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Şedinţa publică 2008
Completul constituit

Pe rol judecarea cauzei civile de contencios administrativ şi fiscal, privind pe reclamanta 
S.C  „D  în  contradictoriu  cu  pârâtele  DIRECŢIA  GENERALĂ A  FINANŢELOR  PUBLICE 
ADMINISTRAŢIA  FINANŢELOR PUBLICEşi  şi  ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL , 
având ca obiect anulare act administrativ - litigiu fiscal .

La  apelul  nominal  făcut  în  şedinţa  publică au  răspuns  :  paratele  D.G.F.P.  şi  A.C.F. 
reprezentate de consilier juridic lipsind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că pârâtele A.F.P. şi D.G.F.P. 

au  înaintat  k dosar  întâmpinări  şi,  deşi  reclamanta a fost  citată cu  menţiunea timbrării cererii, 
aceasta nu s-a conformat.

Consilier juridic C pentru pârâtele A.GF.  şi D.G.F.P. , solicită a se lua act că reclamanta nu a 
timbrat cererea şi a se proceda în consecinţă .

Tribunalul,  având  în  vedere  că reclamanta   nu  s-a  conformat  dispoziţiei  instanţei, 
netimbrand cererea  formulată, rămâne în pronunţare cu privire k acest aspect,

După deliberare,

I N S T A N Ţ A

Asupra cauzei de contencios administrativ de faţă:
Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub  reclamanta SC „D, cu sediul în ....a  chemat în 

judecata pe pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice  Administraţia Finanţelor Publice şi Activitatea 
Controlului Fiscal , solicitând ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea Deciziei 
nr.  , emisă de D.G.F.P.  - Biroul soluţionare contestaţii  şi Decizia nr.  emisă de D.G.F.P. Ialomiţa - 
Administraţia  Finanţelor  ,  a Raportului  de inspecţie fiscală şî a Deciziei  de impunere,  încheiate  de 
inspectorii din cadrul D.G.F.P. - Activitatea Controlului Fiscal  înregistrate , precum şi NOTA privind 
compensarea obligaţiilor fiscale încheiată de Administraţia Finanţelor Publice a , înregistrată sub nr. 

In  motivarea  cererii,  reclamanta  arata  că şi-a  desfăşurat  activitatea  de 
„TELECOMUNICAŢII  -  DIFUZAREA  PRIN  CABLU  A  PROGRAMELOR 
AUDIOVIZUALE", cod CAEN 6420, cu capital privat şi un număr de trei asociaţi persoane fizice de 
k înfiinţare  şi până Ia 13.03.2007, iar după această dată, structura acţionariatului este de  95% acţiuni - 
persoană juridică, 5% - persoană fizică.

In perioadasocietatea a fost supusă unei inspecţii fiscale cu privire k respectarea legislaţiei fiscale 
şi contabile privind impozitele, taxele  şi contribuţiile datorate la  bugetul consolidat al statului, pentru 
perioada  01.01.2004  -  31.03.2007.  Urmare  acestei  inspecţii,  organele  de  control  au  considerat  că 
societatea a  înregistrat  şi calculat eronat impozitele  şi taxeledatorate bugetului consolidat al statului, 
fapt pentru care, prin actele de control încheiate, au stabilit obligaţii de plată suplimentare.
împotriva actelor administrativ-fiscale a formulat contestaţie parţială în condiţiile art. 175 -177 din 
O.G. nr. 92/2003, iar prin decizia D.G.F.P.  a fost respinsă^ contestaţia în totalitate.
In drept, îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi O.G. nr. 92/2003.
In dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri şi o eventuală expertiză contabilă de specialitate.



Deşi legal citată pentru termenul de judecată din 03.03.3008, cu menţiunea de a achita taxa de 
timbru de 4 lei şi timbru judiciar de 0,15 lei, reclamanta nu s-a conformat acestei dispoziţii.
Potrivit art. 20 alin. l rap. k art. 11 din Legea nr. 146/1997, taxa de timbru şi timbrul judiciar se 
achită anticipat sau cel mai târziu până la primul termen de judecată.
Cum această obligaţie nu a fost îndeplinită, în cauză urmează a se face aplicarea dispoziţiilor art 20 
alin. 3 din Legea nr. 146/1997 şi art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 şi a se dispune anularea cererii 
formulată de reclamanta SC „D ca netimbrata.
Văzând şi dispoziţiile art. 20 din Legea 554/2004,
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE:
în baza art. 20 din Legea 146/1997, anulează ca netimbrată cererea formulată de reclamanta SC „D 
în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Generală a Finanţelor Publice.


