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DECIZIA  nr. 265/24.09.2009

Direc\ia General` a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizat` de c`tre
S.C. S S.A., prin contesta\ia înregistratã sub nr..../08.12.2008, formulat` [mpotriva
Raportului de inspec\ie fiscal` nr..../10.07.2009, comunicat petentei la data de
22.07.2009, prin ridicarea actului sub semnãturã.

Contesta\ia a fost depusă în termenul legal prevăzut la art.207 alin.(1)
din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal̀ ,
republicat`.

Suma contestat`, comunicat` cu adresa [nregistrat` la D.G.F.P. Mure]
sub nr..../07.09.2009, este în sumă totală de ... lei, compus` din:

-   .... lei reprezent@nd impozit pe profit;
-   ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente impozitului pe

venit;
-  ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.
Analiz@nd prevederile art.205 ]i art.206 din Ordonan\a Guvernului

nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificãrile ]i
completãrile ulterioare, Direc\ia General` a Finan\elor Mure] prin organele
specializate, este legal [nvestit` s` solu\ioneze cauza.

A) {n contesta\ia [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../20.08.2009,
completatã prin adresa înregistratã sub nr..../07.09.2009, formulat` [mpotriva
Raportului de inspec\ie fiscal` nr..../10.07.2009, petenta invocă următoarele:

-  în urma controlului efectuat, a refãcut evidenŃa contabilă aferentă
perioadei ianuarie 2005 - iunie 2006;

- în urma analizării tuturor documentelor existente la societate,
documente care în parte au făcut obiectul verificării de către inspectorii fiscali, a
ajuns la concluzia că, în perioada menŃionată, activitatea contabilă a societăŃii nu s-a
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desfăşurat în conformitate cu Legea contabilităŃii nr.82/1991, cu modificările şi
completările ulterioare;

- în situaŃia anterioară refacerii contabilităŃii din perioada supusă
verificării, declaraŃiile 100 cu privire la impozitul pe profit şi deconturile de taxa pe
valoarea adăugată (formular 300) au fost completate eronat, fapt ce a dus la stabilirea
unor impozite şi taxe denaturate datorate bugetului de stat, mult mai mari decât în
realitate;

- având în vedere situaŃia nou creată, solicită reverificarea actelor
societăŃii din perioada 01.05.2006 - 30.06.2009, pentru a se stabili corect sumele
datorate bugetului de stat.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, [n urma verific`rii efectuate
de organele de specialitate ale D.G.F.P. Mure] - Activitatea de Inspec\ie Fiscal` la  
S.C. S S.A. , prin Decizia de impunere privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat`
stabilite de inspec\ia fiscal` nr..../17.07.2009, emis` [n baza Raportului de inspec\ie
fiscal` nr..../10.07.2009, au fost stabilite obliga\ii de plat` suplimentare [n sum`
total` de ... lei (... lei reprezent@nd impozit pe profit + ... lei reprezent@nd tax` pe
valoarea ad`ugat`), precum ]i obliga\ii fiscale accesorii [n sum` total` de ... lei (... lei
aferente impozitului pe profit + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

C) Av@nd [n vedere constat`rile organelor de inspec\ie fiscal`, motivele
invocate de petenta, documentele existente la dosarul cauzei precum ]i actele
normative [n vigoare [n perioada verificat`, se re\in urm`toarele:

{n fapt, prin contesta\ia formulat` S.C. S S.A. din Tg.Mure], se
îndreaptã împotriva Raportului de inspec\ie fiscal` nr..../10.07.2009.

{n baza raportului de inspec\ie fiscal` anterior men\ionat, organele de
specialitate ale D.G.F.P. Mure] - Activitatea de Inspec\ie Fiscal`, au emis Decizia de
impunere nr..../17.07.2009 privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de
inspec\ia fiscal`.

Prin adresa de confirmare a primirii, anexat` [n copie la dosarul cauzei,
se atest` faptul c` S.C. S S.A. a luat la cuno]tin\` actele emise de organele de
inspec\ie fiscal`, - Raportul de inspec\ie fiscal` nr..../10.07.2009 ]i Decizia de
impunere nr..../17.07.2009 privind obliga\iile fiscale suplimentare de plat` stabilite de
inspec\ia fiscal` -, [n data de 22.07.2009.

{n drept, potrivit art.205 "Posibilitatea de contestare" din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, "(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi
împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii.
ContestaŃia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui
care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin
lipsa acestuia, în condiŃiile legii.

(2) Este îndreptăŃit la contestaŃie numai cel care consideră că a fost lezat
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.[...]".

La art.206 "Forma ]i con\inutul contesta\iei" alin.(2) din acela]i act
normativ, se prevede: "Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ
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fiscal atacat, cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal".

Cu privire la competenŃa de soluŃionare a contestaŃiilor, art.209 alin.(1)
din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, prevede: “(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de
impunere, precum şi a deciziilor pentru regularizarea situaŃiei, emise în conformitate
cu legislaŃia în materie vamală, se soluŃionează după cum urmează:

a) contestaŃiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuŃii, datorie
vamală, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 1.000.000 lei, se
soluŃionează de către organele competente constituite la nivelul direcŃiilor generale
unde contestatarii au domiciliul fiscal; [...]”.

Referitor la stabilirea impozitelor, taxelor, contribu\iilor ]i altor sume
datorate bugetului general consolidat, dispozi\iile art.85 alin.(1) din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, stipuleaz`: "Impozitele, taxele, contribuŃiile şi
alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc astfel:
    a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);
   b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri".

Totodat` la art.109 "Raportul privind rezultatul inspec\iei fiscale" din
acelaşi act normativ, se prevede:
    "(1) Rezultatul inspecŃiei fiscale va fi consemnat într-un raport
scris, în care se vor prezenta constatările inspecŃiei din punct de vedere faptic şi
legal.
    (2) La finalizarea inspecŃiei fiscale, raportul întocmit va sta la baza
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde şi diferenŃe în plus sau în minus,
după caz, faŃă de creanŃa fiscală existentă la momentul începerii inspecŃiei
fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modifică, acest fapt va fi stabilit
printr-o decizie privind nemodificarea bazei de impunere".

(3) Deciziile prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 7 zile de
la data finalizării raportului de inspecŃie fiscală".

{n conformitate cu prevederile legale anterior citate, se re\ine c`,
rezultatul inspec\iei fiscale este consemnat [ntr-un raport de inspec\ie fiscal` care se
[ntocme]te [n conformitate cu procedura prev`zut` la Titlul VII "InspecŃia fiscală"
din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, cuprinz@nd constat`rile
organelor fiscale, fiind semnat unilateral. Acesta este un act premerg`tor deciziei de
impunere ]i st` la baza emiterii acesteia, prin urmare, nu este un act administrativ
fiscal.

Neav@nd natura juridic` a unui act administrativ fiscal, raportul de
inspec\ie fiscal` nu produce, potrivit legii, efecte juridice fa\` de contribuabilul
verificat ]i nu stabile]te nici un raport obliga\ional [ntre acesta ]i bugetul statului, de
aceea nu este susceptibil de a fi pus [n executare ]i, pe cale de consecin\`, de a fi
contestat.

În materia impunerii legiuitorul a prevăzut prin OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, în mod expres şi
limitativ, o anumită categorie de acte administrative fiscale prin care se stabilesc
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obligaŃii bugetare suplimentare, dispoziŃii de la care nu se poate deroga. Potrivit
art.85 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, republicată, doar declaraŃia
fiscală şi decizia de impunere constituie titluri de creanŃă prin care se pot stabili
obligaŃii de plată în sarcina contribuabililor.

Prin urmare, impozitele, taxele, contribu\iile ]i alte sume datorate
bugetului general consolidat se stabilesc prin decizie de impunere care constituie
titlu de crean\` ]i act administrativ fiscal, aceasta fiind susceptibil` de a fi contestat`,
[n condi\iile legii.

Întrucât contestaŃia înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub nr..../20.08.2009
este îndreptată împotriva Raportului de inspecŃie fiscală nr..../10.07.2009, prin adresa
nr..../31.08.2009, Biroul SoluŃionare ContestaŃii a solicitat petentei ca, în termen de 5
zile de la data primirii acesteia, să precizeze care este actul administrativ fiscal
împotriva căruia înŃelege să formuleze contestaŃia. Petenta a intrat în posesia adresei
nr..../31.08.2009 la data de 03.09.2009, potrivit confirmării de primire anexată la
dosarul cauzei.

Prin adresa răspuns, înregistrată la D.G.F.P. Mureş sub
nr..../07.09.2009, S.C. S S.A. precizează că "actul la care se referă contestaŃia
înaintată de noi şi înregistrată la d-voastră sub nr. .../20.08.2009 este Raportul de
inspecŃie fiscală nr. ... din 10.07.2009".

La art.217 "Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor
procedurale" alin.(1) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, se
precizeaz`: "Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei
condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe
fond a cauzei."

Având în vedere cele anterior precizate, precum şi prevederile legale
citate în speŃă, întrucât contestaŃia este formulată împotriva Raportului de inspecŃie
fiscală nr. .../10.07.2009, care nu este titlu de creanŃă şi nici alt tip de act
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat potrivit titlului IX “Solu Ńionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din OrdonanŃa
Guvernului nr.92/2003, republicată, fiind doar un act premergător care a stat la baza
emiterii Deciziei de impunere nr. .../17.07.2009 privind obliga\iile fiscale
suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal`, comunicată petentei anterior
depunerii contestaŃiei, aceasta nemanifestându-şi opŃiunea de-a o contesta deşi i-a
fost acordată această posibilitate, potrivit adresei nr. .../31.08.2009, organul de
solu\ionare a contesta\iei nu va mai proceda la analiza pe fond a cauzei, urm@nd
a respinge contesta\ia formulat` de S.C. S S.A., [mpotriva Raportului de
inspec\ie fiscal` nr. .../10.07.2009, ca inadmisibil`.

Pentru considerentele ar`tate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a), art.210 ]i art.217 din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se

DECIDE
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Respingerea ca inadmisibil` a contesta\iei formulate de S.C. S S.A. din
Tg.Mure].

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mureş, în termen de 6 luni
de la data comunicării. 

DIRECTOR COORDONATOR,
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