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DECIZIA Nr. 29 / 2011

 privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. .... SRL

 impotriva Raportului de inspectie fiscala nr..../....2011 incheiat de
organele de control din cadrul Directiei generale a finantelor publice a judetului Ilfov

Activitatea de inspectie fiscala       

           

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  a  fost  sesizata,  prin
adresa nr..../....2011, cu privire la contestatia  formulata de  S.C. .... SRL, cu sediul
social  in  ...,  judetul  Ilfov,  C.I.F.  ...,  impotriva  Raportului  de  inspectie  fiscala
nr..../.....2011  incheiat  de  organele  de  control  din  cadrul  Directiei  generale  a
finantelor publice a judetului Ilfov - Activitatea de inspectie fiscala.                       
                    

Obiectul contestatiei il  reprezinta  suma de ...  lei, taxa pe valoarea adaugata
considerata de organele de control ca nedeductibila.  
          

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1)  din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat; 

-contestatia a fost depusa de titularul dreptului procesual ;
-contestatia se refera la taxa pe valoarea adaugata considerata de organele de

control ca nedeductibila in Raportul de inspectie fiscala nr..../....2011. 
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Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. ... SRL.

I.  Prin adresa inregistrata la  Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov sub nr..../....2011, societatea contesta Raportul de inspectie fiscala nr..../.....2011
incheiat de organele de control din cadrul Directiei generale a finantelor publice a
judetului Ilfov - Activitatea de inspectie fiscala, cu privire la suma de ... lei, taxa pe
valoarea  adaugata  considerata  de  organele  de  control  ca  nedeductibila,  fara  sa
precizeze numarul si data deciziei de impunere emisa in baza Raportului de inspectie
fiscala,  motivele de drept  si  fara sa depuna la dosarul cauzei  dovezile  pe care se
intemeiaza contestatia.

II.  Luand in considerare argumentele invocate de petenta in sustinerea cauzei,
documentele  existente  la  dosarul  cauzei  si  prevederile  legale  in  vigoare  la  data
emiterii actului contestat, se retin urmatoarele :
                    

In fapt,  in baza prevederilor art.206 alin.(1) lit.  b),  c)  si  d),  din Ordonanta
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu
modificarile si completarile ulterioare si a pct. 2.4. si 2.5. din Ordinul presedintelui
ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prin adresa
inregistrata sub nr..../....2011, organul de solutionare a solicitat petentei sa precizeze
in termen de 5 zile de la data primirii,  sub sanctiunea respingerii contestatiei ca
nemotivata,  numarul si data actului administrativ fiscal contestat,  motivele de
fapt si de drept, precum si dovezile pe care se intemeiaza. 

Totodata, prin adresa sus mentionata i s-a comunicat contestatoarei faptul ca
Raportul de inspectie fiscala nr..../....2011 nu reprezinta un act administrativ fiscal,
susceptibil a fi contestat.

Adresa a fost transmisa prin posta cu confirmare de primire si  preluata sub
semnatura de primire la data de .....2011.
       Pana  la  data  emiterii  prezentei  decizii,  petenta  nu  a  dat  curs  solicitarilor
organului  de  solutionare,  motiv  pentru  care  urmeaza  a  se  respinge  contestatia  ca
neintemeiata, nemotivata si prematur formulata.     

           In drept, in cauza de fata sunt incidente prevederile art.206 alin.(1) lit. b), c)
si d), alin.(2) si art.213 alin.(5)  din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  care
prevad urmatoarele:
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    „ART. 206
    Forma şi conţinutul contestaţiei
    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    [...]
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    [...]”
    (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.”
    [...]
    ART. 213
    Soluţionarea contestaţiei
    [...]
    (5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor
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.

Totodata,  pct.  2.4.,  2.5.  si  13.1.  lit.e)  din  Ordinul  presedintelui  ANAF
nr.519/2005  privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din
Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  precizeaza
urmatoarele:

       “ 2.4. Organul de soluţionare competent nu se poate substitui contestatorului
cu privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv.
    2.5.  În  exercitarea  rolului  activ,  organul  de  soluţionare  va  solicita
contestatorului,  pe  bază  de  scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire,
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunicării acesteia, a motivelor de
fapt şi de drept, sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca nemotivată.  

[...]
        13.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
         [...]
       e) prematur formulată, în situaţia în care sumele contestate nu sunt stabilite
cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situaţia în care contribuabilul contestă
un act premergător care stă la baza emiterii unui act administrativ fiscal.”
 

Fata de considerentele  prezentate  in  cuprinsul  deciziei,  in  baza prevederilor
art.206 alin.(1) lit. b), c) si d), alin.(2) si art.213 alin.(5)  din  Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind  Codul  de procedura fiscala,  a  pct.  2.4.,  2.5.  si  13.1.  lit.e)  din
Ordinul  presedintelui  ANAF  nr.519/2005  privind  aprobarea  Instructiunilor  pentru
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aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedura fiscala si in temeiul art.216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, se

  
                         

                                                                    DECIDE:

Respingerea,  ca  neintemeiata, a  contestatiei formulata  de  S.C.  ...  SRL,
impotriva  Raportului  de  inspectie  fiscala  nr..../.....2011  incheiat  de  organele  de
control  din  cadrul  Directiei  generale  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  -
Activitatea de inspectie fiscala, pentru suma totala de ... lei, taxa pe valoarea adaugata
considerata de organele de control ca nedeductibila.   
   

Prezenta  decizie  poate  fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata  cu modificarile si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                                                                

                                                  DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                     
                                                                                                     

                                                               

 


