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          DECIZIA   NR.   ...  din  ...... 2011

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulat ă de SC M SA cu sediul
în municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. D..... nr. ..., înregistrat ă la Direc Ńia General ă a
Finan Ńelor Publice Vâlcea sub nr. ... din  ....2011.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Vâlcea cu adresa nr. .. din
...2011 asupra contestaŃiei formulată de SC M SA din Rm. Vâlcea, înregistrata la
DirecŃia FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea sub nr. ... din data de ....2011. 

ContestaŃia este semnată de reprezentantul SC M SA Rm. Vâlcea în persoana
doamnei N..... MARIA, în calitate de director economic, confirmata cu stampila
societăŃii, asa cum prevede art.206 din OG 92/2003 republicată privind Codul de
procedură fiscală.

Din analiza  documentelor  existente  la dosarul  cauzei  în ceea ce priveste
obiectul  contestatiei  formulate se constat ă urm ătoarele  :

Petenta formulează contestatie împotriva sumelor reprezentând accesorii
calculate prin Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale nr. ..... din 10.01.2011 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii din cadrul D.G.F.P. Vâlcea şi a tuturor actelor care au stat la baza
acesteia printre care şi nota privind compensarea obligaŃiilor fiscale nr. ... din ...2010 şi
celor subsecvente acestora.

1) În ceea ce prive şte formularea în termenul legal  a contesta Ńiei împotriva
Decizi ei de impunere  privind  obliga Ńiile  fiscale  stabilite  în urma  corectiilor
evidentei  fiscale  nr.  .../ ...2011, s-au constatat urm ătoarele :

În fapt,  la data de ...2011 în baza contractului de cesiune de creanŃă incheiat cu
SC A.I. SRL, a fost operata pe codul fiscal al beneciarului SC M SA Rm. Vâlcea nota de
compensare cu suma de ... lei, fiind stinse obligatii fiscale datorate de societate în
acelaşi cuantum cu data compensării de ...2010. Întrucât societăŃii i-au fost calculate
accesorii până la data de ...2010, s-a procedat la reglarea evidentei fiscale, in sensul
diminuării accesoriilor .

Prin urmare la data de ...2011 a fost emisă Decizia privind obligaŃiile fiscale
stabilite în urma corectiilor evidentei fiscale nr. ... 10.01.2011 de către Administratia
FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii din cadrul DGFP Valcea, prin care au fost
stabilite diferenŃe in minus de obligatii fiscale accesorii in suma de .... lei .

Împotriva Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma
corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. .../ ...2011, SC M SA formulează contestaŃie, înregistrată
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la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea sub nr. ... din data de
....2011, iar actul administrativ fiscal a fost primit de petenta la data de ....2011,
conform semn ăturii existente pe documentul "confirmare de primir e" existent la
dosarul cauzei.

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Genera la a Finantelor Publice
a judetului Valcea se poate investi cu solutionarea  pe fond a contestatiei, in
conditiile in care petenta nu a respectat termenul legal de exercitare a caii
administrative de atac.

În drept , 

Termenul de depunere a contestaŃiilor reglementat prin art.207 alin.(1) şi (4) din
O.G.92/2003 republicată  privind Codul de procedură fiscală precizează : 

"(1)ContestaŃia se depune, în termen de 30 de zile  de la comunicarea actului
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii .

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conŃine elementele prevăzute la art.43
alin.(2) lit.i, contestaŃia poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului
administrativ fiscal, organului de soluŃionare competent ".

Art.43, alin.(2), lit.i prevede : "Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele
elemente : 

[...] i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depune re a contesta Ńiei şi
organul fiscal la care se depune contesta Ńia ;"

Pct. 3.11 alin.1 şi 2 din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 519/2005 privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată prevede : " DispoziŃiile privind termenele din Codul de
procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel : 

Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul
primei zile de lucru următoare ". 

Aceleasi prevederi sunt stipulate la Art.101 alin1 si Art.102 alin.1 din Codul de
procedură civilă astfel :

Art.101 alin1 din Codul de procedură civilă precizează că " termenele se în Ńeleg
pe zile libere neintrând în socoteal ă nici ziua când a început nici ziua când s-a
sfâr şit termenul ".

Art.102 alin.1 din Codul de procedură civilă precizează că " termenul începe s ă
curg ă de la data comunic ării actelor de procedur ă dacă legea nu dispune altfel ".

Astfel, potrivit prevederilor legale menŃionate anterior, având în vedere faptul că  
Decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei
fiscale nr. .../ ...2011 a fost comunicată petentei sub semnătură la data de ...2011,
petenta avea posibilitatea s ă formuleze contesta Ńie până la data de ....2011,
inclusiv, cu aplicarea pct. 3.11 alin.1 şi 2 din Ordinul Ministrului FinanŃelor nr. 519/2005
privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din OG 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată.

În cuprinsul Deciziei de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma
corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. .../ ...2011 care face obiectul cauzei, se precizează că :
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"În conformitate cu art. 205 şi art. 207 din Ordonan Ńa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicata, împotriva m ăsurilor dispuse
prinprezenta se poate face contesta Ńie, care se depune, în termen de 30 de zile de
la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc Ńiunea dec ăderii.

Prezenta reprezint ă titlu de crean Ńă şi devine executoriu în condi Ńiile legii."

Astfel, întrucât actul administrativ fiscal în cauz ă con Ńine elementele
prevăzute la art.43 alin.(2) lit. i din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedur ă
fiscal ă, potrivit dispozi Ńiilor art.207 alin.(4) din acela şi act normativ, precizate
anterior petenta nu mai putea s ă depun ă contesta Ńie dup ă data de 15.02.2011.

În consecin Ńă, având în vedere faptul că petenta a depus contestaŃie, la data de
....2011, în loc de ...2011, potrivit dispoziŃiilor legale, respectiv art.207 alin.(1) din OG
92/2003 republicată la 31.07.2007 privind Codul de procedură fiscală, coroborat cu cele
ale pct. 3.11 alin.1 şi 2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003
privind Codul de procedură fiscală aprobate de Ordinul Pres. ANAF nr. 519/2005,
rezult ă formularea tardiv ă a acesteia cu 22 zile  peste termenul legal de 30 de zile
prevăzut de lege, ceea ce atrage imposibilitatea antamării fondului cauzei şi a motivelor
acŃiunii legate de aceasta.

Raportat la dispoziŃiile art.217 alin.(1) din OG 92/2003 republicat ă care
stipuleaz ă că: "Dac ă organul de solu Ńionare competent constat ă neândeplinirea
unei condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fară a se proceda la analiza pe
fond a cauzei." , organele de soluŃionare a contestaŃiei urmează să se pronunŃe în
consecinŃă relativ la contestaŃia formulată .

2) În ceea ce priveste contesta Ńia formulata împotriva Notei privind
compensarea obliga Ńiilor fiscale nr. ... din ....2010. 

Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea, prin biroul de
solu Ńionare contesta Ńii este investit ă să se pronun Ńe asupra contesta Ńiei formulate
de SC M SA Rm. Vâlcea la acest capat de cerere în c ondi Ńiile în care aceasta nu
are competen Ńa material ă de a solu Ńiona aceste categorii de litigii.

În fapt, prin contestatia formulata , SC M SA se îndreaptă împotriva tuturor
actelor care au stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. .../ ...2011, printre care şi
nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. .. din ...2010 şi celor subsecvente
acestora, susŃinând netemeinicia şi nelegalitatea acestora, întrucât:

- SC M SA a comunicat prin adresa nr. .. din ...2010 modalitatea de plata a
obligatiilor fiscale datorate, respectiv contractul de cesiune încheiat cu SC AI SRL;

- a fost formulată notificare privind cesiunea creanŃelor fiscale în sumă de .. lei;

- a fost formulata cerere de compensare a obligaŃiilor fiscale restante cu suma
cesionată în favoarea SC M SA de SC AI SRL la data de ..11.2010, expediată la data
de ...2010 şi primită de organele fiscale competente la data de ...2010;

Prin urmare, SC M SA consideră că data stingerii datoriei trebuie să fie data de
...2010 sau data de ...2010 şi nu data de ...2010, aşa cum rezultă din nota de
compensare pe care înŃelege să o conteste. Ca atare, conŃinutul notei de compensare
şi implicit obligaŃiile societăŃii ce decurg din acest act nu sunt corect stabilite.

În drept, potrivit dispoziŃiilor art.85 alin.(1) din OG 92/2003 rep. la data de
31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală :

"(1) Impozitele, taxele,contribuŃiile şi alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel :
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 a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);

 b) prin decizie emis ă de organul fiscal, în celelalte cazuri."

Totodată art. 206, alin.2 din acelaşi act normativ precizează :

“Obiectul  contesta Ńiei  îl constituie  numai  sumele  şi măsurile  stabilite  şi
înscrise  de organul  fiscal în titlul  de crean Ńă sau în actul  administrativ  fiscal
atacat,  cu excep Ńia contesta Ńiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de emitere  a actului
administrativ  fiscal  “.

Art. 209  alin.(1), lit.a şi alin.(2) din OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala , modificat prin OUG 39 / 21.04.2010 prevede :

 "1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea
situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a
pierderii fiscale stabilita prin dispozitie de masuri, se soluŃionează după cum urmează:

  a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor
generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, în a
caror raza teritoriala îi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca
obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, precum si
masura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pâna la 3 milioane lei;

 2) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se
solutioneaza de catre organele fiscale emitente "

  Din cele de mai sus, rezultă că impozitele, taxele şi alte sume datorate bugetului
general consolidat se stabilesc prin decizie de impunere, care constituie titlu de
crean Ńă şi este susceptibil ă de a fi contestat ă.

Potrivit pct.5.2. din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din OG 92/ 2003
privind Codul de procedura fiscala, republicat aprobate de Ordinul Presedintelui ANAF
nr. 519/ 2005, se precizează :

" Alte acte administrative fiscale pot fi  : dispoziŃia de măsuri, decizia privind
stabilirearăspunderii reglementata de art. 28 din codul de procedură fiscala, republicat,
notele de compensare , înştiinŃări de plată, procesul-verbal privind calcul dobânzilor
cuvenite contribuabililor etc."

Totodata, pct. 9.8 din acelaşi act normativ, stipulează că :

" În cazul în care contesta Ńiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter
pe lâng ă cel de cale administrativ ă de atac, pentru aceste aspecte cererea se va
înainta organelor competente de c ătre organul învestit cu solu Ńionarea  căii
administrative de atac, dup ă solu Ńionarea acesteia ."

Având în vedere cele de mai sus, organele de soluŃionare a contestaŃiei urmează
să procedeze în consecinŃă, transmiŃând actiunea formulată de SC M SA în ceea ce
priveşte acest capăt de cerere din contestatia formulata, organului emitent, respectiv
DirecŃia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti spre competenta
solutionare potrivit dispozitiilor art.209 alin (2) din OG 92/2003 rep privind Codul de
procedura fiscala coroborat cu dispozitiile pct. 9.8 din Instructiunile pentru aplicarea
Titlului IX din OG 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat aprobat de
Ordinul Presedintelui ANAF nr. 519/ 2005.

 Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 205, art.207 alin.(1), art. 209 alin.
(1) lit. a) şi alin. (2), art. 217 alin.(1) din OG 92/2003 republicată privind Codul de
procedură fiscală, pct.5.2. şi pct. 9.8 din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din OG
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92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat aprobat de Ordinul Presedintelui
ANAF nr. 519/ 2005,  se :

 

                                                     D E C I D E     

 
Art. 1  Respingerea contestaŃiei formulate de SC M SA cu sediul in municipiul

Rm. Valcea împotriva Deciziei de Impunere nr. ... din ...2011 întocmită de AdministraŃia
FinanŃelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii din cadrul D.G.F.P. Vâlcea, ca tardiv
introdusă .

Art. 2  Declinarea competenŃei de solutionare privind capătul de cerere referitor la
Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. ... din ...2010 către DirecŃia Generala de
Administrare a Marilor Contribuabili Bucureşti .

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată
la Tribunalul Vâlcea în termen de 6 luni de la data comunicării.  
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