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 DECIZIA  Nr.41/05.10.2010 

     privind solutionarea contestatiei  depusa  de S.C.X  SRL 
                    înregistrata la  D.G.F.P.  Calarasi  sub  nr. 24782/06.08.2010 
  
  

 
 
Compartimentul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  

Generale a  Finantelor  Publice  Calarasi  a  fost  sesizat    prin contestatia 
formulata de  catre S.C.X  SRL cu domiciliul fiscal in Str. Progresul, Bl. 
B18,Tr.14, Et.1, Ap.4, Calarasi, Jud. Calarasi, înregistrata la D.G.F.P. 
Calarasi sub  nr.24782/06.08.2010.  

 
         

 
       Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 
alin.(2) si art.210 alin.(1)  din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin Compartimentul Solutionare 
Contestatii este competenta sa solutioneze contestatia depusa de S.C. X 
SRL. 

 
I.  Din analiza contestatiei s-a constatat ca S.C. X SRL contesta procesul 
verbal care se va emite si Decizia de impunere care se va emite. 

 
      S.C. X SRL contesta modul in care s-a desfasurat controlul, respectiv 
faptul ca nu au fost admise explicatii din partea administratorului si controlul 
nu s-a facut la sediul societatii asa cum prevede Codul de procedura 
fiscala.  
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            II.  Pana la data depunerii contestatiei organele de control nu au emis nici un 

act administrativ fiscal, prin care sa se stabileasca sume de plata in sarcina 
societatii contestatoare S.C. X SRL. 

 
 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere 
motivatiile emise de petenta, au rezultat urmatoarele aspecte: 

 
                  Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor 

Publice Calarasi prin Compartimentul solutionare contestatii se poate 
investi cu solutionarea pe fond a contestatiei formulate, in conditiile in 
care nu s-a emis decizia de impunere, actul administrativ fiscal care 
poate fi contestat in procedura administrativa.   
 
     In fapt, organele de inspectie fiscala au efectuat o inspectie fiscala la 
S.C. X SRL, dar pana la data la care a fost depusa contestatia nu au emis 
nici un act administrativ fiscal prin care sa se  stabileasca sume datorate 
bugetului general consolidat. 
 
    In drept, in conformitate cu dispozitiile art.85 alin.(1) Stabilirea 
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general 
consolidat, din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata:  
    ART. 85 
    „Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); 
    b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri( …)” 
 
       Totodata, potrivit art.206, alin(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, „ Obiectul contestaŃiei îl constituie numai 
sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă 
sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepŃia contestaŃiei împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 
 
      Potrivit art.88 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, prin acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
se intelege: 
„Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative 
fiscale: 
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    a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile 
privind restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale bugetului 
general consolidat; 
    b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
    c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 
    d) procesele-verbale prevăzute la art. 142 alin. (6) şi art. 168 alin. (2); 
#M1 
    e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 
 
        La art.109 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, se mentioneaza: 
  „Raportul privind rezultatul inspecŃiei fiscale 
    (1) Rezultatul inspecŃiei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constatările inspecŃiei din punct de vedere faptic şi 
legal. 
    (2) La finalizarea inspecŃiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde şi diferenŃe în plus sau în 
minus, după caz, faŃă de creanŃa fiscală existentă la momentul începerii 
inspecŃiei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest 
fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere.” 
Referitor la de solutionare a contestatiilor, in O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata se precizeaza: 
   ART. 213 
    SoluŃionarea contestaŃiei 
    „(5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra 
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că 
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 
Art.217  
Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor  procedurale 
„ (1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei 
condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza 
pe fond a cauzei.” 
    Punctul 13 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, mentioneaza ca: 
13.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
   „ e) prematur formulată, în situaŃia în care sumele contestate nu sunt 
stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situaŃia în care 
contribuabilul contestă un act premergător care stă la baza emiterii unui act 
administrativ fiscal.” 
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       Avand in vedere prevederile legale de mai sus, petenta are 
posibilitatea de a contesta decizia de impunere privind obligatiile fiscale 
suplimentare stabilite de inspectia fiscala, ce urmeaza a fi emisa ulterior 
incheierii Raportului de inspectie fiscala, in conformitate cu prevederile 
art.109 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 
     Deoarece nu a fost emis titlul de creanta, respectiv decizia de impunere, 
reiese ca petenta a formulat prematur contestatie, motiv pentru care 
contestatia formulata de S.C. X SRL se va respinge ca prematur formulata. 
 

      
     Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei, în  
temeiul  prevederilor art.217 alin.(1) si art.218 din Ordonanta Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
 
            

DECIDE: 
 
 
 

     Respingerea contestatiei depusa de S.C. X SRL  ca fiind prematur 
formulata. 

 
 
 

    Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  la Tribunalul Calarasi in termen de 6 
luni de la comunicare.  
  
 

 
 
 

       DIRECTOR EXECUTIV, 
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