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DECIZIA NR. 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  X  înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice 
sub nr./2008 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 

Publice, a fost sesizat de c�tre Activitatea de  Inspec�ie Fiscal� II din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, prin adresa nr./2008, înregistrat� la 
D.G.F.P  sub nr./2008, asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL , cu sediul în….. 
 
 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� anularea Raportului de inspec�ie fiscal� 
nr./2007 �i a sumei de … lei reprezentând: 
 -  lei – diferen�� impozit profit; 
 -  lei – major�ri de întârziere aferente diferen�ei de impozit pe profit. 
 -  lei  -  amend� contraven�ional� conform procesului verbal de  
                      contraven�ie nr./2007  
  

Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209, alin.(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 investit s� 
se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac�  Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea 
pe fond a contesta�iei, în condi�iile în care contestatorul la solicitarea 
organului de solu�ionare, nu a precizat obiectul contesta�iei, �i nu a îndeplinit 
cerin�ele care privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i 
�tampilarea, în original a contesta�iei. 

 
În fapt, organele de inspec�ie fiscal� ale Activitat��ii de Inspec�ie Fiscal� II 

din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, au stabilit  prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� de inspec�ia fiscal� 
nr./2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr./2007, obliga�ii de plat� 
suplimentare în sum� total� de… lei, reprezentând impozit pe profit stabilit în plus 
�i accesoriile aferente acestuia. 
 Totodat�, SC X SRL contest� �i suma de…. lei, reprezentând amend� 
contraven�ional�, conform procesului verbal de contraven�ie nr./2007 întocmit de 
organele fiscale, sum� înscris� în Raportul de inspec�ie fiscal� nr. /2007. 
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SC X SRL  a formulat contesta�ie, solicitând anularea în totalitate a 
Raportului de Inspec�ie fiscal� nr./2007 �i exonerarea de la plat� a sumei de… lei, 
necontestînd Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
de inspec�ia fiscal� nr./2007. 

 
   Având în vedere cele de mai sus, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, prin adresa nr/2008 a solicitat 
contestatoarei îndeplinirea cerin�elor prev�zute la art.206, alin.(1), lit.b), lit.e) �i alin. 
(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare coroborate cu prevederile Ordinului nr. 519/ 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, referitoare 
la completarea contesta�iei. 
 

Adresa nr./2008 a fost comunicat� prin po�t� contestatorului la domiciliul 
înscris în contesta�ie, aceasta fiind returnat� de po�t� dup� avizare, reavizare �i 
expirare termen de p�strare. 

În conformitate cu prevederile pct.14.2 din OMFP nr. 519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, prin adresa nr./2008 
a solicitat sprijinul  organelor fiscale ale Administra�iei Finan�elor Publice 
Caransebe� în vederea comunic�rii  adresei nr./2008, c�tre contestatoare. 

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice au comunicat 
contestatoarei adresa nr./2008 în data de 11.03.2008, aceasta confirmând primirea, 
prin semnarea �i �tampilarea în original a unui exemplar care este anexat la 
dosarul contesta�iei. 

                                                                                                                                                                    
În drept, la art.205, alin.(1), din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu 
prevederile punctului 107.1 din H.G. nr.1050/2004 privind Normele metodologice de 
aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare,  se precizeaz� urm�toarele: 

 
,,ART. 205 
    Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte administrative 

fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii [..]. 
 
pct.107.1.  
 
Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se 

individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. 

Asemenea titluri pot fi: 
a) decizia de impunere emis� de organele competente, potrivit legii;  […]” 

 
De asemenea, sunt incidente �i prevederile art.206, alin.(1), alin.(2) �i 

art.217, alin.(1) unde se precizeaz�: 
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“ART. 206 
    Forma si con�inutul contesta�iei 
 

          (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
                […] 

b) obiectul contesta�iei; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoana fizic� sau juridic�, se face potrivit legii. 
 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal.’’ 

 
             “  ART.217 
 
   Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 

(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii 
procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a 
cauzei.” 
 

Din textele de lege mai sus men�ionate, corelat cu situa�ia de fapt, se re�ine 
c� SC X SRL nu contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr./2007, emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr./2007, nu d� curs solicit�rilor referitoare la 
îndeplinirea cerin�elor prev�zute de art.206, alin.(1), lit.b), lit.e) �i alin. (2) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pîn� la data emiterii prezentei decizii, fapt pentru care 
contesta�ia urmeaz� a se respinge pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale.  

 
În ceea ce prive�te contesta�ia formulat� împotriva amenzii contraven�ionale 

în sum� de 1.000 lei, stabilit� prin Procesul verbal de contraven�ie 
nr.0139491/04.12.2007, de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, în conformitate cu 
prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven�iilor coroborate cu 
prevederile art.223 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, aceasta se solu�ioneaz� de Judec�torie. 
  Pe cale de consecin��, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. , 
nu are competen�a de a se investi în analiza pe fond a contesta�iei formulat� 
împotriva amenzilor contraven�ionale, întrucât aceasta apar�ine instan�ei 
judec�tore�ti. 

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în baza prevederilor 

art.205, alin.(1), art.206, alin.(1), lit.b) �i lit.e), alin.(2), art.217, alin.(1) din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pct.107.1 din H.G. nr.1050/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 
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DECIDE 

 
 

   1. Respingerea contesta�iei formulat� de c�tre SC X SRL pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 
 
  2. În ceea ce prive�te suma de… lei reprezentând amenda contraven�ional� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice  prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  nu 
se poate investi cu solu�ionarea acesteia, întrucât, conform dispozi�iilor legale, 
competen�a de solu�ionare apar�ine instan�ei judec�tore�ti. 

 
   
           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 

poate fi atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni,  la Tribunal. 
  

 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


