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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice xxx,a fost sesizat de Activitatea de Inspectie Fiscala, Serviciul Inspectie 
Fiscala nr.xxx , prin adresa nr.xxx cu privire la contestatia formulata de  xxx cu 
sediul social  xxx, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. xxx avand CUI xxx

Obiectul contestatiei, inregistrata la  D.G.F.P. xxx sub nr. xxx il constituie 
solicitarea petentului de reverificare a impozitului pe profit al anului xxx

Contestatia  a  fost  depusa  in  termenul  prevazut  de  art.207  din  OG 
92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala in raport cu data comunicarii 
titlului de creanta contestat, respectiv xxx conform semnaturii de primire de 
pe Decizia de Impunere, aflata in copie la dosarul cauzei si data inregistrarii 
contestatiei la AIF xxx, respectiv xxx, asa cum reiese din amprenta stampilei 
registraturii aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

xxx solicita in urma verificarii Raportului de Inspectie Fiscala nr.xxx si a 
Deciziei  de  impunere  privind  obligatiile  suplimentare  nr.xxx  dispunerea 
reverificarii impozitului pe profit al anului xxx constatand ca organul de control a 
calculat eronat.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  xxx  prin  biroul  solutionarea 
contestatiilor,constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 si 
art.209 din OG 92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala,este competenta sa 
solutioneze prezenta contestatie depusa de xxx. din comuna xxx

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Fianantelor Publice 
xxx prin Biroul Solutionare Contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond a 
contestatiei  in conditiile in care se  solicita reverificarea impozitului  pe profit  al 
anului xxx fara a se contesta titlul de creanta.

Prin adresa nr.xxx Directia Generala a Finantelor Publice xxx prin Biroul 
Solutionare  Contestatii  a  solicitat  societatii  xxx  sa  comunice  daca  inainteaza 
contestatia  impotriva  unui  act  administrativ  fiscal  sau  solicita  reverificarea 
impozitului pe profit al anului xxx, in conformitate cu prevederile art.205 alin.1 din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Adresa nr.xxx emisa de Biroul solutionare contestatii, a fost primita de catre 
contestator  in  data  de  xxx.Prin  adresa  de  raspuns  din  data  de  xxx  cu  nr.xxx 
precizeaza ca prin adresa nr.xxx, inregistrata la A.I.F. xxx sub nr.xxx si la D.G.F.P. 
xxx sub nr.xxx nu a inaintat contestatie impotriva Deciziei de impunere nr.xxx ci a 
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solicitat reverificarea impozitului pe profit al anului xxx, conform art.105 alin.3 din 
OG 92/2003 privind Codul  de Procedura fiscala  cu modificarile  si  completarile 
ulterioare.

In drept, sunt aplicabile prevederile art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 
privind codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, unde 
se prevede:

(1)  Contestaţiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor 
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  deciziilor  pentru 
regularizarea  situaţiei  emise  în  conformitate  cu  legislaţia  în  materie  vamală,  a 
măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,  se 
soluţionează de către:

a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a 
căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care 
au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, 
precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane 
lei;

Totodata, potrivit art.85 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de 
Procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:

Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat

(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel:

a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri
Potrivit art.110 alin.3 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

cu modificarile si completarile ulterioare:
(3) Titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte şi se individualizează 

creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, 
potrivit legii.Coroborat cu pct.107.1 din HG nr.1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare:

107.1. Titlul de creanţă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se 
individualizează obligaţia de plată privind creanţele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndreptăţite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:

a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;iar la art.
206 alin.2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se prevede:

(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, 
cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal.
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Avand in vedere aceste dispozitii legale, se retine ca, in materia impunerii, 
legiuitorul a prevazut prin Codul de procedura fiscala, republicat, in mod expres si 
limitativ, o anumita categorie de acte administrativ fiscale prin care se stabilesc 
obligatii bugetare suplimentare iar, potrivit articolului de lege mentionat, doar 
declaratia fiscala si decizia de impunere constituie titluri de creanta prin care se pot 
stabili obligatii de plata in sarcina contribuabililor ce pot fi contestate.

Se retine ca societatea solicita reverificarea impozitului pe profit al anului 
xxx fara a contesta Decizia de impunere nr.xxx

Prin urmare, intrucat petentul nu contesta titlul de creanta respectiv decizia 
nr.xxx prin care s-au stabilit obligatii fiscale in suma de xxx lei reprezentand taxa 
pe valoarea adaugata =xxx lei, impozit pe profit =xxx lei si majorari de intarziere 
=xxx lei, contestatia este lipsita de obiect potrivit pct.12.1 lit.c din O.P.A.N.A.F. 
nr.519/2005, care precizeaza:

Contestatia poate fi respinsa ca:(...)

c)fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost 
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau daca prin reluarea procedurii 
administrative, luandu-se act de solutia pronuntata de instanta panala, se constata ca 
cererea ramane lipsita de obiect.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.209 alin.1 
coroborat cu art.110 alin.3 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, se:

DECIDE

Art. 1 Respingerea ca fara obiect a contestatiei formulata de xxx privind 
reverificarea impozitului pe profit al anului xxx

Transmiterea dosarului cauzei catre A.I.F.xxx in vederea formularii 
unui raspuns catre petent

Art. 2 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 
luni de la comunicare.

 


