
                                                 DECIZIA nr.50/2009 
                             
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap.2, art. 209 din O.G. nr. 92/2003 R, privind Codul
de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� asupra
contesta�iei formulat� de S.C. F S.A. împotriva Raportului de inspec�ie fiscal�
par�ial� nr.../2009 privind suma de ... lei reprezentând v�rs�minte de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate (... lei), major�ri de întârziere (...
lei) �i penalit��i de întârziere (... lei). 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.207, pct.(1) din OG
92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, în raport de data emiterii raportului,
respectiv 28.09.2009 �i data depunerii contesta�iei  la DGFP Tulcea,  respectiv
27.10.2009. 
            Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual �i confirmat� cu
�tampila societ��ii, conform prevederilor art. 206 din OG 92/2003R. 
           Condi�iile de procedur� fiind îndeplinite prin respectarea prevederilor art. 206
alin.1, 207, �i 209 din OG 92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, s-a trecut
la solu�ionarea pe fond a contesta�iei.
               Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� urm�toarele:
           I. Petenta, S.C.  F S.A. contest� Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr... /
2009 privind suma de ... lei, reprezentând v�rs�minte de la persoane juridice pentru
persoane cu handicap neîncadrate (... lei), major�ri de întârziere (... lei) �i penalit��i
de întârziere (... lei), motivând urm�toarele:
            1. Actul de control este întocmit de organe de control care nu aveau
competen�� legal� de a efectua verific�ri cu privire la domeniul protec�iei speciale a
persoanelor cu handicap, fiind înc�lcate prevederile Ordonan�ei nr.14/2003 privind
înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Autorit��ii Na�ionale pentru Persoane cu
Handicap �i ale Ordinului nr.31/2006 al ANPH.
              2. Persoana juridic� susceptibil� de a pl�ti v�rs�minte de la persoane
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate trebuia, cfm Legii 519/2002, s�
aib� un anumit num�r de angaja�i cu caracter permanent, precum �i un loc de
munc� vacant (Instruc�iunile comune nr.1008/220/2003 emise de Agen�ia Na�ional�
pentru Ocuparea For�ei de Munc� �i Autorit��ii Na�ionale pentru Persoane cu
Handicap. Unitatea nu ar fi putut respecta prevederile art.42 alin.(2) din Legea
519/2002, respectiv nu ar fi putut s� asigure condi�iile �i adapt�rile pentru munca
persoanelor cu handicap la culesul de fructe din pomi.
              Fa�� de motiva�iile prezentate mai sus S.C.  F S.A. solicit� admiterea
contesta�iei �i anularea din actul administrativ atacat a obliga�iilor fiscale contestate.

               II  Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Tulcea- Activitatea de
Inspec�ie Fiscal� au efectuat o inspec�ie fiscal� privind modul de stabilire,eviden��,  
declarare �i virare a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor la S.C. F S.A. în urma c�reia
s-a întocmit Raportul de inspec�ie nr.../2009, prin care s-a constatat c� petenta nu a
stabilit �i declarat v�rs�mintele de la persoane juridice pentru persoanele cu
handicap neîncadrate în sum� de ... lei, pentru perioada 01.01.2004-31.05.2009,
înc�lcând astfel prevederile art.42 alin.(1) �i art.43 alin.(2) din OUG 102/1999 �i ale
art.77 alin.(2) din Legea nr.448/2006. Pentru diferen�ele costatate s-a stabilit c�
societatea datoreaz�  major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de
întârziere în sum� ... lei, conform prevederilor art.115, 116, 120, 121 din OG
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nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.        

            III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerii petentei
precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:

             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr.../2009 poate fi
contestat în conformitate cu prevederile art. 205 din OG 92/2003R. 

          În fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul DGFP Tulcea- Activitatea de
Inspec�ie Fiscal� au efectuat o inspec�ie fiscal� privind modul de stabilire,eviden��,  
declarare �i virare a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor la S.C. F S.A. în urma c�reia
s-a întocmit Raportul de inspec�ie nr.../2009, prin care s-a constatat c� petenta nu a
stabilit �i declarat v�rs�mintele de la persoane juridice pentru persoanele cu
handicap neîncadrate în sum� de ... lei, pentru perioada 01.01.2004-31.05.2009,
înc�lcând astfel prevederile art.42 alin.(1) �i art.43 alin.(2) din OUG 102/1999 �i ale
art.77 alin.(2) din Legea nr.448/2006. Pentru diferen�ele costatate s-a stabilit c�
societatea datoreaz�  major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i penalit��i de
întârziere în sum� ... lei, conform prevederilor art.115, 116, 120, 121 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile
ulterioare.

          În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile OG nr. 92/2003R, Ord.
ANAF nr. 1415/11.08.2009.

          În solu�ionarea contesta�iei se re�in prevederile art. 109 din OG 92/2003R  cu
privire la “Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale”-  care la alin. (1) precizeaz�
“Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în care se vor
prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i legal.” �i alin. (2)  “La
finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza emiterii deciziei de
impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în minus, dup� caz, fa�� de
crean�a fiscal� existent� la momentul începerii inspec�iei fiscale.”

          -potrivit prevederilor art. 205 din OG 92/2003R “Împotriva titlului de crean��,
precum �i împotriva altor acte 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.” 
           - La pct. 8. “Dispozi�ii finale” - din decizia de  impunere, prezentat� în ordinul
ANAF nr. 1415/11.08.2009, se men�ioneaz�: “La prezenta decizie de impunere se
anexeaz� Raportul de inspec�ie fiscal� care, împreun� cu anexele, con�ine ( ...)
pagini.
               În conformitate cu art. 205 �i art. 207 din Ordonan�a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, împotriva sumelor stabilite prin prezenta se poate
face contesta�ie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la
organul fiscal emitent, sub sanc�iunea dec�derii.
          Prezenta decizie de impunere reprezint� titlu de crean��.”
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             Din cele prezentate mai sus, se re�ine c� Raportul de inspec�ie fiscal� nr... /
2009 contestat de petent� este un act premerg�tor emiterii deciziei de impunere �i
potrivit prevederilor pct. 13.1 din Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 519/2005, lit . e)  
contesta�ia poate fi respins� ca: “prematur formulat�, în situa�ia în care sumele
contestate nu sunt stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situa�ia  în care
contribuabilul contest� un act premerg�tor care st� la baza emiterii unui act
administrativ fiscal.”    
               Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.(4) din OG 92/ 2003
R privind Codul de procedur� fiscal�, se
                                                             
                                                       DECIDE:
 
               Art.1. Respingerea ca prematur formulat� a contesta�iei formulat� de SC F
S.A. cu privire la suma de ... lei reprezentând v�rs�minte de la persoane juridice
pentru persoane cu handicap neîncadrate (... lei), major�ri de întârziere (... lei) �i
penalit��i de întârziere (...lei).
              Art.2 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ, în condi�iile legii.

                                              DIRECTOR COORDONATOR , 
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