
DECIZIA NR. 499
 

Directia generala a finantelor publice , Biroul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de catre Administratia Finantelor Publice,  prin adresa, cu privire la contestatia
formulata de SC  X.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice  in Decizia de rambursare a taxei pe valoarera
adaugata prin care din TVA solicitata la rambursare s-a aprobat la rambursare TVA si
s-a respins la rambursare TVA.

SC  X formuleaza contestatie si impotriva Deciziei privind compensarea
obligatiilor fiscale.

Suma contestata este de.. si reprezinta TVA admisa la rambursare si
compensata cu suma reprezentand amenzi datorate bugetului de stat conform
Procesului verbal de contraventie.

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art.207 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarera adaugata conform confirmarii de primire
existenta in copie la dosarul contestatiei   si de data depunerii  contestatiei la posta
conform stampilei Postei Romane existenta pe plicul aflat  la dosarul contestatiei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 207 si 209
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,  D.G.F.P prin Biroul
de Solutionare a Contestatiilor este investita sa solutioneze contestatia formulata de  SC
X.

I.SC  X formuleaza  contestatie impotriva Deciziei de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata si Deciziei privind compensarea obligatiilor fiscale si solicita anularea
in parte a acestor acte administrativ fiscale , cu privire la suma reprezentand venituri din
amenzi.

Societatea contestatoare sustine ca , in mod gresit organul fiscal a inclus in
decizia de compensare a obligatiilor fiscale suma reprezentand venituri din amenzi
potrivit procesului verbal.

SC X sustine ca impotriva acestui proces verbal intocmit de ITM  a formulat
plangere care a fost inregistrata la Judecatoria iar potrivit prevederilor art.32 alin.(3) din
O.G. Nr.2/2001 privind regimul contraventiilor, plangerea suspenda executarea; astfel ca
sumele reprezentand amenzi nu pot fi puse in executare. 

II.Prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarera adaugata organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice, din TVA solicitata la rambursare, au aprobat la
rambursare TVA si au respins la rambursare TVA avand in vedere decontul de TVA din
luna martie 2012 si analiza de risc /raportul de inspectie fiscala.

III. Luand in considerare constatarile organelor fiscale, sustinerile societatii
contestatoare, documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor
normative in vigoare in perioada supusa verificarii, se retin urmatoarele:
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1.Referitor la contestatia  formulata de SC X impotriva Deciziei de
rambursare a taxei pe valoarera adaugata, mentionam:

Cauza supusa solutionarii este daca D.G.F.P. prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei formulata de
societate   impotriva Decizia de rambursare a taxei pe valoarera adaugata in
conditiile in care societatea nu prezinta argumentele de fapt si de drept pentru
care intelege sa conteste aceast act administrativ fiscal  precum si sumele
stabilite prin aceasta decizie.

In fapt, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice, prin Decizia
de rambursare a taxei pe valoarera adaugata,din TVA solicitata la rambursare, au
aprobat la rambursare TVA si au respins la rambursare TVA.

Decizia de rambursare a taxei pe valoarera adaugata a fost emisa in baza
decontul de TVA din luna martie 2012 si analiza de risc /raportul de inspectie fiscala.

In contestatia formulata, SC X solicita anularea partiala a Deciziei de rambursare
a taxei pe valoarera adaugata nr, cu privire la suma.., fara sa prezinte argumentele de
fapt si de drept pentru care intelege sa conteste  aceasta suma.

La art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, se
prevede:

"(1) 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.

2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal.” 

Potrivit prevederilor  legale enuntate, contestatia se formuleaza in scris si
cuprinde  datele de identificare ale contribuabilului, obiectul contestatiei, motivele de fapt
si de drept, dovezile pe care se intemeiata, semnatura contestatorului; Obiectul
contestatiei il consituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in
titlu de creanta sau in actul administrativ fiscal contestat.

In cauza in speta actul administrativ fiscal contestat si pentru care organul de
solutionare a contestatiilor are competenta materiala de a solutiona contestatiei conform
prevederilor art.209 alin.(1) coroborat cu prevederile art.88 lit.a) din O.G. Nr.92/2003,
republicata,  privind Codul de procedura fiscala, este Decizia de rambursare a taxei pe
valoarera adaugata, prin care, dupa cum am aratat si mai sus, organul fiscal,  din TVA
solicitata la rambursare, a aprobat la rambursare TVA si a respins la rambursare TVA.

In contestatia formulata, societatea contestatoare solicita anularea partiala a
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarera adaugata, cu privire la suma reprezentand
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TVA, fata sa prezinte motivele de fapt si de drept pentru care a formulat contestatie
impotriva acestui act administrativ fiscal.

Mentionam ca prin Decizia de rambursare a taxei pe valoarera adaugata a fost
respinsa la rambursare doar TVA...

In conditiile in care societatea contestatoare nu prezinta motivele de fapt si de
drept pentru care intelege sa conteste Decizia de rambursare a taxei pe valoarera
adaugata iar potrivit  pct.2.5 din Ordinul 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata,:

“ Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ
fiscal respectiv.”,

in speta, se vor aplica  prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.2137/2011 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care  dispun:

� Contestatia poate fi respinsa ca:
b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de

fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt
incidente cauzei supuse solu�ion�rii;�

Prin urmare , pentru acest capat de cerere se va  respinge contestatia  ca
nemotivata.

Potrivit prevederilor art.213 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala: ”Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de
dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul
cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii”.

  
2.In ceea ce priveste contestatia formulata de SC X impotriva Deciziei

privind  compensarea obligatiilor fiscale, cauza supusa solutionarii este  daca
D.G.F.P.- Biroul de Solutionare a Contestatiilor are competenta materiala pentru
solutionarea acestui capat de cerere.

In fapt, prin Decizia  privind  compensarea obligatiilor fiscale, organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice din TVA aprobata la rambursare conform  
Deciziei de rambursare a taxei pe valoarera adaugata, au compensat, din oficiu,  
obligatiile fiscale scadente datorate bugetului de stat de SC X, in conformitate cu
prevederile art.116 si art.117 alin.(6) si (8) din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In contestatia formulata SC X , solicita anularea partiala a Deciziei  privind  
compensarea obligatiilor fiscale cu privire la suma  reprezentand TVA aprobata la
rambursare compensata cu suma reprezentand amenzi inregistrate in evidenta fiscala in
baza Procesului verbal de contraventie.

Din analiza documentelor existente la dosarul contestatiei se retine ca pentru
cauza in speta, competenta de solutionare a contestatiei impotriva Notei de compensare
a obligatiilor fiscale respectiv a Deciziei  privind  compensarea obligatiilor fiscale, revine
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organelor fiscale emitente ale actului administrativ contestat, potrivit prevederilor art.209
alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat in data de 31
iulie 2007 coroborat cu prevederile pct 5.3 din Ordinul 2137/2011 privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, care dispun: 

-art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003
"(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente."

-pct 5.3  din Ordinul 2137/2011
“Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia privind

stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� fiscal�,
notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal privind calculul
dobânzilor cuvenite contribuabilului, declara�iile vamale de punere în liber�
circula�ie etc.”

In consecinta,  se va declina competenta de solutionare a contestatiei  formulata
de SC X impotriva Deciziei  privind  compensarea obligatiilor fiscale,  organelor fiscale
emitente, in speta organelor fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul  art. 216  din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,  se,

DECIDE

1.Respingerea  ca nemotivata a contestatiei formulata de SC X impotriva Deciziei
de rambursare a taxei pe valoarera adaugata, inregistrata la D.G.F.P. ,  cu privire la
suma reprezentand TVA.

2.Declinarea competentei de solutionare a   contestatiei  formulata de SC X,
impotriva Deciziei  privind  compensarea obligatiilor fiscale, organelor fiscale din cadrul
Administratiei Finantelor Publice.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la comunicare,
conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
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