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Ministerul Finanţelor Publice 

Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Satu Mare 
Biroul solutionare contestatii 

              

 
 
 

DECIZIA NR………../…………2009 
privind soluţionarea contestaţiilor depuse de 

avocat X, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare 
inregistrata la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare 

sub nr………………..2009 
 
 

Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de avocat X, loc. 
Satu Mare, jud. Satu Mare, prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. Satu Mare sub 
nr…………….,  formulata impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate  cu titlu 
de impozit pe anul 2009 cu nr. de inregistrare …………. din ………...2009, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Satu Mare. 

X  este domiciliata in loc. Satu Mare str…………., jud. Satu Mare, C.N.P. 
………...   

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), Titlul IX 
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din 
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva 
actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia 
Generala a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra cauzei.      
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 

I. .X  din loc. Satu Mare,  jud. Satu Mare prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. 
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sub nr………..  formulata impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate  cu titlu 
de impozit pe anul 2009 cu nr. de inregistrare ……..din 10.04.2009, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Satu Mare, contesta suma de ……. lei 
reprezentand impozit pe venit. 

In sustinerea contestatiei petenta face precizarea ca la calculul impozitului pe venit 
organul emitent nu a avut in vedere declaratia rectificativa inregistrata la data de 
………… la Administratia Finantelor Publice Satu Mare, unde figureaza un venit net de 
………. lei. Se mentioneaza faptul ca dintr-o eroare de calcul s-a trecut in declaratia din 
data de 12.01.2009 un venit net de ………… lei, motiv pentru care s-a depus declaratia 
rectificativa. 

 
In urma celor prezentate petenta solicita admiterea contestatiei. 

 
II.  1) Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate  cu titlu de impozit pe anul 

2009 cu nr. de inregistrare ……….. din 10.04.2009, intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a municipiului Satu Mare, s-a stabilit in sarcina av. Bone Abigel 
Andrea impozit pe venit in cuantum de …………. lei. 
 

II.2) Administratia Finantelor Publice a municipiului Satu Mare , Serviciul 
Gestiune Registru Contribuabili Declaratii Fiscale Persoane Fizice, prin Referatul 
nr…………….2009 cu propuneri de solutionare a contestatiei nr…………..2009, 
formulata de catre Av. Bone Abigel Andrea din loc.Satu Mare, jud. Satu Mare, propune 
admiterea contestatiei. 
 

III. Luand in considerare constatarile organului fiscal, sustinerile petentei, 
documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare pentru 
perioada verificata, invocate de contestatoare si de organele de inspectie fiscala, se retin 
urmatoarele:  

 
Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice Satu 

Mare se poate pronunta pe fond asupra contestatiei formulata de Av. X din loc.Satu 
Mare, jud. Satu Mare, in conditiile in care contestatia a ramas lipsita de obiect in urma 
indreptarii erorii de catre organul fiscal. 

 
In fapt,  in urma prelucrarii declaratiei privind veniturile  realizate pe anul 2008 

(D200) inregistrata sub nr.20 din ……….. s-a emis Decizia de impunere anuala pentru 
veniturile realizate pe anul 2008 nr……………… cu suma de plata in plus ………. lei, 
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concomient a fost emisa si decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul 2009 
cu nr…………… modificandu-se impunerea din oficiu. 

Av. X din loc.Satu Mare, jud. Satu Mare a depus declaratia rectificativa 
inregistrata sub nr.923/02.03.2009 prin care modifica sumele din declaratia (D200) 
anterioara in sensul scaderii venitului. 

In urma prelucrarii acesteia s-a emis  decizia de impunere anuala cu 
nr…………….. din 02.03.2009 precum si decizia de impunere pentru plati anticipate 
pentru 2009 cu nr……………. din 02.03.2009 care modifica (scade) platile anticipate 
stabilite anterior. 

Din cele relatate anterior reiese ca organul fiscal si-a corectat eroarea, respectiv la 
emiterea deciziei de impunere anuala declaratiei privind veniturile  realizate pe anul 2008  
cu nr…………….. din 02.03.2009 precum si deciziei de impunere pentru plati anticipate 
pentru 2009 cu nr…………………. din 02.03.2009 s-a avut in vedere declaratia 
rectificativa inregistrata sub nr.923/02.03.2009. 

 
In drept, art.213 alin.(5) din O.G. nr.92/2003  republicata privind Codul de 

procedura fiscala, precizeaza: 
“(5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra 

excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt 
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 

 
In urma celor expuse anterior in fapt si in drept se impune respingerea ca fiind 

ramasa fara obiect a contestatiei formulata de av. X din loc.Satu Mare, jud. Satu Mare 
impotriva Deciziei de impunere pentru plati anticipate  cu titlu de impozit pe anul 2009 
cu nr. de inregistrare …………….. din 10.04.2009, intocmita de Administratia Finantelor 
Publice a municipiului Satu Mare, prin care s-a stabilit ca impozit deplata suma de 
……….. lei reprezentand impozit pe venit ca urmare a faptului ca aceasta decizie a fost 
anulata prin Decizia de impunere anuala nr……………….. din data de 02.03.2009, 
respectiv Decizia de impunere pentru plati anticipate pentru 2009 cu nr……………. din 
02.03.2009. 

 
Avand in vedere ca organul fiscal, respectiv Administratia Finantelor Publice Satu 

Mare, a remediat  eroarea care a generat impozit pe venit de plata in suma de ………. lei, 
contestatia a ramas lipsita de obiect si se respinge ca fiind ramasa fara obiect. 
 

IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.205 
art.207, art.209 alin.(1), art.213 si art.216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
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Codul de procedura fiscala, republicat, se 
 

DECIDE 
 

Respingerea ca ramasa fara obiect a contestatiei formulata de av. X din loc.Satu 
Mare, jud. Satu Mare pentru suma de ….. lei, reprezentand impozit pe venit. 

 
In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si ale 
art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la instanta 
judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, respectiv 
Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
       
 
 


