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Ministerul Finan�elor Publice    

           Agen�ia Na�ionala de Administrare Fiscala                        
 
 
 

   DECIZIA  NR.  ___56_____ 
                                                      din  _____13.05.2010__ 

  
Privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de SC ... ... SRL cu sediul în 

localitatea Câmpulung Moldovenesc, str. ... ... nr. ..., jud. Suceava înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ... din 

29.12.2009 
 

  Direc�ia  General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. ... din 29.12.2009, înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ... din 29.12.2009 
cu privire la contesta�ia formulat� de SC ... ... SRL Câmpulung Moldovenesc. 

 
 SC ... ... SRL Câmpulung Moldovenesc contest� m�surile stabilite prin 

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal�,  f�r� a men�iona num�rul �i data actului administrativ atacat �i nici suma 
stabilit� în sarcina sa. 

 
 Având în vedere prevederile art. 205 �i 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei în condi�iile 
în care în contesta�ie nu este men�ionat actul administrativ atacat �i nici suma 
stabilit� în sarcina petentului, iar petentul nu demonstreaz� c� a fost lezat în 
drepturi. 

  
În fapt, la dosarul cauzei se afl� anexat� contesta�ia formulat� de SC ... ... SRL 

Câmpulung Moldovenesc, contesta�ie care nu cuprinde actul administrativ contestat �i 
nici obiectul acesteia. 

De asemenea, în contesta�ia depus�, SC ... ... SRL Câmpulung Moldovenesc 
afirm� c� solicit� anularea deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal�, întrucât o consider� nelegal� �i netemeinic�, f�r� a 
preciza îns� num�rul deciziei contestate �i nici suma care face obiectul contesta�iei. 

În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� nu este real faptul c� s-ar fi 
efectuat vânz�ri în sum� de ... lei în decursul anilor 2007, 2008 �i 2009 care nu au fost 
înregistrate în eviden�a contabil�. 
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De asemenea petenta precizeaz� c� înregistr�rile de pe caietul dictando se refer� 
chiar �i la o perioad� în care societatea nu func�iona �i are în vedere aspecte diferite de 
activitatea comercial�. 

Petenta sus�ine c�, caietul dictando care a fost luat în considerare pentru 
stabilirea unor obliga�ii de plat� nu reflect� activitatea real� a firmei, întrucât acesta nu 
a vândut marf� în sum� de ... lei �i nu a realizat profitul care i se pune în sarcin� �i la 
care s-au datorat obliga�iile de plat�. 

Prin adresa nr.... din 02.02.2010, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii a solicitat contestatorului, 
printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la 
data primirii acesteia, s� precizeze actul administrativ contestat (decizia, num�rul �i 
data) �i sumele contestate, elementele lips� în contesta�ia formulat�. 
 

În data de 01.03.2010, plicul a fost returnat de c�tre Oficiul Po�tal cu men�iunea, 
„Avizat, reavizat, expirat termenul de p�strare”. 

 
          Prin adresa nr. ... din 01.03.2010, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii a transmis Activit��ii de 
Inspec�ie Fiscal� adresa mai sus men�ionat�, pentru a fi comunicat� societ��ii, conform 
pct. 14.2 din Ordinul 519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
 În urma demersurilor de comunicare f�cute de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
prin adresa nr. ... din data de 11.05.2010 se comunic� faptul c� nu s-a putut lua 
leg�tura cu societatea în cauz�, plicul de coresponden�� fiind returnat cu men�iunea 
”Avizat, reavizat, expirat termenul de p�strare”. 
  

     În drept, sunt aplicabile: 
 

� Art. 213 alin. 5 �i art. 217 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care prevede: 
 
ART. 213 
„Solu�ionarea contesta�iei 
[…](5) 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”. 
 

ART. 217 
“Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei 

condi�iiprocedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei. 

    (2) Contesta�ia nu poate fi respins� dac� poart� o denumire gre�it�”. 
 

� Prevederile art. 205 alin. (1) �i alin. (2),  art. 209 alin. 1 lit. a din OG 92/2003, 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
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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, în 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.” 

 
 

 ART. 209 
 Organul competent 
 “(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor 
pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei, 
se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 

[…]”. 
 
�     Art. 206 alin. 1 �i 2 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, prevede: 
 

ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii”. 

(2) 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”. 
 

�      Referitor la aplicarea prevederilor art. 206, pct. 175.1 din Hot�rârea Nr. 1050 
din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
 

  “Norme metodologice: 
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  175.1. În contesta�iile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul 
sumei totale contestate, individualizat� pe categorii de impozite, taxe, datorie 
vamal�, contribu�ii, precum �i accesorii ale acestora. În situa�ia în care se 
constat� nerespectarea acestei obliga�ii, organele fiscale de solu�ionare 
competente vor pune în vedere contestatorului, printr-o adres�, s� precizeze, în 
termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, cuantumul sumei contestate, 
individualizat�.” 
 

Din aceste prevederi legale rezult� c� în vederea solu�ion�rii contesta�iilor, se 
analizeaz� mai întâi condi�iile procedurale, iar dac� acestea nu sunt îndeplinite, nu se 
mai procedeaz� la analiza pe fond a cauzei. 

De asemenea, conform acestor prevederi legale, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava are competen�� în solu�ionarea contesta�iilor 
formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate 
deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, contesta�ii 
care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale 
acestora, al c�ror cuantum este sub 1.000.000 lei. 

Printre elementele pe care trebuie s� le con�in� o contesta�ie pentru a putea fi 
analizat� pe fond se num�r� �i obiectul contesta�iei, adic� suma stabilit� în sarcina 
contestatorului prin actul administrativ atacat. 

 Se în�elege astfel c�, pentru a putea fi solu�ionat� o contesta�ie, aceasta 
trebuie s� con�in� câteva elemente �i s� îndeplineasc� anumite condi�ii, �i anume, s� 
fie formulat� împotriva unui act administrativ fiscal, s� cuprind� suma contestat�, iar 
petentul trebuie s�-�i prezinte motivele de fapt �i de drept care au stat la baza 
formul�rii contesta�iei �i s� demonstreze c� a fost lezat în drepturi prin emiterea titlului 
de crean�� respectiv. 

Având în vedere c� la dosarul cauzei se afl� contesta�ia depus� SC ... ... SRL 
Câmpulung Moldovenesc �i nu se precizeaz� care este actul contestat �i nici suma 
contestat�, în conformitate cu prevederile pct. 175.1 din HG 1050/2004 mai sus citat, 
prin adresa nr.... din 02.02.2010, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii a solicitat petentului, printr-o scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire, completarea contesta�iei cu elementele lips� în 
termen de 5 zile de la data primirii acesteia, plicul fiind returnat  în data de 01.03.2010 
cu men�iunea „avizat, reavizat, expirat termenul de p�strare”. 

Conform punctului 14.2 din Ordinul 519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat� „Retururile coresponden�ei purtate de organul de 
solu�ionare, altele decât ale deciziilor de solu�ionare �i/sau ale deciziilor privind 
solu�ionarea cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal atacat, 
vor fi transmise organului fiscal cel mai în m�sur� s� efectueze comunicarea 
c�tre contestator.” 

Urmare celor precizate, prin adresa nr. ... din 01.03.2010 Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a Jude�ului Suceava prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii a transmis 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� adresa mai sus men�ionat�, pentru a fi comunicat� 
societ��ii.  

În urma demersurilor de comunicare f�cute de Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, 
prin adresa nr. ... din data de 11.05.2010 se comunic� faptul c� nu s-a putut lua 
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leg�tura cu societatea în cauz�, plicul de coresponden�� fiind returnat cu men�iunea 
”Avizat, reavizat, expirat termenul de p�strare”. 

Deoarece societatea nu a primit scrisoarea emis� de D.G.F.P. Suceava –
Activitatea de Inspec�ie fiscal�, pe returul coresponden�ei fiind men�ionat „avizat, 
reavizat, expirat termenul de p�strare” �i �inând cont de faptul c� organul de 
solu�ionare nu se poate substitui intereselor contestatorului privind contesta�ia depus�, 
rezult� c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, prin Biroul 
Solu�ionare Contesta�ii nu se poate pronun�a cu privire la contesta�ia formulat� de 
contribuabil, întrucât aceasta nu întrune�te toate elementele constitutive ale unei 
contesta�ii, iar petentul nu a precizat actul atacat, suma atacat� �i nu a demonstrat c� a 
fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim. 

Având în vedere cele prezentate mai sus �i �inând cont �i de prevederile legale 
mai sus citate, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 205, art. 206 alin. 1 �i 2, art. 209 alin. 1 lit. a, art. 213 alin. 5 �i art. 
217 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 175.1 din 
Hot�rârea Nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
referitor la aplicarea prevederilor art. 206 din OG 92/2003, pct. 14.2 din Ordinul 
519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, coroborate cu art. 
216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

D E C I D E : 
 

Respingerea contesta�iei formulat� de SC ... ... SRL, cu sediul în 
municipiul Câmpulung Moldovenesc str. ... ... nr. .., jude�ul Suceava, pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 

 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 

luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


