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DECIZIA NR. 40
DIN .............2009

Privind: soluţionarea contestaţiei formulate de
S.C. X S.R.L. cu domiciliul în loc. .............., judeţul Vrancea,

depusă şi înregistrată la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ............./2009,

completata cu adresa nr. ........../..........2009.

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de S.C. X 
S.R.L.  cu domiciliul  în loc.  ..............,  str.  ............,  nr.  .......,  judetul  Vrancea prin 
contestatia depusa si inregistrata la D.G.F.P. Vrancea sub nr. .........../.........2009.

Petenta  contesta  masura  de  virare  la  bugetul  statului  a  sumei  totale  de 
........... lei reprezentand: T.V.A. de rambursat.

Prin  urmare,  constatand  ca  sunt  indeplinite  prevederile  art.  206  privind 
"forma  si  continutul  contestatiei"  si  art.  209,  alin.  (1)  lit.  a)  privind  "organul 
competent" din O.G. nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala – 
D.G.F.P.  Vrancea,  prin  Biroul  Solutionare  Contestatii  este  legal  investita  sa 
analizeze contestatia formulata de S.C. X S.R.L. cu domiciliul in loc. ............, str. 
.............., nr. ......., judetul Vrancea.

        I.  Prin  contestatia  formulata,  petenta  invoca  urmatoarele 
argumente:

„S.C. X S.R.L. formulez contestatie impotriva actelor administrative fiscale 
ce  au  stat  la  baza   emiterii  titlurilor  executorii  nr.  .........../.........2009  si 
.........../............2009, precum si raportul  de inspectie fiscala nr. ........../........2009, 
prin care in mod eronat s-a stabilit  in sarcina contestatoarei obligatia de plata a 
sumei de ........ lei, suma ar reprezenta T.V.A. de rambursat de catre contestatoare 
dupa fuziunea acesteia cu S.C. Y S.R.L. prin absorbtie.

Actele atat cele administrativ fiscale dar si cele de executare silita le-am 
contestat  in  termenul  procedural,  in  acest  sens  depunand  la  intimata  D.G.F.P. 
Vrancea  contestatia  nr.  ............../...........2009  neprimind  niciun  raspuns  pana  in 
prezent.
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In  ceea  ce  priveste  calculul  T.V.A.  datorata  de  contestatoare  dupa 
finalizarea procedurii de fuziune prin absorbtie, am depus un decont de T.V.A. in 
rosu, prin care de asemenea contestam modalitatea de calcul a intimatei D.G.F.P. 
Vrancea,  prezentand modalitatea corecta privind calculul  T.V.A. dupa fuziune si 
cuantumul corect al acestei creante.

Potrivit  incheierii  judecatorului  delegat  nr.  ........../........2009,  a  fost 
admisa cererea privind fuziunea S.C. Y S.R.L. cu S.C. X S.R.L. prin absorbtie, 
publicandu-se totodata in M.O., Partea IV-a a actului modificator al S.C. X S.R.L., 
fuziunea operand incepand cu data de ...........2009, data de la care si-a incetat 
activitatea S.C. Y S.R.L.

Prin adresa nr. ........../...........2009 am adus la cunostinta D.G.F.P. Vrancea 
incetarea activitatii S.C. Y S.R.L., aceasta fiind absorbita de catre S.C. X S.R.L., 
inaintand totodata si raportul cu privire la raportul de schimb al partilor sociale in 
cadrul operatiunii de fuziune prin absorbtie la care participa societatile comerciale 
implicate in aceasta operatiune..”

II.  Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani a stabilit ca 
obligatie suplimentara de plata in sarcina petentei,  prin decizia de impunere nr. 
........./............2009,  emisa  in  baza  R.I.F.  nr.  ........../........2009,  suma  totala  de 
.............. lei reprezentand T.V.A. stabilita suplimentar de plata. 

Cu adresa nr. ............/..........2009, se primeste de la Activitatea de Inspectie 
Fiscala, Serviciul inspectie Fiscala nr. ...... referatul cu propuneri de solutionare a 
contestatiei  in  care  se  mentioneaza  „…contestatia  impotriva  R.I.F.  nr. 
.........../.........2009 nu este formulata de S.C. Y S.R.L. in cadrul termenului legal si 
nu face referire la R.I.F. intocmit de organele de inspectie fiscala din cadrul  A.I.F.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in 
vedere motivatiile emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte:

Cauza supusa solutionarii o constituie faptul daca Directia Generala a 
Finantelor  Publice  Vrancea,  prin  Biroul  Solutionare  Contestatii,  se  poate 
investi cu solutionarea pe fond a contestatiei, in conditiile in care societatea 
nu a respectat termenul legal de exercitare a caii administrative de atac.

S.C.  X  S.R.L. are  domiciliul  in  loc.  ..............,  str.  .............,  nr.  ....,  jud. 
Vrancea.

          In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei referitor 
la depunerea in termen a contestatiei,  rezulta ca societatii  contestatoare i-a fost 
comunicata  decizia  de  impunere  nr.  ........./..........2009  la  data  de  ..........2009 
(conform confirmarii de primire nr. ............).

Contestatia  formulata  de  S.C.  X  S.R.L  .........  a  fost  depusa  la  data  de 
.............2009,  conform  nr.  de  inregistrare  primit  de  la  registratura  D.G.F.P. 
Vrancea.
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In drept,  in vederea solutionarii  contestatiei,  organul competent din 
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea a avut in vedere prevederile 
urmatoarelor art. din O.G. nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura 
fiscala, unde se precizeaza expres faptul ca:

Art. 207 Termenul de depunere a contestaţiei

“(1)  Contestaţia  se  va  depune  în  termen  de  30  de  zile  de  la  data 
comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.

(2) În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent 
al actului administrativ fiscal atacat, contestaţia va fi înaintată de către acesta, în 
termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluţionare competent.

(3) În cazul în care contestaţia este depusă la un organ fiscal necompetent, 
aceasta  va  fi  înaintată,  în  termen  de  5  zile  de  la  data  primirii,  organului  fiscal 
emitent al actului administrativ atacat.

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele prevăzute la art. 43 
alin. (2) lit. i), contestaţia poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării 
actului administrativ fiscal, organului de soluţionare competent.”

Art.  217  Respingerea  contestaţiei  pentru  neîndeplinirea  condiţiilor 
procedurale

“(1)  Dacă  organul  de  soluţionare  competent  constată  neîndeplinirea  unei 
condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei.”

 Ordinul  nr.  519/2005 privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată aduce urmatoarele completari:

  „3.11. Dispoziţiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică 
în mod corespunzător, astfel:

    1. Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu 
excepţia cazului  în care prin lege se prevede altfel,  neintrând în calcul nici  ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

2.  Termenul  care  se  sfârşeşte  într-o  zi  de  sărbătoare  legală  sau  când 
serviciul este suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi 
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.”

9.3. “În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură pot fi următoarele: 
nerespectarea termenului de depunere a contestaţiei, lipsa calităţii procesuale, lip-
sa capacităţii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume şi măsuri decât cele 
care au făcut obiectul actului atacat.”

In speta, se retine ca termenele de contestare prevazute in O.G. nr. 
92/2003  republicata,  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  act  normativ  care 
reglementeaza posibilitatea contestarii pe cale administrativa a actelor administrativ 
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fiscale intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, au caracter imperativ, 
de la care nu se poate deroga si incep sa curga de la data comunicarii.

Din  actele  existente  la  dosarul  cauzei  rezulta  ca  petenta  a  inregistrat 
contestatia la data de ...........2009, data care depaseste termenul legal de 30 de 
zile, incalcandu-se astfel dispozitiile referitoare la termenul de depunere.

Intrucat petenta nu a respectat conditiile procedurale privitoare la termen, a 
decazut  din  dreptul  de  a  i  se  solutiona  pe  fond  contestatia,  drept  pentru  care 
aceasta va fi respinsa ca fiind nedepusa in termen. 

Referitor  la  argumentele  prezentate  de  petenta  in  contestatie,  se  fac 
urmatoarele precizari:

- contestatia nr. ........../............2009 pe care petenta afirma ca a depus-o la 
D.G.F.P. Vrancea este de fapt o adresa catre Administratia Finantelor Publice a 
Municiului  Focsani  prin  care  petenta  „revine  la  adresa  nr.  ..../.........2009 
(inregistrata  la  D.G.F.P.  Vrancea  sub  nr.  ........../.........2009),  in  care  solicita 
anularea  titlurilor  executorii  nr.  ......../.........2009  si  ........../.........2009  si 
compensarea sumelor datorate bugetului de stat cu sumele de recuperat conform 
decontului inregistrat sub nr. ............/..............2009.”

-  la  aceasta  adresa,  petenta  a  primit  raspuns  prin  adresa  nr. 
............/..............2009 la data de ...........2009 (conform confirmarii de primire aflate 
in copie xerox la dosarul cauzei).

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative 
precizate  in  decizie,  precum si  art.  217,  alin.  (1)  din  O.G.  92/2003  republicata 
privind Codul de procedura fiscala, se

DECIDE:

Respingerea contestatiei formulate de S.C. X S.R.L. ca fiind nedepusa in 
termen pentru suma totala de ........... lei reprezentand: T.V.A. de rambursat.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen 
de 6 luni de la comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala 
aprobat prin O.G. nr. 92/2003 R, coroborat cu art. 11 (1) din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004.

Marian Lungu

Director Coordonator
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