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    DECIZIA  NR. ....... din ........2010

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC ......... SRL din
...... înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea sub
nr.........

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de
Activitatea de InspecŃie Fiscală Valcea cu adresa nr.... din ... asupra contestaŃiei
formulate de SC .... SRL, înregistrată la Directia Generala a Finantelor Publice Valcea
sub nr......

SC .. SRL contesta Decizia de impunere nr.. si Raportul de inspectie fiscala nr... ,
acte administrative emise de Activitatea de Inspectie Fiscala Valcea, prin care s-a stabilit
ca obligatie de plata suplimentara in sarcina societatii in suma totala de .... lei
reprezentand:

- TVA in suma  de .. lei

- majorari de intarziere in suma de  .... lei

- Impozit pe alte venituri in suma de ...... lei

- majorari de inrtarziere aferente in suma totala de  ....... lei .

ContestaŃia este semnată de reprezentantul legal al SC .. SRL, d-nul.... , fara sa
fie confirmata insa cu stampila societatii.

 Intrucat actele administrative contestate au fost comunicate prin remitere sub
semnatura in data de ..., potrivit adresei de comunicare existenta in copie la dosarul
cauzei, rezulta ca petenta a respectat termenul legal de 30 de zile prevăzut de art.207
alin.1 din OG nr.92/2003, republicată la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură
fiscală .

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209 alin.1, lit.a  din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de SC ... SRL, înregistrată la D.G.F.P Valcea sub  nr. ....

 Referitor la indeplinirea  procedurii de contestare de catre SC .... SRL 
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In fapt , la data de .., SC ... SRL a formulat contestatie impotriva Deciziei de
impunere nr.... si a Raportului de inspectie fiscala nr..., prin care s-au stabilit obligatii de
plata suplimentare in sarcina societatii in suma totala de ..... lei .

ContestaŃia este formulata prin reprezentantul sau legal d-nul ..... aceasta purtand
semnatura administratorului , fara sa fie  insa confirmata cu stampila societatii.

 Drept urmare, potrivit dispozitiilor art.206 alin (1) lit.e din OG 92/2003 rep. privind
Codul de procedura fiscala  care stipuleaza ca:" ContestaŃia se formulează în scris şi va
cuprinde :" [...] e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum  şi
ştampila  în cazul  persoanelor  juridice.  Dovada calităŃii de împuternicit al
contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii ", cu adresa nr.
18263/25.03.2010, s-a solicitat petentei sa indeplineasca procedura de contestare .

Solicitarea  s-a transmis  la domiciliul  ales, inscris  pe contestatia  formulata,
respectiv  str.  ..., ......

 La data de ....., recomandata a fost remisa DGFP Valcea, cu mentiunea
avizat/reavizat, inapoiat , expirat termen de pastrare.

In drept , pct.2.2 din Instructiunile de aplicare a Titlului IX din OG 92/2003 rep
aprobate de Ordinul Presedintelui ANAF nr. 519/2005 precizeaza ;

"2.2. În situatia în care contestatia nu îndeplineste ce rintele care privesc
depunerea împuternicirii, semnatura, precum si stampilarea, în original,  organele de
solutionare competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia sa
îndeplineasca aceste cerine. În caz contrar, contestatia va fi respinsa, fara a se mai
antama fondul cauzei ."

 Cu privire la solutionarea contestatiei art.213 , alin 5 din OG 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala , mentioneaza:

Art.213 - “ (5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai întâi asupra
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar când se constata ca acestea sunt
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”

       Asadar, intrucat contestatia formulata de SC ..... SRL nu poarta  stampila  societatii
si cu toate demersurile facute de organele de solutionare, in virtutea rolului activ pe care
il au in solutionarea contestatiilor, petenta nu a inteles sa indeplineasca procedura  de
contestare, urmeaza ca  aceasta sa fie respinsa fara a se mai antama fondul cauzei.

In consecinta, intrucat contestatia formulata de SC... SRL nu este confirmata cu
stampila societatii, aspect care face parte din exceptiile de procedura, se va face
aplicarea dispozitiilor si art.217, alin 1 din OG 92/2003 rep privind Codul de procedura
fiscala care stipuleaza :

“ 1) Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii
procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 

Fata de cele aratate mai sus, contestatia formulata de SC .... SRL  urmeaza a fi
respinsa pentru neindeplinirea conditiilor procedurale, retinandu-se culpa procedurala in
care se afla petenta privind stampilarea , in original , a contestatiei.

Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.209 alin.(1) lit.a),  
art.211, art.213 alin (5) si art.217, alin (1) din OG92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală rep. la 31.07.2007 se:
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                                              D E C I D E

Respingerea contestatiei formulata de SC .... SRL din ........., jud Valcea formulata
impotriva Deciziei de impunere nr.... si Raportului de inspectie fiscala nr....,  prin care
s-au stabilit  obligatii de plata suplimentara in sarcina societatii in suma totala de ........ lei ,
pentru neindeplinirea conditiilor procedurale . 

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată la
Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la data comunicarii.

  

   

                                  DIRECTOR  COORDONATOR,

                                      ............
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