
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ  A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI  P R A H O V A
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii     

          
DECIZIA Nr. 507 din 30 iunie  2011

privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de
S.C. “x” S.R.L.

din ora şul x, jude Ńul Prahova

Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a
JudeŃului Prahova a fost sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscală Prahova, prin adresa nr. x
din x iunie 2011 – înregistrată la D.G.F.P. Prahova sub nr. x/x iunie 2011, în legătură cu
contestaŃia Societ ăŃii Comerciale “x” S.R.L.  din oraşul x, judeŃul Prahova, formulată împotriva
Procesului Verbal încheiat la data de x mai 2011 de consilieri din cadrul A.I.F. Prahova,
comunicat societăŃii comerciale la data de x mai 2011.

În conformitate cu prevederile art. 209 alin. (1) lit. a) din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 31.07.2007, cu modificările şi
completările ulterioare, prin adresa susmenŃionată, A.I.F. Prahova a transmis Dosarul
contestaŃiei către D.G.F.P. Prahova – Biroul soluŃionare contestaŃii.

Organul de soluŃionare a contestaŃiei constatând îndeplinirea prevederilor art. 207 şi ale
art. 209 alin. (1) lit. a) din TITLUL IX – SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor
administrative fiscale – al OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
– republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv transmiterea contestaŃiei în
termen de 30 zile de la comunicarea actului atacat, înregistrată la A.I.F. Prahova sub nr. x/x
iunie 2011, precum şi încadrarea în cuantumul de până la 3.000.000 lei a sumei totale ce
formează obiectul cauzei, procedează în continuare la analiza contestaŃiei.

Societatea Comercială “x” S.R.L. are sediul social în oraşul x, Str. x, judeŃul Prahova,
este înregistrată la Oficiul Registrului ComerŃului Prahova sub nr. J29/x/x  şi are codul unic de
înregistrare fiscală x cu atribut fiscal RO. 

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de x lei  – din care:
– impozit pe profit stabilit suplimentar .............................................................  x lei;
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit .....................................  x lei;
– taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată ............................  x lei;
– majorări de întârziere aferente TVA .............................................................  x lei.
* Prin contestaŃia formulată, societatea comercială aduce unele precizări şi apărări în

legătură cu deficienŃele constatate şi consemnate în Procesul Verbal încheiat la data de x mai
2011 de organele de inspecŃie fiscală ca urmare a reverificărilor efectuate în ceea ce piveşte
modul de constituire, declarare şi virare a impozitului pe profit şi taxei pe valoarea adăugată
datorate bugetului general consolidat de către S.C. “x” S.R.L. în perioada ianuarie 2007 –
decembrie 2008, solicitând anularea Procesului Verbal din x mai 2011. 

În urma  verific ării  îndeplinirii  condi Ńiilor  procedurale , organul de solu Ńionare a
contesta Ńiei constat ă urm ătoarele:

* În Procesul Verbal încheiat la data de x mai 2011 de organele de inspecŃie fiscală ale
A.I.F. Prahova sunt consemnate rezultatele reverificării modului de calcul, evidenŃiere, virare şi
declarare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada ianuarie 2007 –
decembrie 2008.

La impozitul pe profit  s-a stabilit o diferenŃă suplimentară în sumă totală de x lei  pentru
care au fost calculate şi major ări de întârziere  în sumă totală de x lei,  iar la taxa pe valoarea
adăugat ă s-a stabilit o diferenŃă suplimentară în sumă totală de x lei  pentru care au fost
calculate şi majorări de întârziere în sumă de x lei. 

Stabilirea acestor obliga Ńii fiscale suplimentare, prin Procesul Verbal din x mai 2011,
a fost urmată de încheierea unui raport de inspecŃie fiscală, din care acest proces verbal face
parte integrantă. 
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Procesul Verbal din x mai 2011, contestat de societatea comercială, nu reprezint ă însă
un act administrativ fiscal, respectiv o decizie de impunere,  aşa cum este acesta definit la
art. 41 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:

“Art. 41. – No Ńiunea de act administrativ fiscal
În înŃelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal

competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi
obligaŃiilor fiscale.”

ConŃinutul şi motivarea actului administrativ fiscal sunt prezentate la art.43 alin.(2) din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală – republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:

“Art. 43. – Con Ńinutul şi motivarea actului administrativ fiscal
[...] (2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente:
[...] i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depune re a contesta Ńiei şi organul

fiscal la care se depune contesta Ńia;
j) men Ńiuni privind audierea contribuabilului.”
Faptul că Procesul Verbal contestat nu conŃine toate elementele citate mai sus, este o

dovadă că acesta nu este un act administrativ fiscal, deci nu reprezint ă un titlu de crean Ńă, o
decizie de impunere, neproducând niciun fel de efecte juridice din punct de vedere fiscal,
respectiv obligaŃii fiscale de plată.

În aceste condiŃii, Procesul Verbal încheiat de organele de inspecŃie fiscală la data de x
mai 2011 nu este un document contestabil, neîncadrându-se în prevederile art.205 alin.(1) şi
art. 206 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare:

“Art. 205. – Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean Ńă, precum şi împotriva altor acte administrativ fiscale  se

poate formula contestaŃie potrivit legii. [...].
[...] Art. 206 – Forma şi con Ńinutul contesta Ńiei
[...] (2) Obiectul  contesta Ńiei  îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi

înscrise de organul fiscal în titlul  de crean Ńă [...].” 
Astfel, în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) din Codul de procedură fiscală,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, contestaŃia formulată de S.C. “x” S.R.L.
împotriva Procesului Verbal încheiat la data de x mai 2011 de organele de inspecŃie fiscală din
cadrul A.I.F. Prahova, urmează a fi respinsă ca fiind fără obiect pentru suma totală de x lei.

* Concluzionând analiza contesta Ńiei formulat ă de S.C. “x” S.R.L., cu sediul în
oraşul Plopeni, jude Ńul Prahova,  împotriva Procesului Verbal încheiat la data de x mai 2011
de organele de inspecŃie fiscală din cadrul A.I.F. Prahova, în conformitate cu prevederile alin. (1)
al art. 216 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată
în 31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, se:

D   E   C   I   D   E   :
1. – Respingerea contesta Ńiei ca fiind f ără obiect pentru suma totală de x lei  – din

care:
– impozit pe profit stabilit suplimentar .............................................................  x lei;
– majorări de întârziere aferente impozitului pe profit .....................................  x lei;
– taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată ............................  x lei;
– majorări de întârziere aferente TVA .............................................................  x lei.
2. –  În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 218 din O.G. nr. 92/2003, republicată în

31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale alin. (1) al art. 11 din Legea
conteciosului administrativ nr. 554/2004, prezenta decizie poate fi atacată – în termen de 6
(şase) luni de la data primirii acesteia – la instanŃa de contencios administrativ competentă din
cadrul Tribunalului Prahova.

DIRECTOR EXECUTIV,

CT/4ex./30.06.2011

                                                                        - 2 -  


