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DECIZIA NR. 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  SRL  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
 
 
 

   SC C SRL formuleaz� contesta�ie împotriva Procesului Verbal de Constatare 
nr., încheiat de c�tre comisarii G�rzii Financiare  
   
 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 I. SC C SRL solicit� anularea Procesului Verbal de Constatare nr., încheiat de 
comisarii G�rzii Financiare, în urma c�ruia s-a stabili c�, în perioada 2003 – 2004, 
Administra�ia Finan�elor Publice, Serviciul Control Fiscal a aprobat în plus taxa pe valoare 
ad�ugat� de rambursat în sum� total� de lei ROL, f�r� a avea la dispozi�ie documentele de 
expertiz� tehnic� imobiliar�. 
 De asemenea, sus�ine faptul c�, la solicitarea organelor de poli�ie s-a desemnat un 
expert tehnic, care a efectuat ‘’un raport de expertiz� tehnic� de stabilire a valorii de pe 
pia�� liber� în anul 2003 a imobilelor achizi�ionate de societatea noastr�’’, în urma c�ruia s-a 
stabilit ‘’valori de pia�� a imobilelor diferite de sumele înscrise în facturile fiscale de achizi�ie 
�i contractelor autentice de vânzare – cump�rare a imobilelor men�ionate’’. 
 Contestatoarea mai sus�ine c�, „Garda Financiar� a ac�ionat la sesizarea organelor 
de poli�ie, care prin acest „proces verbal de constatare dore�te s� produc� probe privind 
valoarea unui pretins prejudiciu în dosarul penal propriu nr..”  
 
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei este: 
 - art.146, art,147 �i art.155 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare; 
 - pct.115, pct.117 �i pct.131 din Legea nr.343/2006 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
 - art.56 �i art.64 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�. 
 
 II. Procesul Verbal de Constatare nr. a fost încheiat de Garda Financiar� în urma 
efectu�rii unui control inopinat tematic, ca urmare a adresei nr. emis� de Poli�ia Municipiului 
, vizat� de Parchetul de pe lâng� Judec�toria, la SC  SRL. 
 Perioada verificat� este 01.01.2002 – 31.12. 2004. 
 În urma verific�rii documentelor puse la dispozi�ie de c�tre Poli�ia Municipiului, 
comisarii G�rzii Financiare au constatat c�, societatea a solicitat ramburs�ri de taxa pe 
valoare ad�ugat�, ca urmare a achizi�ion�rii mai multor imobile în Municipiul �i pe raza 
iude�ului în sum� total� de lei ROL. În urma verific�rilor efectuate de c�tre Administra�ia 
Finan�elor Publice, Serviciul Control Fiscal a aprobat la rambursat taxa pe valoare ad�ugat� 
în sum� de lei ROL. 
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 În urma solicit�rii I.P.J., Poli�ia Municipiului, s-a efectuat expertiz� tehnic� a imobilelor 
achizi�ionate de SC SRL, în vederea determin�rii valorii de circula�ie a acestor imobile �i 
pentru care s-a stabilit dreptul de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� solicitat de 
societate. 
 Comisarii G�rzii Financiare au comparat valoarea de achizi�ie a imobilelor cump�rate 
de societate, cu valoarea de circula�ie a acestora determinate prin rapoartele de expertiz� 
tehnic� imobiliare, �i au constatat c�, Administra�ia Finan�elor Publice, Serviciul Control 
Fiscal a aprobat în plus taxa pe valoare ad�ugat�, în sum� de lei ROL, f�r� s� aib� la 
dispozi�ie documentele de expertiz� tehnic� imobiliar�. 
 
  Procesul Verbal de Constatare nr. a fost înaintat organelor de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, în vederea stabilirii întregului prejudiciu creat 
bugetului statului, în conformitate cu prevederile art.7, lit.f) din O.U.G. nr.91/2003 privind 
organizarea Garzii Financiare. 
 
 III. Având în vedere actele �i documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
contestatoarei în raport de constat�rile organelor de control, �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice, 
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate învesti în solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei, în condi�iile în care nu s-a emis decizie de impunere, actul administrativ 
fiscal prin care se stabilesc obliga�iile fiscale �i care poate fi contestat în procedura 
administrativ�. 
 
 În fapt,  obliga�iile bugetare suplimentare contestate de SC SRL  au fost constatate 
de organele G�rzii Financiare prin Procesul Verbal de Constatare nr.. 
 
 Prin adresa nr., aflat� în copie la dosarul cauzei, Garda Financiar� înainteaz� 
Procesul Verbal de Constatare nr., organelor de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice, în vederea stabilirii întregului prejudiciu creat bugetului 
statului, în conformitate cu prevederile art.7, lit.f) din O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea 
Garzii Financiare. 
 
 În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.85, alin.(1) „Stabilirea impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat 
se stabilesc astfel: 
 a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i art.84 alin.(4); 
 b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
 
 Totodat�, potrivit art.206, alin.(2) din O.G. nr.92/2003 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ”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, […]. “ 
 
 Având în vedere prevederile legale invocate se re�ine c� în materia impunerii, 
legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o anumit� categorie de acte administrative 
fiscale prin care se stabilesc sume datorate bugetului general consolidat. 
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 De asemenea, potrivit art.1 alin. (3) �i art.7, lit. f) din O.U.G. nr. 91/2003 privind 
organizarea Garzii Financiare, modificat� prin Legea nr.132/2004, se prevede: 
 
 Art.1, alin (3) 
 “Garda Financiar� exercit� controlul operativ �i inopinat privind prevenirea, descoperirea �i 
combaterea oric�ror acte �i fapte care au ca efect evaziunea �i frauda fiscal�, cu excep�ia 
stabilirii diferen�elor de impozite, taxe �i contribu�ii, precum �i a dobânzilor �i penalit��ilor 
aferente acestora, a urm�ririi, incas�rii veniturilor bugetare �i solu�ion�rii contesta�iilor.” 
 
 Art. 7 
 ” În îndeplinirea atribu�iilor ce le revin, comisarii G�rzii Financiare sunt în drept 
[…] 
 f) s� constate acte �i fapte care au avut ca efect evaziunea �i frauda fiscal�, s� 
solicite organelor fiscale stabilirea obliga�iilor fiscale în întregime datorate, s� cear� 
organelor de executare competente, potrivit Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, luarea m�surilor asigur�torii ori de câte ori exist� pericolul ca 
debitorul s� se sustrag� de la urm�rire sau s� î�i ascund� ori s� î�i risipeasc� averea �i s� 
sesizeze, dup� caz, organele de urm�rire penal�;” 
 
 Având în vedere prevederile legale invocate, se re�ine c� în materia impunerii, 
legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o anumit� categorie de acte administrative 
fiscale prin care se stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi de la 
care nu se poate deroga în mod unilateral. Potrivit celor men�ionate, doar declara�ia fiscal� 
�i decizia de impunere constituie titluri de crean��  prin care se pot stabili obliga�ii de plat� în 
sarcina contribuabililor. 
 
 Totodat�, Garda Financiar� nu are atribu�iunile organelor fiscale, stabilirea obliga�iilor 
fiscale urmând a fi efectuat� potrivit Codului de procedur� fiscal�. 
   
 Prin urmare, neavând natura juridic� a unui act administrativ fiscal, nota de 
constatare nu stabile�te nici un raport obliga�ional între contribuabilul controlat �i bugetul de 
stat, de aceea nu este susceptibil� de a fi pus� în executare �i, pe cale  de consecin��, de a 
fi contestat� în conformitate cu prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei nu mai este posibil�, în 
acest sens fiind �i dispozi�iile art.213, alin.(5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
 “Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de 
procedur� �i asupra celor de fond iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va 
mai proceda la analiza pe fond a cauzei”. 
 
 Luând în considerare faptul c� SC SRL contest� Procesul Verbal de Constatare nr., 
act c�ruia Codul de procedur� fiscal� nu îi confer� calitatea de act administrativ fiscal, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii va respinge 
cererea formulat� de contestatoare, ca fiind prematur formulat�. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul dispozi�iilor art, 85, �i 
art. 213, alin.(5) din O.G. nr.92/2003 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.1, alin. (3) �i art.7, lit.f) din O.G. nr. 91/ 2003 
privind organizarea Garzii Financiare, se: 
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D E C I D E 
 
 

 Respingerea contesta�iei depus� de SC SRL împotriva Procesului Verbal de 
Constatare nr., încheiat de comisarii G�rzii Financiare, ca prematur formulat�. 
 


