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DECIZIA nr.49/02.07.2007 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. CONSTANTA S.A. 
înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub nr…………… 

 
 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice Constan�a a fost sesizat de A.F.P. 
Constan�a – Structura de Administrare Inspec�ie Fiscal� prin 
adresa nr…………/28.06.2007, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Constan�a sub nr…………/28.06.2007, cu privire 
la contesta�ia formulat� de SC CONSTANTA S.A. cu sediul în 
Constan�a, Str…………… nr……. 

 
Obiectul contesta�iei îl reprezint� constatarea organelor 

de control din Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
24.05.2007 cu privire la faptul c�, S.C. CONSTANTA S.A. nu a 
înregistrat în eviden�a contabil� debitele stabilite prin 
Procesul verbal  din data de 20.04.1999, constând în TVA de 
plat� în sum� de …………… lei �i accesorii aferente în sum� de 
……………… lei, sume care se reg�sesc în fi�a analitic� pe pl�titor 
din baza de date informatizat� a A.F.P. Constan�a. 

Contesta�ia este semnat� de reprezentantul legal al 
societa�ii, conform art.176(1),lit.e) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�  republicat �i a fost depus� 
in termenul prevazut la art.177(1) din acela�i act normativ. 

Constatându-se c� în spe�� sunt întrunite �i celelalte 
condi�ii de procedur�, prev�zute la art.176 �i 179(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice Constan�a are competen�a s� solu�ioneze pe 
fond cauza �i s� pronun�e solu�ia legal�. 

 
I. Prin cererea înregistrat� la A.F.P. Constan�a sub 

nr…………/25.06.2007, S.C. CONSTANTA S.A. contest� Raportul de 
inspec�ie fiscal� din data de 24.05.2007 - Capitolul 3 privind 
constatarea organului de control referitoare la faptul c� 
societatea nu a înregistrat în eviden�a contabil� TVA 
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suplimentar� de plat� în sum� de …………… lei �i accesoriile 
aferente în sum� de …………… lei stabilite prin Procesul Verbal din 
data de 20.04.1999, act încheiat de c�tre inspectori din cadrul 
D.G.F.P. Constan�a - Serviciul Revizie Fiscal�.  

Petenta sus�ine c� aceste sume sunt prescrise, motiv pentru 
care solicit� anularea men�iunilor din Raportul de inspec�ie 
fiscal� din data de 24.05.2007 referitoare la înregistrarea în 
contabilitate a constat�rilor din Procesul Verbal din data de 
20.04.1999. 
   

II. În Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 24.05.2007 
- Capitolul III, organul de control precizeaz� c�: 

Din analiza fi�ei analitice pe pl�titor editat� de A.F.P. 
Constan�a, precum �i a eviden�ei contabile, se constat� c� 
societatea nu a valorificat constat�rile din Procesul Verbal 
întocmit de c�tre inspectorii fiscali din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a – Serviciul Revizie Fiscal� în data de 20.04.1999 în 
spe�� nu a înregistrat obliga�ia de plat� suplimentar� constând 
în TVA de plat� în sum� de ....... lei �i accesoriile aferente 
în sum� de ....... lei, înc�lcându-se astfel dispozi�iile 
art.103(9) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�. Motivul pentru care aceste obliga�ii de 
plat� nu au fost eviden�iate este justificat de c�tre directorul 
economic al societat��ii prin faptul c�, societatea nu a fost de 
acord cu aceste constat�ri, sens în care s-a procedat la 
contestarea acestora pe cale administrativ�. Contesta�ia 
formulat� a fost respins� pe procedur� ca tardiv formulat�. 

     
III. Având în vedere actele �i documentele existente la 

dosarul cauzei �i motiva�iile petentei, �inând cont de 
dispozi�iile legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 

 
Spe�a supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul Solu�ionare 

Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a contesta�iei formulate împotriva 
constat�rii organului de inspec�ie fiscal� cu privire la faptul 
c�, petenta nu a înregistrat în eviden�a contabil� obliga�ii 
fiscale suplimentare precum �i accesoriile aferente stabilite 
printr-un act de control anterior. 

 
În drept, potrivit prevederilor art.83 alin.(1) lit.b) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
“Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 

bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte 

cazuri”. 
În conformitate cu dispozi�iile art.84 alin.(6) din acela�i 

act normativ: 
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“Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la 
data comunic�rii acestora”.   

Din contextul textelor de lege citate se re�ine c�, 
titlurile de crean�� prin care se individualizeaz� sume datorate 
bugetului de stat sunt deciziile de impunere �i deciziile 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii, constând în 
major�ri, dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

 
Pe de alt� parte, la art.175 alin.(1) din O.G. nr.92/2003, 

se precizeaz�: 
“Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor 

acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie 
potrivit legii”, 

iar conform art.176 alin.(2) din acela�i act normativ: 
“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”. 

 
În spe��, se re�ine c� ac�iunea petentei este îndreptat� 

împotriva constat�rii organului fiscal din cuprinsul Raportului 
de inspec�ie fiscal� din data de 24.05.2007, potrivit c�reia 
de�i în eviden�a A.F.P. Constan�a conform fi�ei analitice pe 
pl�titor societatea figureaz� cu obliga�ie de plat� constând în 
TVA de plat� suplimentar în sum� de ....... lei �i accesorii 
aferente în sum� de ....... lei, sume stabilite prin Procesul 
Verbal din data de 20.04.1999 întocmit de c�tre inspectori 
fiscali din cadrul D.G.F.P. Constan�a - Serviciul de Revizie 
Fiscal�, acestea nu au fost înregistrate în eviden�a contabil� a 
societ��ii. 

În aceste condi�ii, se constat� c� ac�iunea petentei este 
f�r� obiect, întrucât sumele contestate nu au fost stabilite 
prin actul administrativ fiscal atacat ci printr-un act de 
control anterior.  

În drept, prevederile pct.12.1. din O.M.F.P. nr.519/2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor de aplicare a Titlului IX din 
Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 

„Contesta�ia poate fi respins� ca: 
lit.c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i 

m�surile contestate nu au fost stabilite prin actul 
administrativ atacat(…).” 

Pe cale de consecin��, pentru considerentele expuse, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia petentei ca fiind f�r� obiect. 

 
Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.180  �i 186 

alin.(1) din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. 
nr.92/2003, republicat�,  se 
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DECIDE: 

 
 

Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulate  
de S.C. CONSTANTA S.A împotriva constat�rii organului de 
inspec�ie fiscal� din Raportul de inspec�ie fiscal� din data de 
24.05.2007 privind obliga�ia de plat� în sum� de …………… lei �i 
accesoriile aferente în sum� de …………… lei.  

 
 
În conformitate cu dispozi�iile art.180 alin.(2) din 

Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, decizia este 
definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Constan�a, în termen de 6 luni de la data 
primirii prezentei, în temeiul art.188 alin.2 din acela�i act 
normativ, coroborat cu art.11(1) din Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004 .  

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                    VASILICA MIHAI 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
G.D./4EX. 
02.07.2007 


