
              
     

   

                                   DECIZIA NR. 613/2012 
  privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de S.C. ... S.R.L. din ...

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
de Directia Generala de Solutionare a Contestatiilor Bucuresti privind 
competenta materiala asupra contestatiei formulată de S.C. ...  S.R.L. 
cu sediul in comuna ..., jud. Dambovita, inregistrata la ORC sub nr. J..., 
avand  CUI  RO...,  reprezentata  legal  prin  Cabinetul  Individual  de 
Insolventa ...., in ceea ce priveste capatul de cerere referitor la Decizia 
privind  nemodificarea  bazei  de  impunere  nr.  ...  emisa  de  D.G.F.P. 
Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala. 

Avand in vedere cele mai sus mentionate, organele de solutionare 
specializate  din  cadrul  D.G.F.P.  Dambovita  sunt  investite  sa  se 
pronunte asupra contestatiei formulate.

I. Petenta prin contestatia formulata solicita si anularea  Deciziei 
privind  nemodificarea  bazei  de  impunere  nr.  ...  emisa  de  D.G.F.P. 
Dambovita - Activitatea de Inspectie Fiscala pentru urmatoarele obligatii 
fiscale: impozit pe veniturile din salarii si asimilate acestora, contributia 
de asigurari  sociale  datorata  de  angajator,  contributia  individuala  de 
asigurari sociale retinuta de la asigurati, contributia de asigurare pentru 
accidente  de  munca  si  boli  profesionale  datorata  de  angajator, 
contributia de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati, contributia 
de  asigurari  pentru  somaj  datorata  de  angajator,  contributia 
angajatorului  la fondul  de garantare pentru plata creantelor  salariale, 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  datorata  de  angajator, 
contributia  pentru  asigurari  de  sanatate  retinuta  de  la  asigurati, 
contributii  pentru concedii  si  indemnizatii  de la persoane juridice sau 
fizice. 
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II.  Prin  Decizia  privind nemodificarea bazei  de impunere nr.  ... 
emisa  de  D.G.F.P.  Dambovita  -  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala 
organele de inspectie fiscala au stabilit nemodificarea bazei impozabile 
pentru  urmatoarele  impozite  si  contributii:  impozit  pe  veniturile  din 
salarii si asimilate acestora, contributia de asigurari sociale datorata de 
angajator,  contributia  individuala  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la 
asigurati,  contributia  de asigurare pentru accidente de munca si  boli 
profesionale  datorata  de  angajator,  contributia  de  asigurari  pentru 
somaj  retinuta  de  la  asigurati,  contributia  de  asigurari  pentru  somaj 
datorata de angajator, contributia angajatorului la fondul de garantare 
pentru  plata  creantelor  salariale,  contributia  pentru  asigurari  de 
sanatate datorata de angajator, contributia pentru asigurari de sanatate 
retinuta de la asigurati, contributii pentru concedii si indemnizatii de la 
persoane juridice sau fizice. 

III. Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
investită  să  analizeze  contestatia  formulata  de  S.C.  ...  S.R.L.  in 
ceea  ce  priveste  capatul  de  cerere  referitor  la  Decizia  privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. F-DB ... în condiţiile în care 
petenta nu motivează în fapt şi în drept contestaţia pentru acest 
capat de cerere.

În fapt, Decizia privind nemodificarea bazei de impunere nr. F-DB 
... a fost emisă de către Activitatea de Inspecţie Fiscală  Dambovita 
pentru impozitele şi contributiile a căror bază de impozitare nu a suferit 
modificări  şi  în  consecinţă  nu  a  generat  diferenţe  de  impozite  şi 
contributii. 

Avand in vedere ca societatea petenta nu a adus niciun argument 
de fapt si de drept din care sa rezulte ca a fost lezata in vreun fel prin 
decizia  nr.  F-DB  ...,  in  conditiile  in  care  prin  aceasta  organele  de 
inspectie  fiscala  nu au modificat  baza de impunere si  nu  au  stabilit 
diferente suplimentare de impozite si contributii, contestatia urmeaza a 
fi  respinsa ca nemotivata si  lipsita  de interes pentru acest  capat  de 
cerere.

www.mfinante.ro
 2/4

http://Www.mfinante.ro/


În drept, art. 109 si art. 205 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
prevede:

art.  109  - “(2)  Raportul  de  inspecţie  fiscală  se  întocmeşte  la 
finalizarea inspecţiei fiscale şi cuprinde toate constatările în legătură cu 
perioadele şi obligaţiile fiscale verificate. În cazul în care contribuabilul  
şi-a exercitat dreptul prevăzut la art. 107 alin. (4), raportul de inspecţie 
fiscală  cuprinde  şi  opinia  organului  de  inspecţie  fiscală,  motivată  în  
drept şi în fapt, cu privire la acest punct de vedere.

(3) Raportul de inspecţie fiscală stă la baza emiterii:
[...]b) deciziei de nemodificare a bazei de impunere, dacă nu se 

constată diferenţe de obligaţii fiscale.”
art.  205 - “(1) Împotriva titlului  de creanţă, precum şi împotriva  

altor  acte  administrative  fiscale  se  poate  formula  contestaţie  potrivit  
legii.  Contestaţia  este  o  cale  administrativă  de  atac  şi  nu  înlătură 
dreptul  la  acţiune al  celui  care  se consideră  lezat  în  drepturile  sale 
printr-un  act  administrativ  fiscal  sau  prin  lipsa  acestuia,  în  condiţiile 
legii.

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a  
fost  lezat  în  drepturile  sale  printr-un act  administrativ  fiscal  sau prin  
lipsa acestuia.[...]”

Potrivit  art. 206 alin. (1) lit. c), art. 213 alin. (5) si art. 217 din O.G. 
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare:

art. 206 - “Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
[...] c) motivele de fapt si de drept; [...]"
art. 213 -  “Soluţionarea contestaţiei
[...] (5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi  

asupra excepţiilor 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  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.”

Pct.  11.1  lit.  b)  din  Ordin  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea  titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, prevede:

"11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
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[...]  b)  nemotivată,  în  situaţia  în  care  contestatorul  nu prezintă 
argumente  de  fapt  şi  de  drept  în  sustinerea  contestaţiei  sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării;[...]"

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 
art. 109, art. 205, art. 206 alin. (1) lit. c), art. 213 alin. (5) si art. 217 din 
O.G. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 
11.1 lit. b) din Ordinul nr. 2137/2011, privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru  aplicarea  titlului  IX din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, coroborate cu art. 70, art. 210, art. 211 şi art. 216 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare se:

DECIDE

1. Respingerea ca nemotivata  a contestaţiei nr. ... formulată de 
S.C.  ...  S.R.L.  pentru  capatul  de  cerere  referitor  la  Decizia  privind 
nemodificarea bazei de impunere nr. F-DB ....

2.  În conformitate cu prevederile art.  218 alin.  (2)  din O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data 
primirii,  la instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul 
Tribunalului Dâmboviţa.
         
           

       ...
Director Executiv,
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