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DECIZIA NR.  

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  Y SRL  
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Pubilce  

sub nr.  
 
 

  
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile suplimentare stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal� prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr., având la baz� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. , în sum� de  lei 
reprezentând: 
 -  lei – taxa pe valoare ad�ugat�; 
 -  lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice , este legal învestit s� solu�ioneze contesta�ia 
formulat�.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� contestatorul solicit� anularea Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. motivând c� baza de 
calcul pentru stabilirea taxei pe valoare ad�ugat� suplimentar� de plat� este  factura nr., în 
valoare total� de  lei, emis� de SC  SRL . Motivul respingerii sumei de ‘’ lei const� în faptul 
c� proprietara �inei este SC  SA �i nu SC  SRL , fapt necunoscut de c�tre societatea 
noastr�’’. 
  
 II. Prin Decizia de impunere nr. organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice  au stabilit  în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale 
reprezentând taxa pe valoare ad�ugat� suplimentar� de plat� în sum� de lei �i  lei 
major�ri de întârziere aferent� taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 Inspec�ia fiscal� s-a efectuat în baza Referatului nr. prin care s-a aprobat reverificarea 
perioadei septembrie 2006. Obiectivul inspec�iei fiscale îl constituie verificarea achizi�iei de 
“�in� de cale ferat�” �i stabilirea efectelor fiscale pentru aceast� perioad�. 
 Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� în data de 30.09.2006 SC  SRL 
achizi�ioneaz� de la SC  SRL „�in� de cale ferat�” cu factura fiscal� seria , în valoare total� 
de  lei, din care tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei. 
 Urmare controalelor încruci�ate referitoare la provenien�a „�inei de cale ferat�” s-a 
constatat c� SC  SRL nu a de�inut în proprietate �ina de cale ferat�, nu a fost împuternicit de 
proprietarul de drept SC  SA s� „cesioneze drepturile de exploatare” asupra �inei de cale 
ferat�. 
 De asemenea, organele de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� SC  SRL a solicitat prin 
Decontul de tax� pe valoare ad�ugat� nr.  aferent lunii septembrie 2006 rambursarea taxei 
pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei, aceasta a fost acordat� integral prin Raportul de 
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inspec�ie fiscal� nr.. În suma aprobat� la rambursare este inclus� �i valoarea taxei pe 
valoare ad�ugat� aferent� facturii nr.. 
 În urma reverific�rii, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat deductibilitatea taxei 
pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei, aferent� facturii fiscale nr., conform 126 �i art.145, alin 
(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate 
de organele de control se re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solution�rii este dac� Serviciul Solutionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice  se poate pronun�a pe fondul cauzei în 
condi�iile în care contesta�ia nu este motivat�. 
 
 În fapt, inspec�ia fiscal� par�ial� la SC  SRL s-a efectuat în baza Referatului nr., 
privind reverificarea perioadei septembrie 2006. Obiectivul inspec�iei fiscale îl constituie 
verificarea achizi�iei de “�in� de cale ferat�” �i stabilirea efectelor fiscale pentru aceast� 
perioad�. 
 În urma reverific�rii s-a constatat c�, contestatoarea în data de 30.09.2006 
achizi�ioneaz� de la SC  SRL ‘’�in� de cale ferat�’’ cu factura fiscal� seria  în valoare total� 
de lei, din care tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei. 
 Urmare controalelor încruci�ate referitoare la provenien�a „�inei de cale ferat�” s-a 
constatat c� SC  SRL nu a de�inut în proprietate �ina de cale ferat�, nu a fost împuternicit de 
proprietarul de drept SC SA s� „cesioneze drepturile de exploatare” asupra �inei de cale 
ferat�. 
 De asemenea, SC SRL a solicitat prin Decontul de tax� pe valoare ad�ugat� nr. 
aferent lunii septembrie 2006 rambursarea taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei, 
aceasta a fost acordat� integral prin Raportul de inspec�ie fiscal� nr. În suma aprobat� la 
rambursare este inclus� �i valoarea taxei pe valoare ad�ugat� aferent� facturii fiscale nr. 
 În urma reverific�rii, organele de inspec�ie fiscal� nu au acceptat deductibilitatea taxei 
pe valoare ad�ugat� în sum� de  lei, aferent� facturii fiscale nr., conform 126 �i art.145, alin 
(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
  
 Organele de control men�ioneaz� c� SC  SRL se afl� în procedur� de insolven��, sub 
inciden�a Legii 85/2006 privind procedura insolven�ei, începând cu luna august 2007, 
contesta�ia este formulat� de administratorul societ��ii �i poart� amprenta �tampilei societ��ii. 
  
 Din analiza dosarului contesta�iei s-a constatat c�, SC SRL nu a îndeplinit procedura 
de contestare prev�zut� de art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� �i O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului 
IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Prin urmare, prin adresa nr. D.G.F.P. , prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, solicit� 
contestatorului îndeplinirea procedurii de contestare, respectiv completarea dosarului 
contesta�iei cu motivele de fapt �i de drept pentru care s-a formulat contesta�ia.  
 Adresa nr. este primit� de contestator în data de 12.12.2007, a�a cum reiese din 
confirmarea de primire (anex� la dosarul contesta�iei). Totodat� prin adresa înregistrat� la 
D.G.F.P.Cara�-Severin sub nr.d-na , administatorul societ��ii care a formulat contesta�ia nr., 
precizeaz� ‘’V� rog s� v� adresa�i SC SRL  – administrator judiciar al SC  SRL, - societatea 
intrând în procedura insolven�ei.”  
 
 În contextul celor de mai sus, organul de solu�ionare a contesta�iei nu se poate 
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr.. 
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 În drept, sunt aplicabile prevederile art. 203, alin.(1) lit.c) �i art.213 alin.(1)  din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, care 
precizeaz�: 
 
“Contestatia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorulul ; 
b)obiectivul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; ” 
…. 
 
Art.213 
‘’Solu�ionarea contesta�iei 
(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�ile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii’’. 
 
 Totodat�, conform prevederilor pct.2.4 �i pct. 2.5 din O.M.F.P. nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscal�, republicat� prevede: 
 
 ”2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire 
la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv. 
 
 2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita contestatorului, pe 
baz� de scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile 
de la data comunic�rii acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea respingerii 
contesta�iei ca nemotivat�”. 
 
 Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� societatea nu aduce nici 
un argument de fond în sus�inerea contesta�iei �i motivat pe baza de dispozi�ii legale, prin 
care s� combat� constat�rile organelor de inspectie fisc�l�, se va respinge contesta�ia 
formulat� de SC SRL ca nemotivat�. 
 
 Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.203 �i art.213 (1) 
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile pct.2.4 �i pct.2.5 din O.M.F.P. nr.519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

D E C I D E 
 

 Respingerea contesta�iei formulat� de SC SRL ca nemotivat�. 
 


