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Decizia nr. 6/2008

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de
Activitatea de Inspectie Fiscala ... asupra contestatiei inregistrata sub
numarul ... din data de ..., formulata de ...  cu sediul in comuna ..., sat ...,
jud. ..., avand codul unic de inregistrare ..., care isi desfasoara
activitatea in baza autorizatiei  nr.....

Contestatia a fost formulata impotriva Dispozitiei privind masurile
stabilite de organul de inspectie fiscala nr. ... din data de ... si a actului
de control, intocmite de organele de control ale D.G.F.P. ... - Activitatea
de Inspectie Fiscala .... 

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207
alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poarta semnatura
titularului dreptului procesual si are aplicata amprenta stampilei petentei.

Pentru Dispozitia privind masurile stabilite de organul de inspectie
fiscala nr. ... din data de ..., Biroul Solutionare Contestatii isi declina
competenta, in favoarea organului fiscal emitent al actului administrativ
contestat, conform art. 209 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere ca in continutul contestatiei formulate de ..., nu se
precizeaza actul de control atacat, sumele totale contestate,
individualizate pe categorii de impozite, taxe si accesorii ale acestora,
biroul Solutionare Contestatii a trimis petentei adresa nr. ... din data de
..., confirmata de primire in data de ..., pentru completarea contestatiei in
sensul prevederilor art. 206 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, precum si pct. 2.1 din Ordinul nr.
519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat. La adresa
trimisa ..., nu a fost primit raspuns pana in prezent.

I. Petenta contesta Dispozitia privind masurile stabilite de organul
de inspectie fiscala nr. ... din data de ... si actul de control, pentru
urmatoarele motive:



- la inceputul anului fiscal ... a fost depusa declaratia 010 - vectorul
fiscal la Directia Generala a Finantelor Publice ..., in care a fost
specificata trecerea de la impozitul pe venitul microintreprinderii la plata
impozitului pe profit.

- bonurile valorice primite de societatea agricola de la membrii
asociati, (aceste bonuri sant emise in nume propriu pe persoana
fizica)au fost considerate de organul de control subventie si a obligat
societatea agricola sa le inregistreze ca venituri, in contul 756. 

Fata de cele aratate petentul considera ca sumele facute venituri
au influentat negativ societatea agricola, respectiv impozitul pe profit si
taxa pe valoarea adaugata, calculate de organul de control. 

II. Raportul de Inspectie Fiscala incheiat la data de ..., a stat la
baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data de ..., intocmit de
organele de inspectie fiscala din cadrul Activitatii de Inspectie Fiscala -
Serviciul de Inspectie Fiscala ...,  prin care au fost stabilite obligatii
fiscale suplimentare datorate bugetului general consolidat. A fost emisa
si Dispozitia privind masurile stabilite de organul de inspectie fiscala nr.
... din data de ....

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa se
pronunte daca poate fi analizata pe fond cauza in situatia in care
Societatea...., nu a precizat actul administrativ fiscal atacat si nici
sumele contestate, individualizate pe categorii de impozite, taxe si
accesorii ale acestora, desi a fost atentionata in acest sens prin
adresa nr. ... din data de ... .
 

In fapt, inspectia fiscala desfasurata la Societatea ... a cuprins
perioada .... - .... si a fost finalizata prin Raportul de inspectie fiscala din
data de ... care sta la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data
de ...., prin care au fost stabilite obligatii fiscale suplimentare datorate
bugetului general consolidat

In continutul contestatiei formulate de Societatea ...., nu se
precizeaza actul de control atacat, sumele totale contestate,
individualizate pe categorii de impozite, taxe si accesorii ale acestora.
Biroul Solutionare Contestatii a trimis petentei adresa nr. ... din data de
..., confirmata de primire in data de ..., pentru completarea contestatiei in
sensul prevederilor art. 206 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din O.G.nr.92/2003



privind Codul de procedura fiscala. La adresa trimisa Societatii..., nu a
fost primit raspuns pana in prezent.

Avand in vedere ca nu a fost precizat obiectul contestatiei, nu a
fost mentionat actul administrativ fiscal contestat, in conditiile in care au
fost solicitate precizari de la petent, se va respinge contestatia ca fiind
fara obiect.

In ceea ce priveste Dispozitia privind masurile stabilite de organul
de inspectie fiscala nr. ... din data de ... emisa de organele de control ale
D.G.F.P. ... - Activitatea de Inspectie Fiscala ..., Biroul Solutionare
Contestatii isi declina competenta, in favoarea organului fiscal emitent al
actului administrativ contestat, conform art. 209 alin. 2 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile
urmatoarelor articole :

- art. 205 alin. 1 si art. 206 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza:
(205) “ Posibilitatea de contestare. (1) Împotriva titlului de creanta,
precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula
contestaie potrivit legii. Contestaia este o cale administrativa de atac si
nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat în drepturile
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditile
legii. (206) " Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaza;
Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite si
înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ
fiscal atacat, cu exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de
emitere a actului administrativ fiscal.”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul art.
205 alin. 1 si art. 206 alin. 1 si 2 din O.G. nr. 92/2003, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 70,
art. 209, art. 210, art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
se

DECIDE

1. Respingerea ca fiind fara obiect a contestatiei nr. ... din data de
... formulata de Societatea ....



2. Referitor la Dispozitia privind masurile stabilite de organul de
inspectie fiscala nr. ... din data de ... emisa de organele de control ale
D.G.F.P. ... - Activitatea de Inspectie Fiscala ..., Biroul Solutionare
Contestatii isi declina competenta, in favoarea organului fiscal emitent al
actului administrativ contestat, conform art. 209 alin. 2 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

3. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului .....

DIRECTOR EXECUTIV,


