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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                          CARA�-SEVERIN 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 

DECIZIA NR.16 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Serviciul Juridic, din cadrul 
DGFP Cara�-Severin, prin adresa nr. asupra contesta�iei formulat� de SC X 
SRL.. 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de _lei, reprezentînd major�ri de 
întîrziere aferente impozit pe profit. 
 Suma de _ lei a fost stabilit� de organele fiscale, din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr._. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� contestatorul solicit� anularea deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� din anul 2001 – 2006 motivînd urm�toarele: 
 - produsul motorin�, livrat de rafin�ria D�rm�ne�ti, nu este conform 
tipurilor de motorin� prev�zute de STAS 240/80 �i nici nu face obiectul 
contractului de vînzare-cump�rare nr.-, 
 - la data de 06.2002, Parchetul de pe lîng� Tribunalul dispune scoaterea 
de sub urm�rire penal�, ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra 
pompelor de distribu�ie carburan�i �i asupra combustibilului depozitat în 
bazinele 3, 4, 6, 7 �i 10, urmînd ca produsul s� fie schimbat conform 
contractului de vînzare-cump�rare nr./2001. Îns�, deoarece rafin�ria este în 
lichidare,  contestatorul este, �i în prezent, în litigiu cu aceasta. 
 Ca urmare, contestatorul afirm� c�, deoarece motorina nu a putut fi 
vîndut�, societatea nu a realizat profit �i contabilul, în mod eronat, „a trecut 
profit, înainte de a se comercializa aceast� motorin�”.  
  
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr.- organele fiscale, din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice , au stabilit în sarcina SC X SRL, ca obliga�ie de plat�, suma de - lei, 
reprezentînd major�ri de întîrziere aferente impozit pe profit, documentele prin 
care s-au individualizat sumele de plat� fiind declara�iile fiscale depuse de 
contestator, reg�site în Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. 
 
 III. Luînd în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele invocate 
de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i 
reglement�rile legale în vigoare se re�in urm�toarele: 
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 În fapt, la data de 2006 Administra�ia Finan�elor Publice, prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.-, 
calculeaz� �i stabile�te în sarcina contestatorului, ca obliga�ie de plat�, suma 
de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere aferente impozit pe profit. 
 Din analiza dosarului contesta�iei s-a constatat c�, SC X SRL nu a 
îndeplinit procedura de contestare prev�zut� de art.176 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i OMFP nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Prin urmare, prin adresa nr./2007 DGFP Cara�-Severin, prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, solicit� contestatorului îndeplinirea procedurii de 
contestare, respectiv completarea dosarului contesta�iei cu datele de 
identificare, obiectul contesta�iei, motivele de fapt �i de drept pentru care s-a 
formulat contesta�ia, precum �i dovezi pe care se întemeiaz� contesta�ia. 
Adresa nr./2007 este primit� de contestator în data de 2007, a�a cum reiese 
din confirmarea de primire (anex� la dosarul contesta�iei). 
 Prin adresa nr./2007 contestatorul d� curs solicit�rii Serviciului 
Solu�ionare Contesta�ii, îns� doar în ceea ce prive�te datele de identificare �i 
obiectul contesta�iei, f�r� a prezenta motivele de fapt �i de drept pentru care s-
a formulat contesta�ia, argumentele aduse în cuprinsul contesta�iei nefiind 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii. 
 În contextul celor de mai sus, organul de solu�ionare a contesta�iei nu se 
poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr./2006. 
 
 În drept, pentru cauza supus� solu�ion�rii sînt aplicabile prevederile OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, art.116 (1): „Major�rile de întîrziere se calculeaz� 
pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu ziua imediat urm�toare termenului 
de scaden�� �i pîn� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”. 
 OMFP nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 
pct.2.5 prevede:” În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita 
contestatorului, pe baz� de scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, 
prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunicarii acesteia, a 
motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea respingerii contesta�iei ca 
nemotivat�”. 
 
 Avînd în vedere cele prezentate în prezenta decizie, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL urmeaz� a fi respins�, ca nemotivat�. 
 
 Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.180 
�i art.186(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu prevederile 
pct.21.1, lit.b) din OMFP nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
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aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL, ca nemotivat�. 
 
 Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen 
de 6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
  
 


