
Decizia nr.________/___________2011,
privind soluţionarea contestaţiei introdusă de SC SRL

din com., judeţul Olt, înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice
a judeţului Olt sub nr. 

Directorul executiv al Direcţiei Generală a Finanţelor Publice a judeţului Olt, reîncadrat în 
funcţia publică de conducere prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1478/25.05.2010,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, s-au reţinut următoarele:
Prin adresa înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a jud. Olt sub nr., 

Societatea comercială cu răspundere limitată  cu sediul în  com. Grădinari, judeţul Olt, a 
formulat contestaţie împotriva măsurilor dispuse prin decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală nr., raportul de inspecţie fiscală nr. F-OT şi 
decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr..

Actele administrativr fiscale contestate au fost comunicate petentei la data de 
10.12.2010. 

Contestaţia transmisă prin poştă la data de 10.01.2011, a fost depusă în termenul 
prevăzut de art. 207 alin.1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Articolul 206 din OG nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată:
“ Forma şi conţinutul contestaţiei

    (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaţiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;
    e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul 
persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau 
juridică, se face potrivit legii.
    (2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul 
fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.
    (3) Contestaţia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este 
atacat şi nu este supusă taxelor de timbru.”

Punctul 2.1 şi punctul 2.2 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 
Codul de procedură fiscală, republicată, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 519/2005, 
au următorul conţinut:

“ 2.1. În situaţia în care contestatorul precizează că obiectul contestaţiei îl formează actul 
administrativ atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul termenului acordat de organul de 
soluţionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, 
datorie vamală, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, 
contestaţia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal.
    2.2. În situaţia în care contestaţia nu îndeplineşte cerinţele care privesc depunerea 
împuternicirii, semnătura, precum şi ştampilarea, în original, organele de soluţionare 
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste cerinţe. În 
caz contrar, contestaţia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei.”
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În vederea declanşării procedurii de verificare şi soluţionare a contestaţiei, DGFP Olt – 
Biroul soluţionare contestaţii a solicitat contestatoarei prin adresa nr. îndeplinirea procedurii 
prevăzută de art. 206 din OG nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată.

Adresa nr. a fost comunicată SRL Grădinari  cu scrisoare recomandată la data de, 
potrivit confirmării de primire nr. aflată la dosarul cauzei.

Cu adresa înregistrată la DGFP Olt sub nr., agentul economic a depus la dosarul cauzei 
o serie de înscrisuri în vederea susţinerea contestaţiei, dar nu a precizat în mod explicit suma 
contestată şi componenţa ei, nu a prezentat motivele de fapt şi de drept şi nu s-a prezentat 
pentru stampilarea contestaţiei.

În aceste condiţii, suma care face obiectul contestatiei este de lei, reprezentând:
- impozit pe profit                                                          lei;
- majorări de întârziere impozit pe profit                       lei;
- TVA                                                                          lei;
- majorări de întârziere TVA                                         lei.
Articolul 217 din OG nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală, republicată, are următorul 

conţinut:
    “ Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
    (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, 
contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 Codul de procedură fiscală, 
republicată, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 519/2005, prevăd la punctul 13.1, lit. 
b) următoarele:
“13.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    b) fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta, în situaţia în care aceasta 
este formulată de o persoană fizică sau juridică lipsită de calitate procesuală;”

În aceste condiţii, contestaţia SC SRL Grădinari  a fost depusă de o persoană lipsită de 
calitatea de a contesta, datorită faptului că nu a fost stampilată iar reprezentantul petentei nu s-
a prezentat pentru stampilarea contestaţiei, conform solicitării transmisă de DGFP Olt prin 
adresa nr..

Având în vedere cele prezentate, contestaţia formulată de SC SRL Grădinari urmează a 
fi respinsă ca fiind depusă de o persoană lipsită de calitatea de a contesta.

 Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 211(5), art. 217(1) şi art. 70(1) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

DECIDE:

Art.1 Respingerea contestaţiei formulată de SC SRL Grădinari ca fiind depusă de o 
persoană lipsită de calitatea de a contesta.

Art.2 Prezenta se comunică SC SRL Grădinari, Activităţii de Inspecţie Fiscală Olt şi 
Administraţiei Finanţelor Publice Slatina.

Decizia poate fi atacată la Tribunalul Judeţean Olt potrivit art. 218(2) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedură Fiscală, republicată.                    

                 ,
                DIRECTOR EXECUTIV
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