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D  E  C  I  Z  I  A 

 
 Nr.49 din 14.10.2009 

     
 
 
 

Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ….. SRL cu sediul în ….., str. 
….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., jud.Teleorman, înregistrată la DirecŃia 
Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2009  

 
 
 
Prin contestaŃia depusă de S.C. ….. SRL cu sediul în ….., str. ….., bl. ….., sc. ….., 

et. ….., ap. ….., jud.Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2009 petiŃionara contestă Decizia de impunere privind 
obligaŃiile fiscale de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. …../…..2009, şi DispoziŃia privind 
măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009.  

În sensul dispoziŃiilor Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată – pct.3.2., 3.4. -, prin Adresa nr. …../…..2009, 
Activitatea de inspecŃie fiscală din cadrul Structurii de Administrare Fiscală a fost informată 
cu privire la necesitatea constituirii şi transmiterii dosarului cauzei privitoare la contestaŃia 
formulată de autoarea cererii. 

  În vederea verificării îndeplinirii condiŃiilor procedurale s-a solicitat iniŃierea 
demersurilor legale pe lângă petiŃionară, în vederea precizării cu exactitate a cuantumului 
total al sumei contestate, individualizată pe feluri de obligaŃii fiscale, precum şi îndeplinirea 
cerinŃelor cu privire la depunerea împuternicirii, semnătura şi amprenta ştampilei, în 
original. 

Organul abilitat în soluŃionarea cererii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor 
Publice a judeŃului Teleorman a fost sesizat de către Activitatea de InspecŃie Fiscală  prin 
Adresa nr. …../…..2009 – în temeiul dispoziŃiilor  Ordinului nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, ocazie cu care s-a transmis 
dosarul cauzei împreună cu Referatul motivat privind propunerile de soluŃionare, potrivit cu 
care susŃine că din punct de vedere procedural nu sunt îndeplinite condiŃiile în sensul 
ataşării dovezii calităŃii de împuternicit, în condiŃiile în care contestaŃia nu poartă 
semnătura şi ştampila reprezentantului legal. 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
Alexandria, Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 
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În urma demersurilor ulterioare iniŃiate – potrivit Adresei nr. …../…..2009  confirmată 
de primire la data de …..2009 – faŃă de care autoarea cererii nu a înŃeles să se 
conformeze în sensul dispoziŃiilor pct.2.1. şi 3.2. din Ordinul nr.519 din 27. 09.2005, 
respectiv completarea dosarului cauzei cu împuternicirea avocaŃială, actele şi 
documentelor aduse în susŃinerea cererii, precum şi precizarea cuantumului total al sumei 
contestate individualizată pe feluri de obligaŃii fiscale, s-a solicitat organului de inspecŃie 
fiscală formularea unui punct de vedere în acest sens, întrucât termenul legal de 
transmitere a acestor informaŃii a expirat la data de ….. a.c. [conf. Adresei nr. 
…../…..2009]. 
 Adresa nr. …../…..2009 – anexată la dosarul cauzei, reprezină răspunsul 
A.I.F.Teleorman privind conformarea. 
 În aceste condiŃii, suma contestată se consideră a fi la nivelul valorii totale de ….. 
lei  şi reprezintă diferenŃă de taxă pe valoarea adăugată respinsă  la rambursare, prin 
punerea în aplicare a dispoziŃiilor pct.2.1. din Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

 Celelalte proceduri legale de contestare prevăzute de dispoziŃiile titlului IX al 
OrdonanŃei nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulteroare, ale Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată aşa cum au fost 
aprobate prin Ordinul nr.519/2005 al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare 
Fiscală, fiind îndeplinite, s-a trecut la soluŃionarea cererii, aceasta având ca obiect creanŃe 
fiscale. 

 
I. Petenta a contestat Decizia de impunere privind obliga Ńiile fiscale 

suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr. …../…..2009, şi Dispozi Ńia 
privind m ăsurile stabilite de organele de inspec Ńie fiscal ă nr. …../…..2009 , susŃinând 
cele ce urmează: 

Precizeză că - în urma verificării realităŃii şi legalităŃii sumei negative de taxă pe 
valoarea adăugată, privind soluŃionarea decontului cu suma negativă de TVA, cu opŃiune 
de rambursare, depus la A.F.P. ….. sub nr. …../…..2009, prin care s-a solicitat 
rambursarea sumei de ….. lei, în mod nejustificat inspecŃia fiscală a admis cu drept de 
rambursare suma de ….. lei; - neadmiŃând solicitarea la rambursare a sumei de 341.894 
lei. 

Opinează faptul că, în calitatea deŃinută, de creditor al S.C. ….. SRL ….., a 
procedat la vânzarea la licitaŃie publică a bunurilor imobile aparŃinând debitoarei, fiind 
adjudecate prin atribuire directă. 
 PreŃul total de vânzare a fost de ….. lei plus taxa pe valoarea adăugată în cuantum 
de ….. lei  au fost virate către A.F.P. ….. în termen legal, aşa cum rezultă din Procesul-
verbal de licitaŃie din luna ….. 2009. 
 SusŃine că pentru taxa pe valoarea adăugată în cauză - de ….. lei- aferentă celor 
trei apartamente achiziŃionate, înregistrate în evidenŃa contabilă şi în decontul de TVA ale 
lunii ….. 2009, nu sunt îndeplinite condiŃiile de exercitare a dreptului de deducere conform 
prevederilor art.146 alin.(1) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
 Apreciază că refuzul rambursării taxei pe motivul neemiterii facturii fiscale, în 
situaŃia achiziŃionării imobilelor, nu a avut în vedere faptul că procedura de vânzare la 
licitaŃie publică are un caracter mai special, care derogă de la regulile comune. 
 Aşa fiind, Procesul-verbal încheiat la data de ….. 2009 apreciază ca reprezentând 
documentul în baza căruia a fost achitat preŃul imobilelor, document care nu a fost avut în 
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vedere cu ocazia inspecŃiei fiscale, aceasta făcând trimitere doar la actul de adjudecare şi 
procesul verbal de licitaŃie, emise în luna …..  a.c.  
 Se susŃine că nu s-ar fi putut solicita rambursarea pentru sumele achitate în luna 
iunie, în situaŃia în care se au în vedere documentele emise în luna ….., fiind imposibilă 
plata acesteia, în condiŃiile prevederilor dispoziŃiilor art.134 ind.1 al.3 din Legea privind 
Codul fiscal, cu referire la faptul generator. 
 Se apreciază că în conformitate cu normele imperative în materie, respectiv 
dispoziŃiile art.431 şi art.444 din Codul de procedură civilă, după încheierea licitaŃiei 
adjudecarul este obligat să depună deîndată întregul preŃ. 
 Astfel, deşi transferul dreptului de proprietate a avut loc în luna iulie, plata preŃului 
s-a făcut în luna iunie, astfel că faptul generator, în accepŃiunea Codului fiscal, a avut loc 
în luna iunie. 
 Cât priveşte solicitarea la rambursare a taxei pe valoarea adăugată în cuantum de 
….. lei, rezultată din achiziŃia bunurilor mobile, se susŃine că au fost respectate dispoziŃiile 
art.134 ind.2 din Codul de procedură fiscală (?), organul de inspecŃie fiscală neînŃelegând 
să se refere la documentele în cauză, ci numai în ceea ce priveşte achiziŃionarea celor trei 
imobile. 
 Întrucât bunurile respective se susŃine că sunt necesare desfăşurării activităŃii, 
acestea au fost achiziŃionate în cursul lunii iunie, şi nu în luna iulie, aşa cum în mod eronat 
a reŃinut organul de inspecŃie fiscală. 
 In aceste condiŃii, se solicită rambursarea taxei în cuantmul total de ….. lei , 
dispoziŃia întocmită fiind netemeinică şi nelegală; în alte condiŃii situaŃia conducând la 
obligarea petiŃionarei la plata unei taxe pe valoarea adăugată nedatorate.    
 

II. Din  Decizia de impunere nr. …../…..2009 privin d obliga Ńiile fiscale 
suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia fiscal ă, sintez ă a Raportului de inspec Ńie 
fiscal ă incheiat la data de …..2009 şi înregistrat sub nr. ….. din …..2009, se reŃin 
următoarele: 

S-au constatat modificări ale bazei de impunere a taxei pe valoarea adăugată 
deductibile prin înregistrarea în evidenŃa contabilă, în jurnalul de cumpărări şi în decontul 
de TVA aferente lunii iunie, a taxei deductibile în cazul achiziŃiei de bunuri mobile şi 
imobile în baza a 3(trei) Acte de adjudecare emise la data de ….. 2009 şi a Procesului 
verbal din ….. 2009, prin care executorul judecătoresc a procedat la vânzarea 
respectivelor bunuri, cărora le corespunde o taxă pe valoarea adăugată în cuantum de ….. 
lei. 

Întrucât se apreciază că achiziŃiile în cauză au fost consemnate în evidenŃe în luna 
….. a.c. pe baza unor documente emise în luna ….. a.c., nu sunt îndeplinite condiŃiile de 
exercitare a dreptului de deducere conform prevederilor art.146, al.1, lit.a) coroborat cu 
art.147 indice 1 al.1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şI 
completările ulterioare. 

Drept consecinŃă, s-a procedat la soluŃionarea Decontului cu sumă negativă de TVA 
cu opŃiune de rambursare, depus la A.F.P. ….. sub nr. …../…..2009, prin care 
contestatoarea solicită la rambursare suma de ….. lei, faŃă de care se apreciază ca fiind 
cu drept de rambursare suma de ….. lei, nejustificându-se la rambursare ….. lei.     

Cu precizarea că potrivit celor specificate la Capitolul V – DiscuŃia finală cu 
contribuabilul – al Raportului de inspecŃie fiscală atacat, rezultă că administratorul 
societăŃii contestatoare a fost de acord cu constatările efectuate cu ocazia inspecŃiei 
fiscale, precum şi cu consecinŃele lor fiscale, renunŃând la exprimarea în scris a unui punct 
de vedere – potrivit prevederilor art.105, alin.(8) din OG nr.92/2003, republicată, notificând 
despre acest lucru în declaraŃia dată pe proprie răspundere. 
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III. Organul de revizuire având în vedere documente le existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, argumentele 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, actele normative în vigoare la data producerii 
fenomenului economic, re Ńin: 

 
S.C. ….. SRL, cu sediul în str. ….., bl. ….., sc. ….., et. ….., ap. ….., mun. ….., jud. 

Teleorman, are codul unic de înregistrare ….., numărul de ordine în Registrul ComerŃului 
J…../…../2004 şi obiect de activitate cod CAEN ….. – Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte (exclusive lenjeria de corp). 

 
A. Cu privire la legalitatea antam ării fondului cauzei de c ătre organul abilitat 

în acest sens, din cadrul Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului 
Teleorman 
 

Cauza supus ă solu Ńionării este cea cu privire la legalitatea  m ăsurii de 
solu Ńionare pe fond a cererii, în condi Ńiile în care aceasta nu îndepline şte cerin Ńele 
legale cu privire la depunerea împuternicirii sau a  semn ăturii şi amprentei ştampilei, 
în original. 

 
În fapt, cu ocazia constituirii şi transmiterii dosarului cauzei către organul de 

revizuire, acesta este sesizat de către organul de inspecŃie fiscală cu privire la 
neîndeplinirea condiŃiilor procedurale, în sensul că cererea petentei nu este semnată, 
ştampilată şi nici nu are anexată împuternicirea avocaŃială. 

Drept consecinŃă, s-a procedat la înştiinŃarea în scris a petiŃionarei cu privire la 
această obligaŃie legală, în condiŃiile pct. 2.2. şi 3.2. din Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, fără ca aceasta să se 
conformeze în termenul legal şi nici până la data soluŃionării contestaŃiei. 

Cu aceeaşi ocazie s-a mai solicitat copii ale documentelor pe care firma petiŃionară 
înŃelege să îşi susŃină cererea, precum şi precizarea în acelaşi termen legal de 5 zile a 
cuantumului total al sumei contestate, individualizată pe feluri de obligaŃii fiscale, în baza 
celor prevăzute la pct.2.1. din ordinul mai sus precizat. 

Astfel, nedându-se curs celor solicitate, contestaŃia s-a considerat îndreptată 
împotriva întregului act administrativ fiscal, respectiv la nivelul sumei totale de ….. lei ce 
reprezintă diferenŃă de taxă pe valoarea adăugată respinsă  la rambursare  

De toate aceste solicitări legale a fost informată contestatoarea prin Adresa nr. ….. 
din …..2009, de care aceasta a luat act la data de …..2009, potrivit Confirmării de primire 
anexată la dosarul cauzei.  

 
 În drept,  cauza îşi găseşte soluŃionarea în dispoziŃiile legale ce urmează a fi citate: 
 
*OrdonanŃa Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicată, privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările aduse până la data de 4 iunie 2009 - 
publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007: 

-  ART. 18 
    ÎmputerniciŃii 
    (1) În relaŃiile cu organul fiscal contribuabilul poate fi reprezentat printr-un 

împuternicit. ConŃinutul şi limitele reprezentării sunt cele cuprinse în împuternicire sau 
stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl împiedică pe contribuabil 
să îşi îndeplinească personal obligaŃiile fiscale, chiar dacă nu a procedat la revocarea 
împuternicirii potrivit alin. (2). 
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     (2) Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, 
în formă scrisă, în original sau copie legalizată. Revocarea împuternicirii operează faŃă de 
organul fiscal de la data depunerii actului de revocare. 

 
 - ART. 206 
    Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
    (1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde: 
(…) 
    d) dovezile pe care se întemeiază; 
    e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul 
persoanelor juridice. Dovada calităŃii de împuternicit al contestatorului, persoana fizică sau 
juridică, se face potrivit legii.  

- ART. 213 
    Solutionarea contestatiei 
   (5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor 

de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu 
se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. 

-  ART. 217 
   Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 

(1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii 
procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. 

 
  *  Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 

aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată – publicat în Monitorul Oficial nr. 893 din 6 octombrie 2005:  
 2. InstrucŃiuni pentru aplicarea art. 175 - Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
     2.1.În situaŃia în care contestatorul precizează că obiectul contestaŃiei îl formează 
actul administrativ atacat, fără însă a menŃiona, înăuntrul termenului acordat de organul de 
soluŃionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, 
datorie vamala, contributii, precum şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le 
contestă, contestaŃia se consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal. 
     2.2. În situaŃia în care contestaŃia nu îndeplineşte cerinŃele care privesc depunerea 
împuternicirii, semnătura, precum şi ştampilarea, în original, organele de soluŃionare 
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia să îndeplinească aceste 
cerinŃe. În caz contrar, contestaŃia va fi respinsă, fără a se mai antama fondul cauzei. 

3.2. Dosarul contestaŃiei va cuprinde: contestaŃia în original, care trebuie să poarte 
semnătura persoanei îndreptăŃite, precum şi amprenta ştampilei, în cazul contestatorului 
persoană juridică, împuternicirea avocaŃială, după caz, actul administrativ fiscal atacat, în 
copie, precum şi anexele acestuia, copii ale documentelor care au legatură cu cauza 
supusă soluŃionării, documentele depuse de contestator, decizia de instituire a măsurilor 
asiguratorii şi sesizarea penală în copie, după caz. 

3.6. Referatul cu propuneri de soluŃionare cuprinde precizări privind îndeplinirea 
condiŃiilor de procedură,(…) 

 
* Codul de procedură civilă din 9 septembrie 1865, republicat, publicat în Monitorul 

Oficial  nr. 45 din 24 februarie 1948, cu modificarile si completarile aduse până la data de 
15 mai 2009: 

ART. 83 
    (1) Când cererea este făcută prin mandatar, se va alătura procura în original sau 

în copie legalizată. 
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    (2) Mandatarul avocat certifică el însuşi copia de pe procura sa. 
    (3) Reprezentantul legal va alătura copie legalizată de pe înscrisul doveditor al 

calităŃii sale. 
   În atare condiŃii, organul de revizuire, având în vedere atât împrejurările derulării 

speŃei în cauză sub aspect procedural, a faptului că autoarea cererii nu a dat curs 
demersurilor iniŃiate de organul de revizuire în sensul celor consemnate în Adresa nr. ….. 
din …..2009 – cu privire la obligativitatea [neonorată] de a depune împuternicirea 
avocaŃială, - a căror termen legal a expirat la data de …..2009 -, urmeaz ă a respinge 
cererea în cauz ă pentru neîndeplinirea condi Ńiilor procedurale , pentru suma totală de 
….. lei.  
  DispoziŃiilor legale citate anterior, precum şi considerentele prezentei, pun în 
imposibilitate organul de revizuire de a antama fondul cauzei. 
 

B. În ceea ce prive şte contesta Ńia formulat ă împotriva Dispozi Ńiei privind 
măsurile stabilite de organele de inspec Ńie fiscal ă nr. …../…..2009. 

 

Cauza supusã revizuirii de c ătre Biroul de Solu Ńionare a Contesta Ńiilor al 
Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Teleorman, este aceea de a stabili 
dacã are competen Ńa materialã pentru a se investi în solu Ńionarea cererii formulatã 
împotriva Dispozi Ńiei privind m ăsurile stabilite de organe privind m ăsurile stabilite 
de organele de inspec Ńie fiscal ă nr. …../…..2009. 

 
În fapt, se reŃine cã dispoziŃia în cauzã nu se referã la stabilirea de impozite, taxe şi 

accesorii aferente, ci la alte mãsuri dispuse în sarcina petiŃionarei. 

Organul de soluŃionare constatã astfel cã cererea formulatã de petentã nu intrã în 
competenŃa sa materialã.  

 
În drept, Ordinul Ministrului FinanŃelor Publice nr. 1939/2004 pentru aprobarea 

formularului ”DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã”, cod  
14.13.27.18, la pct. 1 şi 2 din Anexa 2 InstrucŃiunile de completare a formularului, prevede: 

“1. Formularul DispoziŃie privind mãsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscalã 
reprezintã actul administrativ fiscal emis de organele de inspecŃie fiscalã în aplicarea 
prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini măsurile stabilite. 
Nu va cuprinde mãsuri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreazã bugetului 
general consolidat al statului”. 

2. Formularul se va completa ca urmare a finalizării unei inspecŃii fiscale generale 
sau parŃiale cu "Raport de inspecŃie fiscală" sau cu "Proces-verbal", în cazul în care 
organele de inspecŃie fiscală stabilesc măsuri în sarcina contribuabililor. 

Întrucât mãsurile în cauzã nu vizeazã stabilirea obligaŃiilor fiscale ale contestatoarei,  
dispoziŃia de mãsuri nu are caracterul unui titlu de creanŃã, aceasta intrând în categoria 
altor acte administrativ fiscale. 

Se reŃine cã soluŃionarea contestaŃiei pentru acest capãt de cerere intrã în 
competenŃa organelor fiscale emitente ale actelor administrative contestate, potrivit 
dispoziŃiilor pct. 5.2. din Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscalã, republicatã, coroborate cu prevederile art. 209 alin. (2) din 
O.G. nr.92/2003, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv: 
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* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziŃia de mãsuri[...]; 
[...] 
 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã (in M.O. nr. 

513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
[...] 
ART. 209 
Organul competent 
[…] 
(1) ContestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluŃioneazã 

de cãtre organele fiscale emitente. 
[…]    
În consecinŃã, organul competent sã soluŃioneze contestaŃia îndreptatã împotriva  

DispoziŃiei privind măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009 , este 
Activitatea de InspecŃie Fiscală – din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman, în calitate de organ care a încheiat actul atacat, situaŃie în care 
organul de revizuire urmeaz ă să îşi decline competen Ńa în favoarea acesteia. 
 

 
   * 
*     * 

 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, directorul coordonator al DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a 
judeŃului Teleorman 

 
 
D  E  C  I  D  E : 

 
 
 
Art.1.  Respingerea, pentru neîndeplinirea condi Ńiilor procedurale , a contestaŃiei 

formulată de S.C. ….. SRL cu sediul în mun. ….., îndreptată împotriva Deciziei de 
impunere nr. …../…..2009 privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecŃia fiscală, pentru suma totală de ….. lei , reprezentând taxă pe valoarea adăugată 
neadmisă la rambursare. 

 
Art.2. Declinarea competen Ńei de soluŃionare a contestaŃiei îndreptate de S.C. ….. 

SRL ….. împotriva  DispoziŃiei privind măsurile stabilite de organele de inspecŃie fiscală nr. 
…../…..2009,  în favoarea organului competent, respectiv Activitatea de InspecŃie Fiscală 
– din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman, în calitate de 
organ emitent al actului administrativ în cauză. 
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Art.3.  Prezenta decizie a fost redactată în 5(cinci) exemplare, toate cu valoare de 
original, comunicate celor interesaŃi.  
  

Art.4.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării . 
  

Art.5. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
 

       
 
 
 
            ….. 

 
      DIRECTOR COORDONATOR 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


