are în vedere c organele de control nu au stabilit
nici o baz suplimentar pentru impozitul pe venit, nefiind modificat baza de
impunere pentru perioada verificat , respectiv 01.01.2007 – 31.12.2009.
Din cele prezentate se re ine c , prin emiterea deciziei de nemodificare a
bazei de impunere, persoana fizic nu a fost lezat în drepturile sale, cu atât mai mult
cu cât suma de .............. contestat de aceasta nu face obiectul deciziei de
nemodificare a bazei de impunere.
• Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 519/2005
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la
punctul 13.1 lit. d) prevede c :
„13. Instruc iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta iei
pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
13.1. Contesta ia poate fi respins ca: [...]
d) lipsit de interes, în situa ia în care contestatorul nu demonstreaz
c a fost lezat în dreptul sau interesul s u legitim;”
Drept urmare, având în vedere prevederile legale men ionate mai sus pentru
acest cap t de cerere i întrucât petentul nu demonstreaz c a fost lezat în drepturile
sale prin emiterea acestui act administrativ fiscal, contesta ia formulat împotriva
Deciziei privind nemodificarea bazei de impunere nr. .........................., emis de
Activitatea de Inspec ie Fiscal , urmeaz sa fie respins ca fiind lipsit de interes.
2. Referitor la cererea persoanei fizice de e alonare la plat a sumei de
.............. datorate, cauza supus solu ion rii este dac organul de solu ionare
competent din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului
Suceava se poate învesti cu solu ionarea acestui cap t de cerere, în condi iile în
care aceast cerere nu are caracter de cale administrativ de atac.
În fapt, persoana fizic solicit e alonarea la plat a sumei datorate, având
în vedere c nu are alt surs de venit.
În drept, conform art. 205 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat :
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ART. 205
“Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este
o cale administrativ de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se
consider lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia, în condi iile legii”.
• art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur
republicat :

fiscal ,

„(1) Contesta iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru
regularizarea situa iei emise în conformitate cu legisla ia în materie vamal , a
m surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi ie de m suri, se
solu ioneaz de c tre:
a) structura specializat de solu ionare a contesta iilor din cadrul
direc iilor generale ale finan elor publice jude ene sau a municipiului Bucure ti,
dup caz, în a c ror raz teritorial î i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru
contesta iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu ii, datorie vamal ,
accesorii ale acestora, precum i m sura de diminuare a pierderii fiscale, în
cuantum de pân la 3 milioane lei;
[…]”.
Se în elege astfel c Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Suceava are competen de solu ionare a contesta iilor formulate împotriva deciziilor
de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere,
deciziilor pentru regularizarea situa iei emise în conformitate cu legisla ia în materie
vamal , precum i a m surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi ie
de m suri i care au ca obiect impozite, taxe, contribu ie, datorie vamal , al c ror
cuantum este de pân la 3 milioane lei.
Întrucât cererea persoanei fizice …………… se refer la e alonarea la plat
a sumei datorate, organul de solu ionare specializat din cadrul DGFP Suceava nu se
poate învesti cu solu ionarea acestui cap t de cerere.
• În ceea ce prive te organul fiscal competent cu e alonarea la plat , sunt
aplicabile prevederile art. 125 din OG 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat :
ART. 125
“Înlesniri la plata obliga iilor fiscale
(1) La cererea temeinic justificat a contribuabililor, organul fiscal
competent poate acorda pentru obliga iile fiscale restante, atât înaintea începerii
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execut rii silite, cât i în timpul efectu rii acesteia, înlesniri la plat , în condi iile
legii”.
Din textele de lege prezentate, rezult c solicitarea de e alonare la plat ,
deci a unei înlesniri, se solu ioneaz de c tre organul fiscal competent, în cazul
persoanei fizice …………, competen a de solu ionare a cererii revenind
Administra iei Finan elor Publice a ora ului .....
• Potrivit pct. 9.8 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :
“9.8. În cazul în care contesta iile sunt astfel formulate încât au i alt
caracter pe lâng cel de cale administrativ de atac, pentru aceste aspecte
cererea se va înainta organelor competente de c tre organul învestit cu
solu ionarea c ii administrative de atac, dup solu ionarea acesteia”.
Având în vedere prevederile legale mai sus citate, solicitarea contestatoarei
de e alonare la plat a sumei de .............. nu intr în competen a de solu ionare a
Direc iei Generale a Finan elor Publice a jude ului Suceava, având i alt caracter
decât cea de cale administrativ de atac, drept pentru care urmeaz a se înainta
organelor fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice a ora ului ....,
competente în solu ionarea acestui cap t de cerere, pentru a analiza i a transmite
r spuns contestatorului, conform prevederilor legale.
Pentru considerentele prezentate în con inutul deciziei i în temeiul
prevederilor art. 85 alin. (1), art. 109, art. 110 alin. 3, art. 125, art. 205, art. 206, art.
209 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicat , punctul 9.8, punctul 13.1 lit. d) din Ordinul pre edintelui Agen iei
Na ionale de Administrare Fiscal nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de
procedur fiscal , republicat , se:

DECIDE:

1. Respingerea contesta iei formulate de .........................., cu domiciliul în
ora ...., str. ………….., jude ul Suceava, împotriva Deciziei privind nemodificarea
bazei de impunere nr. .........................., emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal
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Suceava, privind suma de .............., reprezentând venituri din profesii liberale i
comerciale, ca lipsit de interes.
2. Transmiterea c tre Administra ia Finan elor Publice a ora ului .... spre
competent solu ionare a solicit rii de e alonare la plat a sumei de ..............,
formulate de c tre .........................., solicitare care are alt caracter decât cea de cale
administrativ de atac, pentru a analiza i proceda conform reglement rilor legale în
domeniu.
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni
de la data comunic rii, conform procedurii legale.
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