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D E C I Z I A 
 
Nr. 95 din ......04.2013 

 
Privind: solu Ńionarea contesta Ńiei formulat ă de SC ..... SRL cu sediul social 

in comuna ....., judetul Teleorman, cerere înregist rată la DGFP Teleorman sub nr. 
...../26.03.2013. 

 
Prin cererea nr. FN/25.03.2013, înregistrată la DGFP Teleorman sub 

nr....../26.03.2013, SC ..... SRL cu sediul soc ial  în comuna . . . . . ,  jude Ńul 
Teleorman a formulat contestatie impotriva Deciziei de reverificare nr. 
...../27.02.2013, impotriva Dispozitiei privind masurile stabilite de organele de inspectie 
fiscala nr. ...../27.02.2013, respectiv a formulat obiectiuni impotriva Procesului verbal 
incheiat in data de 27.02.2013. 

Deoarece contestaŃia a fost depusă direct la organul de soluŃionare, acesta 
prevalându-se de prevederile pct. 3.1-3.7 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a transmis  contestaŃia organului care a 
încheiat actul atacat, respectiv AIF Teleorman, solicitandu-i prin Adresa nr. 
...../28.03.2013, ca in ceea ce priveste contestatia formulata impotriva Deciziei de 
reverificare nr. ...../27.02.2013, să constituie dosarul cauzei, să verifice îndeplinirea 
condiŃiilor procedurale şi să întocmească referatul motivat cu propunerile de 
soluŃionare. 

Reprezentantii AIF Teleorman au dat curs acestei solicitari prin Adresa 
nr....../11.04.2013 , careia i-au anexat referatul motivat nr. ...../11.04.2013. 

De asemenea, prin aceeasi Adresa nr. ...../28.03.2013, s-a adus la cunostinta 
AIF Teleorman, ca in ceea ce priveste Cererea nr. …./25.03.2013, reprezentand 
obiectiuni formulate impotriva Procesului-verbal incheiat in data de 27.02.2013, 
respectiv Cererea din data de 25.03.2013, formulata impotriva Dispozitiei de masuri nr. 
…../2013, competenta de solutionare îi revine, in calitatea sa de organ care a incheiat 
au alt act administrativ fiscal. 

Ulterior, prin Adresa nr. ...../08.04.2013, petenta a fost instiintata asupra 
demersurilor procedurale adoptate de organele de solutionare. 

Totodata, in vederea completarii dosarului cauzei si referatului motivat intocmit 
initial, organele de solutionare s-au adresat AIF Teleorman, solicitarea nr. 
...../16.04.2013, primind raspuns in data de 23.04.2013, inregistrat sub nr. ...... 

Obiectul contestatiei il reprezinta masurile adoptate de reprezentantii AIF 
Teleorman, materializate prin intocmirea Deciziei de reverificare nr. ...../27.02.2013. 
 ContestaŃia a fost formulată în termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare. 
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În conditiile prezentate DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman este competentă să se pronunŃe asupra cauzei. 

 
I. SC ..... SRL - ..... a contestat Decizia de reve rificare nr. ...../27.02.2013, 

Dispozitia privind masurile stabilite de organele d e inspectie fiscala nr. 
...../27.02.2013, respectiv a formulat obiectiuni i mpotriva Procesului verbal 
incheiat in data de 27.02.2013. 
 In cererea care vizeaza Decizia de reverificare nr. …../27.02.2013, petenta 
solicita admiterea acesteia si anularea deciziei in cauza, pentru urmatoarele motive: 
 1. In perioada dispusa a fi verificata este inclusa perioada 01.01.2007-
31.12.2007, perioada pentru care, conform prevederilor art. 91 alin.din OG nr. 92/2003 
s-a prescris dreptul organului fiscal de a verifica si stabili obligatii fiscale; 
 2. In dispozitivul Deciziei nr. …../27.02.2013 nu este mentionat dreptul si 
termenul in care reprezentantul legal al SC ..... SRL-....., poate contesta decizia mai 
sus mentionata, asa cum prevede art. 105 ^1 alin.(4) coroborat cu art. 43 alin.(1) lit. I 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; 
 3. Motivarea reverificarii de catre organul fiscal pe faptul ca agentul economic 
verificat nu a prezentat procese verbale de predare/receptie sau devize de lucrari 
aferente prestarilor de servicii facturate in luna decembrie 2009 nu este adevarata, 
reprezentantul legal al SC ..... SRL inaintand copii xerox dupa respectivele documente, 
odata cu transmiterea obiectiunilor la Procesul-verbal inaintat; Se mentioneaza ca 
procedandu-se astfel au fost incalcate prevederile art. 12 si 13 din OG nr. 92/2003; 
 4. Conducatorul Activitatii de inspectie fiscala a emis decizia de reverificare 
inainte de primirea si analizarea obiectiunilor la Procesul Verbal din data de 
27.02.2013, proces verbal ce a stat la baza deciziei de reverificare, ceea ce 
demonstreaza caracterul nedrept si tendentios al D-nei ....., in calitate de conducator al 
AIF , incalcand prevederile art. 12 si 13 din OG nr. 92/2003; 
 Arata ca in sustinerea celor de mai sus intelege sa se foloseasca de proba cu 
documente: 
 -copie xerox Proces verbal din data de 27.02.2013 si obiectiuni; 
 -copie xerox procese verbale de receptie; 
 -copie xerox contracte de prestari servicii nr. ...../06.08.2009 si ...../01.08.2007; 
 -copie xerox decizia de reverificare nr. …../27.02.2013; 
copie xerox plic cu stampila postei. 
  
 II. Din Decizia de reverificare nr. ...../27.02.20 13,  se re Ńin urm ătoarele: 
  
 Obligatiile fiscale supuse reverificarii: 
 Impozit pe profit ..... lei 01.01.2006-31.12.2008; 
 TVA   ..... lei 01.01.2006-31.10.2009. 
 Motivul reverificarii: 
 Avand in vedere ca de la data ultimei verificari si pana in prezent au aparut 
informatii si elemente suplimentare, care influenteaza rezultatele inspectiei fiscale 
anterioare, constand in: 
 -neinregistrarea in evidenta contabila a facturii nr. ...../31.01.2008, cu o baza 
impozabila in suma de ….. lei si TVA aferenta in suma de .....,88 lei; 
 -contribuabilul a emis facturi de avans, in anul 2007, fara ca acestea sa fie 
incasate; 
 -agentul economic verificat nu a prezentat procese-verbale de predare/receptie 
sau devize de lucrari aferente prestarilor de servicii facturate in luna decembrie 2009; 
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 -prin Procesul-verbal nr. 2956/27.11.2012, intocmit de Garda Finanicara Sectia 
Teleorman, se considera ca operatiunile inscrise in facturile de prestari servicii nr. 
…../15.12.2009 si …../16.12.2009 nu sunt reale, acestea fiind utilizate de beneficiarul 
SC ….. SRL cu scopul diminuarii bazei impozabile. 
 Baza legala:  
 In conformitate cu prevederile art. 1051 alin.(1) din OG nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
   D I S P U N E 
 
 Reverificarea urmatoarelor obligatii fiscale, pentru urmatoarele perioade:  
  Impozit pe profit    01.01.2007-31.12.2008; 
 TVA      01.01.2007-31.10.2009. 

 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petenta în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor de inspectie fiscala, actele normative în  vigoare la data producerii 
fenomenului economic, re Ńin urmatoarele: 

 
 SC ..... SRL are sediul social in comuna ....., judetul Teleorman, si se identifica 
prin CUI RO ….., ORC J34/…../2005, fiind reprezentata prin D-l ….., in calitate de 
administrator. 
  
 Cauza spusa solutionarii este daca Directia Genera la a Finantelor Publice a 
judetului Teleorman, se poate investi cu analizarea  pe fond a contestatiei, in 
situatia in care din documentele care formeaza dosa rul cauzei, se retine faptul ca 
la data depunerii contestatiei, actul atacat nu fus ese comunicat 
contribuabilului(nefiind implinite procedurile de c omunicare), in speta fiind vorba 
de o procedura de comunicare nerespectata de contri buabil(viciata) la momentul 
primirii. 
 
 In fapt, analizand documentele existente la dosarul cauzei, organele de 
solutionare au luat act de mentiunea inscrisa de reprezentantii AIF Teleorman in 
Referatul motivat nr. ...../2013, potrivit careia "la data depunerii contestatiei actul 
administrativ fiscal nu poate fi considerat comunicat". 

Este de retinut faptul ca potrivit vointei legiuitorului, reprezentantii Biroului 
Solutionare Contestatii se investesc cu solutionarea acestei cereri, in acest sens fiind  
verificate conditiile procedurale obligatorii si do ar in cazul in care acestea sunt 
indeplinite, va fi adoptata o solutie privind fondu l cauzei. 
 Analizand aspectele sesizate de AIF Teleorman, prin prisma documentelor care 
formeaza dosarul contestatiei, organele de solutionare au retinut faptul ca actul atacat, 
Decizia de reverificare nr. …../27.02.2013, a fost comunicat petitionarei in data de 
07.03.2013, prin posta cu AR ….., acesta insa fiind restituit organelor de inspectie 
fiscala in data de 11.03.2013, cu mentiunea " destinatarul refuza primirea  " , (la 
dosarul cauzei fiind anexat acest plic, pe care este inscrisa mentiunea in cauza). 
 Avandu-se in vedere aceste considerente, organele de inspectie fiscala au 
adoptat procedura de comunicare a actului administrativ fiscal prin publicitate, conform 
Adresei nr. …../26.03.2013, inscrisul in cauza, decizia de reverificare, considerandu-se 
comunicat contribuabilului in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului individual(pe 
site-ul ANAF), respectiv  data de 10.04.2013(la dosarul cauzei regasindu-se copia 
acestui Anunt individual). 
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 Prin acest anunt nu se comunica efectiv inscrisul Decizie de reverificare(astfel 
incat petenta sa intre in posesia actului administrativ), ci se aduce la cunostinta 
contribuabilului ca pe numele sau a fost intocmit actul administrativ Decizie de 
reverificare nr. …../27.02.2013, ca acesta poate fi consultat la sediul organului emitent, 
respectiv faptul ca actul administrativ se considera comunicat in termen de 15 zile de la 
data afisarii anuntului.     
 In conditiile aratate, SC ..... SRL, a formulat contestatie, inregistrata la DGFP 
Teleorman sub nr. ...../26.03.2013, contestatie indreptata impotriva Deciziei de 
reverificare nr. …../27.02.2013.  
  La dosarul contestatiei, anexat de petenta , se regaseste copia aceluiasi plic 
postal(cu care s-a incercat initial comunicarea deciziei de reverificare), pe care este 
imprimata stampila postei cu data initierii corespondentei (07.03.2013), neregasindu-
se celelalte mentiuni mai sus prezentate(referitoar e la refuzul primirii 
corespondentei) , petenta insa certificand prin stampliare faptul ca aceasta copie(a 
plicului), prezentata organelor de solutionare este conform cu originalul.  
 Contestatara a anexat in sustinerea cauzei aceasta copie(a plicului), respectiv 
a anexat o copie a deciziei de reverificare(aflata in continutul plicului), certificand 
prin stampliare faptul ca si aceasta copie(a actului atacat), prezentata organelor de 
solutionare este conform cu originalul.  
 In conditiile prezentate, din documentele care form eaza dosarul cauzei, 
organele de solutionare  retin faptul ca petitionar a nu a respectat(a obstructionat) 
procedura de comunicare a actului atacat. 
 In fundamentarea acestei concluzii, organele de solutionare au avut in vedere si 
documentele anexate de organele de inspectie fiscala, urmare solicitarii formulata de 
organele de solutionare nr. ...../16.04.2013, respectiv copia plicului postei, remis cu 
mentiunea "destinatarul refuza primirea",  respectiv copia Adresei (anunt individual) 
nr. …../26.03.2013(cu mentiunea ca la dosar nu exista copia confirmarii de primire).  
 In conditiile prezentate, se retine ca la data de 26.03.2013, data inregistrarii 
contestatiei, petenta se afla in imposibilitatea de a formula ace asta contestatie 
impotriva Deciziei de reverificare nr. …../2013,  deoarece la acea data nu fusesera 
implinite procedurile legale de comunicare a actului atacat, actul necomunicat, nefiind 
opozabil contribuabilului si neproducand nici un efect juridic pana la data de 
10.04.2013. 
 Este neceasar sa se retina si faptul ca organele de solutionare nu au 
competenta de a efectua cercetari privind cauzele care au condus la posibila viciere a 
procedurilor de comunicare, rezumandu-se doar la a constata starea de fapt relevata 
de documentele aflate la dosarul cauzei, documente din care se retine faptul ca la data 
de 26.03.2013, SC ..... SRL , se afla in imposibilitatea de a formula si depune 
contestatie, impotriva unui act care i-a fost comunicat legal ulterior, respectiv in data de 
10.04.2013 si care la data de 26.03.2013 nu putea produce efecte juridice. 
 
 In drept , cauza isi regaseste solutionarea in dispozitiile art. 44 si art. 45 din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile pct. 44.1 din HG nr. 1050/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala,  in care se stipuleaza: 
 *OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(MO nr. 
513/2007), cu modificarile si completarile ulterioare; 
 [...] 
 Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal 
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 (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat co ntribuabilului c ăruia îi 
este destinat. 
 [...] 
 (2)Actul administrativ fiscal se comunic ă prin remiterea acestuia 
contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului 
administrativ fiscal sau prin po ştă, cu scrisoare recomandat ă cu confirmare de 
primire . 
 (2^1) Actul administrativ fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt 
fax, e-mail sau alte mijloace electronice de transmitere la distanŃă, dacă se asigură 
transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă 
contribuabilul a solicitat expres acest lucru. 
 (2^2) În cazul în care comunicarea potrivit alin. ( 2) sau (2^1), dup ă caz, nu 
a fost posibil ă, aceasta se realizeaz ă prin publicitate. 
 (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi şarea, concomitent, la 
sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agen Ńiei Na Ńionale de 
Administrare Fiscal ă, a unui anun Ń în care se men Ńioneaz ă că a fost emis actul 
administrativ fiscal pe numele contribuabilului.[.. .] În toate cazurile, actul 
administrativ fiscal se consider ă comunicat în termen de 15 zile de la data afi şării 
anun Ńului. 
 [...] 
 Norme metodologice:HG nr. 1050/2004(MO nr. 651/2004); 
 [...] 
 Art. 44 
 44.1. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina 
contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat 
contribuabilului, potrivit legii. 
 [...] 
 Art. 45 Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
 (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din m omentul în care este 
comunicat contribuabilului  sau la o dată ulterioară menŃionată în actul administrativ 
comunicat, potrivit legii. 
 (2) Actul administrativ  fiscal ce nu a fost comuni cat  potrivit art. 44 nu 
este opozabil contribuabilului și nu produce nici un efect juridic. 
 [...] 
 Avand in vedere considerentele de fapt si de drept prezentate, urmeaza sa 
fie respinsa contestatia ca inadmisibila  pe considerente procedurale, contestatia 
formulata de petenta impotriva Deciziei de reverificare nr. 4/27.02.2013, prin 
neimplinirea procedurilor de comunicare, la  momentul primirii, a actului atacat. 

 
 

*    * 
 Mentionam faptul ca in ceea ce priveste cererile vizand Dispozitia privind 
masurile stabilite de organele de inspectie fiscala nr. ...../27.02.2013, respectiv 
obiectiunile formulate  impotriva Procesului verbal incheiat in data de 27.02.2013, 
acestea au fost inaintate cu Adresa nr. ...../28.03.2013, organului fiscal emitent AIF 
Teleorman, spre competenta solutionare, cererile in cauza vizand alte acte 
administrativ fiscale. 

  
* 

  *     * 
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Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul HG nr. 
34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a HG nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscala, OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile 
şi completãrile ulterioare, Ordinului Presedintelui ANAF nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, directorul executiv al DGFP Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 

 
 Art. 1.  Se respinge ca inadmisibila pe considerente procedurale, contestatia 
formulata de  SC ..... SRL, cu sediul social în comuna ....., judetul Teleorman, impotriva 
Deciziei de reverificare nr. …../27.02.2013, prin neimplinirea procedurilor de 
comunicare, la  momentul primirii a actului atacat. 

 
Art.2.  Decizia poate fi atacată la instanŃa de contencios administrativ 

competentă în termen de 6 luni de la data comunicării.  
 

Art.3.  Prezenta a fost redactată în 5(cinci) exemplare, egal valabile, comunicate 
celor interesaŃi.  
 

Art.4.  Biroul de soluŃionare a contestaŃiilor va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei decizii.   

 
 
 

 
            
             Director Executiv 
 
 
 

 
 


