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D E C I Z I A NR. 3897/498/26.11.2013 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL 
înregistrat� la A.J.F.P.x sub nr.x/13.09.2013 

 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a 
Finan�elor Publice Timi�oara a fost sesizat de A.J.F.P. x-Inspec�ie Fiscal� prin adresa 
nr.x/24.09.2013 înregistrat� la D.G.R.F.P. Timi�oara sub nr.x/30.09.2013, asupra 
contesta�iei formulat� de SC x SRL cu sediul în x, str. x, nr.x, sc.x, et.x, ap.x, jud.x. 
 
 Obiectul contesta�iei îl constituie Deciza de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/09.08.2013 emis� în baza 
constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� nr.x/09.08.2013, prin care a fost stabilit� 
suma total� de x lei reprezentând: 
    -   x lei - impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor stabilit suplimentar  

                de plat�; 
    -   x lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate  

                salariilor stabilit suplimentar de plat�; 
    -   x lei - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator stabilit�  

                suplimentar de plat�; 
    -   x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
    -   x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i  

                stabilit� suplimentar de plat�; 
    -   x lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut�  
                           de la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
    -     x lei - contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator stabilit� 

                suplimentar de plat�; 
    -        xlei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
     -       xlei - contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i 

                stabilit� suplimentar de plat�; 
     -       xlei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 
                           re�inut� de la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
     -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator stabilit�  
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                suplimentar de plat�; 
     -    x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de 
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
     -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i stabilit�  
                           suplimentar de plat�; 
      -   x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de  
                           la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      x lei - contribu�ie de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
                           datorat� de angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      xlei - accesorii aferente contribu�ie de asigurare pentru accidente de munc� 
                           �i boli profesionale datorat� de angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
      -   x lei - contribu�ii pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice �i  
                           fizice stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
                           persoane juridice �i fizice stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      xlei - contribu�ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean�elor 
                           salariale stabilit suplimentar de plat�; 
      -      xlei - accesorii aferente contribu�iei angajatorilor la Fondul de garantare  
                           pentru plata crean�elor salariale stabilit� suplimentar de plat�. 
 

Având în vedere c� prin contesta�ia formulat� SC x SRL se îndreapt� �i 
împotriva Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� prin 
Raportul de inspec�ie fiscal�, f�r� a preciza num�rul acesteia, din documentele anexate 
la dosarul cauzei rezult� c� se îndreapt� împotriva Dispozi�iei privind m�surile stabilite 
de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/09.08.2013. 

   
Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu complet�rile �i 
modific�rile ulterioare, Direc�ia General� Regional� a Finan�elor Publice Timi�oara prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei.  
 

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� Regional� a 
Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solutionare Contesta�ii, se poate 
investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulat� de SC x SRL, în condi�iile 
în care nu sunt respectate dispozi�iile obligatorii ale art.206 alin. (1) lit.e) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, contesta�ia nefiind 
�tampilat�. 

 
În fapt, împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 

plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.x/09.08.2013 emis� în baza constat�rilor din 
Raportul de inspec�ie fiscal� nr.x/09.08.2013, SC x SRL a formulat �i depus contesta�ie, 
înregistrat� la A.J.F.P. x sub nr.x/13.09.2013, aceasta fiind doar semnat�, far� a purta 
�i �tampila societ��ii. 

Prin adresa nr.x/30.10.2013, transmis� prin post� cu scrisoare recomandat�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale Regionale a Finan�elor 
Publice Timi�oara a solicitat SC x SRL ca în termen de 5 zile de la primirea adresei s� 
îndeplineasc� cerin�ele procedurale privind �tampilarea contesta�iei, în caz contrar 
contesta�ia urmând a fi respins� far� a se mai antama fondul cauzei.  
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Adresa sus men�ionat� transmis� la sediul societ��ii, precizat în contesta�ia 
formulat�, a fost returnat� de oficiul po�tal cu men�iunea „destinatar mutat de la 
adres�”. 

 
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
    „Art. 206 - (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    a) datele de identificare a contestatorului; 
    b) obiectul contesta�iei; 
    c) motivele de fapt �i de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
    e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i �tampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al contestatorului, persoan� 
fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.” 
 

În conformitate cu dispozitiile pct. 2.3 �i pct. 9.4 din Instruc�iunile pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, aprobate prin Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 450/2013, care stipuleaz�: 

“În situa�ia în care contesta�ia nu îndeplineste cerin�ele care privesc 
depunerea în original a împuternicirii sau în copie legalizat�, semnatura, precum �i 
�tampilarea acesteia, organele de solu�ionare competente vor solicita 
contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în termen 
de 5 zile de la comunicare s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, 
contesta�ia va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei”. 

 
“În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� �i de fond pot fi 

urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a contesta�iei, 
excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul contestat, excep�ia lipsei 
semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie, excep�ia lipsei de interes, excep�ia 
lipsei de calitate procesual�, prescrip�ia, puterea de lucru judecat etc.” 

 
Totodat�, conform dispozi�iilor art.213 alin.(5) �i art.217 alin.(1) din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
„Art. 213 - (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 - (1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� far� a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei”. 

 
Avand în vedere cele precizate, a demersurilor efectuate de organele de 

solu�ionare a contesta�iilor, se retine c� SC x SRL nu a îndeplinit condi�iile de procedur� 
impuse de art.206 alin.(1) lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel c� Direc�ia General� 
Regioanl� a Finan�elor Publice Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii nu se 
poate investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei. 
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Prin urmare, avand în vedere cerin�ele procedurale referitoare la �tampilarea 
contestatiei în cazul persoanelor juridice, expres prev�zute de art.206 alin.(1) lit.e) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, �i întrucât contesta�ia 
nu poart� �tampila societ��ii, organul de solu�ionare nu poate proceda la solu�ionarea 
pe fond a cauzei, urmând s� resping� contesta�ia împotriva Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.x/09.08.2013, pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 

 
2. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Dispozi�iei privind m�surile 

stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/09.08.2013, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� D.G.R.F.P. Timi�oara prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
se poate investi cu solu�ionarea acesteia, în condi�iile în care dispozi�ia privind 
m�surile, nu se refer� la stabilirea de impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora, ci la m�suri stabilite în sarcina contribuabilului, 
neavând caracterul unui titlu de crean��. 
 
 În fapt, prin Dispozi�ia de m�suri organele de inspec�ie fiscal� au dispus 
înregistrarea în eviden�a contabil� a obliga�iilor de plat� stabilite suplimentar de plat� în 
urma inspec�iei fiscale, în sum� total� de x lei, compus� din: 

- x lei - diferen�a IVS, contribu�ii sociale �i fonduri speciale; 
-   x lei - major�ri aferente diferen�elor stabilite suplimentar; 
-   x lei - penalit��i de întârziere aferente diferen�elor stabilite suplimentar. 

 
 În drept,  sunt incidente prevederile art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003  
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care stipuleaz�:  
 
    „Organul competent 
    (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum si împotriva deciziei de reverificare se 
solu�ioneaz� de c�tre: 
    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor generale 
ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a c�ror raz� 
teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare 
a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile 
îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele 
centrale cu atribu�ii de inspec�ie fiscal�;” 

 
De asemenea, Ordinul ministrului finan�elor publice nr.1939/2004 pentru 

aprobarea formularului Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�, la pct.1 din Anexa 2 Instruc�iunile de completare a formularului "Dispozi�ie 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�", cod 14.13.27.18, prevede: 

„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie 
fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele de inspec�ie fiscal� în 
aplicarea prevederilor legale privind obligativitatea contribuabililor de a îndeplini 
m�surile stabilite. Nu va cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului. ”  
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Întrucât m�surile stabilite în sarcina contestatoarei prin Dispozi�ia privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.121/09.08.2013, nu au caracterul 
unui titlu de crean��, se re�ine c� solu�ionarea contesta�iei pentru acest cap�t de cerere 
intr� în competen�a organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.R.F.P. Timi�oara nu are competen�a de 
solu�ionare a dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�.  

 
Potrivit prevederilor art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
„(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Prin urmare, pentru acest cap�t de cerere, dosarul va fi transmis spre solu�ionare 

A.J.F.P.x-Inspec�ie Fiscal�, în calitate de organ emitent al dispozi�iei de m�suri. 
 

Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 
normative invocate în prezenta decizie, a art.216 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza 
referatului nr.                             , se: 

 
D E C I D E 

 
1. Respingerea contesta�iei formulat� de SC x SRL împotriva Deciziei de 

impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr.x/09.08.2013 emis� în baza constat�rilor din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr.x/09.08.2013, prin care a fost stabilit� suma total� de x lei reprezentând: 
    -   x lei - impozit pe veniturile din salarii �i asimilate salariilor stabilit suplimentar  

                de plat�;  
    -   x lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii �i asimilate  

                salariilor stabilit suplimentar de plat�; 
    -   x lei - contribu�ia de asigur�ri sociale datorat� de angajator stabilit�  

                suplimentar de plat�; 
    -   x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de 
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
    -   x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i  

                stabilit� suplimentar de plat�; 
    -   x lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale re�inut�  
                           de la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
    -     x lei - contribu�ia de asigur�ri pentru �omaj datorat� de angajator stabilit� 

                suplimentar de plat�; 
    -        x lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru �omaj datorat� de  
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
     -       x lei - contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i 

                stabilit� suplimentar de plat�; 
     -       x lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri pentru �omaj 
                           re�inut� de la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
     -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator stabilit�  

                suplimentar de plat�; 
     -    x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de 
                           angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
     -  x lei - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i stabilit�  
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                           suplimentar de plat�; 
      -   x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de  
                           la asigura�i stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      x lei - contribu�ie de asigurare pentru accidente de munc� �i boli profesionale 
                           datorat� de angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      x lei - accesorii aferente contribu�ie de asigurare pentru accidente de munc� 
                           �i boli profesionale datorat� de angajator stabilit� suplimentar de plat�; 
      -   x lei - contribu�ii pentru concedii �i indemniza�ii de la persoane juridice �i  
                           fizice stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      x lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i indemniza�ii de la 
                           persoane juridice �i fizice stabilit� suplimentar de plat�; 
      -      xlei - contribu�ia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata crean�elor 
                           salariale stabilit suplimentar de plat�; 
      -      x lei - accesorii aferente contribu�iei angajatorilor la Fondul de garantare  
                           pentru plata crean�elor salariale stabilit� suplimentar de plat�. 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale prev�zute de art. 206 alin.(1) lit.e) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

2. Transmiterea contesta�iei formulat� SC x SRL împotriva Dispozi�iei privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr.x/09.08.2013, Administra�iei 
Jude�ene a Finan�elor Publice x-Inspec�ie Fiscal�, spre competenta solu�ionare. 

  
Prezenta decizie se comunic� la: 

                               -  SC x SRL 
                               -  A.J.F.P. x - Inspec�ie Fiscal�                                           
                                   

Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi atacat�, 
potrivit prevederilor legale la instan�a competent�, în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii. 

 
 

P.DIRECTOR GENERAL, 
 
x 
 

 


