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Ministerul FinaMinisterul FinaMinisterul FinaMinisterul Finannnnţelor Publiceţelor Publiceţelor Publiceţelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală    
Direc Ń ia  General ă  a  F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńulu i  Harghita 

 
 

D E C I Z I A  nr. 53  din  2009  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr…./...2009 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
AdministraŃia FinanŃelor Publice Bălan, prin adresa nr. …/...2009, asupra 
contestaŃiei formulate de SC X SRL, cu sediul în …, Str. …, …, JudeŃul 
Harghita. 

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei referitoare la 
obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente obliga Ńiilor fiscale nr. …/...2009 , 
emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice Bălan, pentru suma totală de  … 
lei, din care societatea contestă suma de … lei , reprezentând majorări de 
întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicat 
în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este învestită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

 
Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă a 

Finan Ńelor Publice Harghita, prin Compartimentul de solu Ńionare a 
contesta Ńiilor, se poate investi pe fondul cauzei, în condi Ńiile în care 
contesta Ńia depus ă de SC X SRL nu îndepline şte cerin Ńele cu privire la 
forma şi con Ńinutul contesta Ńiei prev ăzute de  Codul de procedur ă 
fiscal ă. 

 
În fapt , SC X SRL, prin adresa denumită „contestaŃia” depusă la  

AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului Bălan, înregistrată sub nr. 
…/...2009, prezintă numai situaŃia declaraŃiilor fiscale depuse la ...04.2009, 
respectiv la …05.2009, precizând că a depus cererea de compensare 
nr…./...2009 pentru suma de … lei. 

Din conŃinutul contestaŃiei nu se rezultă situaŃia de fapt reală, 
contestatara nu aduce argumente de fond în susŃinerea contestaŃiei, care să 
fie motivate pe bază de dispoziŃii legale. 
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În drept , la art.206 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, se precizează: 

“Contesta Ńia se formuleaz ă în scris şi va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta Ńiei; 

  c) motivele de fapt şi de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaza;  [...]" ,  
 

iar alin.1 al art.217 din cod prevede: 
  "Dac ă organul de solu Ńionare competent constat ă 
neîndeplinirea unei condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fără a 
se proceda la analiza pe fond a cauzei." 

coroborat cu pct. pct. 2.4. din Ordinul preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care stipulează 
următoarele: 

 „Organul de soluŃionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt şi de drept pentru care a contestat actul 
administrativ fiscal respectiv.” 

Având în vedere cele reŃinute şi faptul că contestaŃia depusă de 
SC X SRL nu îndeplineşte cerinŃele cu privire la forma şi conŃinut, conform 
textelor de legi sus menŃionate, se va respinge contestaŃia, fără a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei. 

 
Se precizează, că AdministraŃia FinanŃelor Publice Bălan, prin 

referatul nr. …/...2009 depus în dosarul cauzei, recunoaşte ca compensarea 
nr. …/...2009 a fost efectuată eronat, iar din majorările de întârziere calculate 
la impozitul pe veniturile din salarii suma de … lei se datorează acestei erori. 

 
Având în vedere cele sesizate de organul fiscal, precum şi 

prevederile art. 48, cu privire la  îndreptarea erorilor materiale, din OrdonanŃa 
Guvernului  nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora  

„Organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din cuprinsul 
actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului. Actul 
administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii.”, 
urmează ca AdministraŃia FinanŃelor Publice Bălan să îndrepte eroarea 
materială şi să modifice decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii 
aferente obligaŃiilor fiscale nr. …/...2009 conform situaŃiei reale, independent 
de soluŃia de respingere, dată prin prezenra decizie. 
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  Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul prevederilor art. 48, 
art.206, art. 207 din OrdonanŃa Guvernului  nr. 92/2003 privind  Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,se: 

 
DECIDE 

 
1. Respingerea contestaŃiei SC X SRL pentru neîndeplinirea 

condiŃiilor procedurale. 
 
2.   Îndreptarea erorii materiale şi modificarea deciziei referitoare 

la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. …/...2009 de 
către AdministraŃia FinanŃelor Publice Bălan, conform situaŃiei reale. 
  
 Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita Miercurea-
Ciuc, în termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR,   
 


