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DECIZIA NR.2 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
  
 
               Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC 
X SA, împotriva m�surilor dispuse de organele de inspec�ie 
fiscal� din cadrul Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
Deva prin „ Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii ”. 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� 
a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor, se poate investi cu analiza pe 
fond a contesta�iei, în condi�iile în care nu se identific� ca 
num�r �i sum� actul atacat, depunerea în termen a acesteia 
�i dovada calit��ii procesuale a persoanei îndrept��ite s� 
formuleze contesta�ia depus� de SC X SA Deva.  
 
       In fapt, în preambulul contesta�iei se face trimitere la o 
“Decizie referitoare la obliga�iile de plat� accesorii”, îns� nu se 
men�ioneaz� denumirea organului fiscal emitent, num�rul sub 
care a fost emis�, data emiterii �i data de la care î�i produce 
efectele. 
        De asemenea, în cuprinsul contesta�iei, contestatorul nu 
precizeaz� obiectul actului administrativ fiscal atacat �i 
implicit obiectul contesta�iei �i nu men�ioneaz� cuantumul 
sumei totale contestate, rezumându-se la constat�ri de genul 
“Din fi�a sintetic� total� rezult� c� anumite debite puse în 
sarcina subscrisei au fost în mod nelegal dublate…astfel, în 
baza Deciziei de impunere nr…/01.04.1997 este trecut� cu 
titlu de debit datorat o sum� de dou� ori…în baza Deciziei de 
impunere nr…/24.03.2005 este trecut� cu titlu de debit datorat 
o sum� de dou� ori … De asemenea, sunt �i alte sume ce au 
fost re�inute în sarcina subscrisei în mod eronat”. 
         Concluzionând, contestatorul sus�ine “…din fi�a 
sintetic� total� emis� la 24.09.2007, rezult� c� s-a re�inut în 
sarcina subscrisei cu titlu de debit …”  
         
          In drept, în ceea ce prive�te posibilitatea de contestare, 
art.205 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: “(1) Impotriva 
titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 
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administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit 
legii. 
        Contesta�ia este o cale administrativ� de atac �i nu 
înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se consider� lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condi�iile legii....”. 
 
          De asemenea, potrivit art.206 alin.2 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se precizeaz�: “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i 
va cuprinde: 
(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.” 
 
         La pct.107.1 din Normele metodologice de aplicare a 
Codului de procedur� fiscal� aprobat prin Hot�rârea Guvernului 
nr.1050/2004, se specific�: “Titlul de crean�� este actul prin 
care, potrivit legii, se stabile�te �i se indivizualizeaz� 
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 emisa de organele competente, 
potrivit legii;...” 
        
          La art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz�: 
“ Organul competent  
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, 
a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, precum �i a deciziilor pentru regularizarea 
situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 
a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror 
cuantum este sub 1.000.000 lei, se solu�ioneaz� de c�tre 
organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatorii au domiciliul fiscal.” 
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         Fa�� de cele mai sus ar�tate �i având în vedere 
contesta�ia SC X SA din Deva, se constat� c�, în fapt petentul 
contest� sume înscrise în Fi�a sintetic� total� editat� prin 
program informatic la nivelul Adminstra�iei finan�elor publice a 
municipiului Deva. 
         Contestarea de c�tre petent a Fi�ei sintetice total�, nu 
constituie titlu de crean�� conform pct.107.1 din Hot�rârea 
Guvernului nr.1050/2004 privind Normele de aplicare a Codului 
de procedur� fiscal� �i nu este susceptibil� de a fi contestat�. 
 
         In conformitate cu prevederile Ordinul Pre�edintelui 
Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
      “2. Instruc�iuni pentru aplicarea art.175 (actualul 
art.206) - Forma �i con�inutul contesta�iei 
2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va 
solicita contestatorului, pe baz� de scrisoare recomandat� 
cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci 
zile de la data comunic�rii acesteia, a motivelor de fapt �i 
de drept, sub sanc�iunea respingerii contesta�iei ca 
nemotivat�.” 
cu adresa nr…/19.12.2007, Biroul de solu�ionare a contesta�iilor 
solicit� contestatorului precizarea actului contestat �i a sumei 
stabilite suplimentar prin acesta. 
          Adresa a fost returnat� de c�tre Oficiul po�tal, pe motivul 
“expirare termen de p�strare”, respectiv a neridic�rii de c�tre 
agentul economic a coresponden�ei.  
 
         Având în vedere actele normative mai sus citate, care 
expliciteaz� modul de analiz� �i solu�ionare a contesta�iilor, a�a 
cum a fost stabilit� de c�tre Titlul IX din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, �i având în vedere prevederile art.213 �i 
art.217 din Codul de procedur� fiscal�, republicat: 
   Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
 (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a 
mai întâi asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de 
fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu 
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
   Art.217 “Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale 
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    (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.” 
 
         Mai mult, având în vedere cele re�inute, prevederile legale 
enun�ate �i �inând cont de faptul c� respectiva contesta�ie nu 
poart� elemente referitoare la numele, prenumele �i calitatea 
persoanei îndrept��ite s� formuleze contesta�ie pentru a se 
putea dovedi semn�tura existent� ca fiind a titularului dreptului 
procesual, contesta�ia se va respinge ca nefiind îndeplinite 
condi�iile procedurale.  
   

  
         Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor 
art.217 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, 
privind Codul de procedura fiscal�, se  
 
                                               DECIDE: 

 
 Respingerea contesta�iei formulate de SC X SA Deva 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 
 
          
                


