DECIZIA nr.-/2009
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. X S.R.L.
cu sediul in loc.--, str.--, nr.--, jud. Covasna,
înregistrat la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009.
Direc ia General a Finan elor Publice Covasna a fost sesizat de A.F.P. Sf.
Gheorghe, Serviciului Inspec ie Fiscal Persoane Juridice, prin adresa nr.--/2009,
înregistrat la D.G.F.P. Covasna sub nr.--/2009, asupra contesta iei formulat de S.C. X
S.R.L., înregistrat la A.F.P. Sfântu Gheorghe sub nr.--/2009.
Contesta ia a fost formulat împotriva Procesului verbal nr.--/2009.
Constatând c în spe nu sunt întrunite condi iile prev zute de prevederile art.
205 alin. (1), (2) i (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal ,
republicat , din care cit m :
“Art. 205
Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de crean , precum i împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contesta ie potrivit legii. Contesta ia este o cale administrativ
de atac i nu înl tur dreptul la ac iune al celui care se consider lezat în drepturile sale
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in condi iile legii.
(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contribu ia stabilite prin decizie de
impunere se contest numai împreuna.“
coloborat cu art. 41 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal ,
republicat , cit m :
“Art. 41
No iunea de act administrativ fiscal
În în elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de organul
fiscal competent în aplicarea legisla iei privind stabilirea, modificarea sau stingerea
drepturilor si obliga iilor fiscale.”
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în temeiul art. 209 alin. (1)
lit. a), art. 210, art. 213 alin.(5) i din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , si pct.12.1 alin.c din Instruc iunile pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
aprobat prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 519/2005, se
DECIDE:
Respinge contesta ia formulat de S.C. X S.R.L., cu sediul in loc.--, str. --, nr.--,
jud. Covasna, împotriva Procesului verbal nr.--/2009, ca fiind f r obiect.
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la data comunic rii, conform
prevederilor legale.
DIRECTOR EXECUTIV,

