
ROMANIA
TRIBUNALUL TIMI�
SECTIA COMERCIALA
SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

Dosar nr...

SENTINTA CIVILA NR. ...

Completul de judecat�
compus din: 

REF DECIZIA NR.21/2008

Pe rol se afla pronunlarea cauzei de contencios administrativ privind pe reclamanta R
contradictoriu cu pârâtii DGFP TIMIS   SI AFPM TIMISOARA  având ca obiect anulare acte
administrative.

La apelul nominal fâcut în �edinta   public�, lips� p�r�ile.
Procedur� complet�.
  Cerere timbrat� cu tax� judiciar� de timbru în cuantum de 6 lei �i timbru judiciar de 0,3

lei.
Mersul dezbaterilor �i concluziile p�rlilor au fost consemnate în încheierea de �edint� din

data de  ...  încheiere ce face parte integrant� din prezenta sentinj� �i prin care s-a dispus
amânarea pronunt�rii.

                             TRIBUNALUL

Deliberând, asupra acliunii constat� c�:
Prin actiunea înregistrat� pe rolul Tribunalului Timi� sub nr...  la data de  ...  reclamanta

R  a solicitat instantei  de  judecat�, în contradictoriu cu pârâtii DIRECTIA GENERAL� A
FINANTELOR PUBLICE TIMI� �i ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
TIMI�OARA, pe cale de exceptie, s� se constate prescriptia dreptului organului fiscal de constata
obligatii fiscale. În subsidiar, reclamanta a solicitat admiterea actiunii pentru temeinicie �i
legalitate, anularea Deciziei nr. 61/21/29.01.2008 emis� de DGFP Tîmi� �i anularea Deciziei de
impunere anual� pentru anul 2002, nr. ...  emisa de AFP Timi�oara, ca fiind lovit� de nulitate.

În motivarea actiunii, reclamanta a învederat c� în ceea ce prive�te excep�ia invocat� s-a
solicitat admiterea acesteia, ca fiind întemeiat�, constatarea faptului c� obligatiile invocate în
mod nelegal de pârâte se refera la anul 2002, iar reclamanta a luat la cuno�tin�� de aceste debite
la data de ...  dat� la care a solicitat eliberarea unui certificat fiscal, comunicându-i-se faptul c�



defunctul sot are de achitat la bugetul de stat suma de  ... lei, reprezentând impozit pe venitul
global pentru anul 2002, ca urmare a nedeclar�rii veniturilor obtinute. S-a ar�tat c� a fost
obligat� s� achite aceasta sum� deoarece îi era necesar certificatul fiscal în vederea dezbaterii
succesiunii dup� defunctul sot, îns� potrivit art. 88 din Codul de procedur� fiscala, publicat în M.
Of 560/24.06.2004, dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie în termen de
5 ani. Reclamanta a învederat c� fa�� de prevederile legale invocate obligalia fiscal� prive�te
anul 2002, iar dreptul organului fiscal de a stabili obligatii începe sa curg� de la data de
...prescriptia   intervenind la data de ... , reclamanta fiind în�tiintat� la data de  ...  dat� pân� la
care nici reclamanta �i nici sotul  defunct nu a primit din partea organului fiscal nici o în�tiin�are
de plat� sau vre-o alta decizie de impunere, prima somatie fiind comunicat� dup� data de 1
ianuarie 2008, aceasta f�când alta actiune. Contestatie la executare.

Fata  de aceste considerente, reclamanta  a solicitat instantei  s� constate prescris dreptul
organului fiscal de a stabili aceste obligatii.

Reclamanta a mai solicitat s� se constate nulitatea deciziei de impunere, comunicata la
sediul AFP Timi�oara la data de 09.01.2008, fâr� a fi semnata �i stampilat� de organul fiscal,
nefiind comunicat� oficial, ar�tând c� astfel de acte administrative c�rora le lipsesc semn�tura �i
stampila organului emitent sunt lovite de nulitate.

Pe fondul actiunii, reclamanta a solicitat anularea actelor de impunere �i a deciziei emise
de DGFP Timi�, ca nelegale, motivat de faptul c�, sotul defunct a fost angajat în functia de baza
numai la aceea�i unitate, respectiv SC ...  care ulterior �i-a schimbat denumirea în SC T ..  iar în
prezent se nume�te SC C ...  Astfel s-a subliniat c� a�a �i pârâta DGFP Timis  a recunoscut prin
motivarea deciziei la punctul II, c� angajatorul, respectiv SC E  este una �i aceea�i persoana cu
SC T   SA �i c� în baza de date a AFP Timi�oara se reg�sesc depuse de c�tre angajator fisele
fiscale FFl, pârâta AFP Timi�oara a considerat ca angajatorul nu este una �i aceea�i persoana �i c�
sunt doi angajatori diferi�i pentru care sotul defunct ar fi trebuit sa depun� declaratia de venit
global.

Reclamanta a ar�tat c� AFP Timi�oara a recunoscut c� potrivit art. 62, alin. (4) din OG nr.
7/2001, "contribuabilii care realizeaz� venituri dintr-o singur� surs�, sub forma de salarii, la
functia de baz�, pe întreg anul fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operatunile prev�zute de
art.27, nu au obligatia s� depun� declaratiile de venit global". S-a ar�tat c� din Decizia emis� de
DGFP Timis  rezulta contradictia în care se afla cele doua organe fiscale, odat� recunoscând c�
angajatorul este una �i aceea�i persoan� �i c� nu trebuia s� depun� declaralia de venit global
deoarece angajatorul a depus fi�ele FF 1 �i regularizarea trebuia efectuata de organul fiscal, iar pe
de alt� parte infirma acest fapt pentru a�i justifica eroarea comis� în emiterea deciziei.

S-a mai ar�tat c� prin adresa nr... înregistrata la AFP Timi�oara sub nr. ...�i adresa nr. ...
înregistrat� la DGFP Timi� nr.... angajatorul a sesizat organele fiscale s� remedieze gravele erori
efectuate în baza de date deoarece s-au ivit neîn�elegeri la nivel de unitate cu privire la aceste fi�e
fiscale, demonstrând în realitate c� nu exista doi angajatori la nivel local ci este unul �i aceea�i,
schimbându-si denumirea dup� ie�irea SC E...  SA Timi�oara din SC T... Bucure�ti. În perioada
... denumirea era de SC E... iar de la data de ... denumirea era de SC T.... Din calculele efectuate
de c�tre angajator ar fi rezulta un impozit achitat în plus �i trebuia restituit de c�tre organul fiscal
�i nu de plat� cum în mod nelegal au calculat pârâtele.

Fa�� de aceste considerente, reclamanta a solicitat admiterea actiunii ca fiind întemeiata,
anularea celor doua acte administrative emise de pârâte ca fiind nelegale �i restituirea sumei de
...lei achitate ca nedatorate pârâtelor.

La data de ... pârâta DGFP Timi� a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a
solicitat respingerea excepliei invocate, ca fiind neîntemeiat�, iar pe fondul cauzei respingerea
ac�iunii ca neavând temei legal.

In ap�rare, pârâta a ar�tat c� în ceea ce prive�te excep�ia invocat� �i anume de prescriptie
a dreptului organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale, în conformitate cu prevederile art. 199
alin. 3 din Codul de procedura fiscal�: " termenele în curs la data intr�rii în vigoare a prezentului
cod se calculeaz� dup� normele legale la data când au început sa curg� ".



Astfel pentru anul fiscal 2002, prescriptia organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale este
reglementata de art. 21 din O.G. nr. 70/1997 privind controlul fiscal, conform caruia, dreptul
organului fiscal de a stabili diferente de impozite, se prescrie :" a.) în termen de 5 ani de la data la
care a expirat termenul de depunere a declara�iei pentru perioada respectiv� ". Astfel c�, pentru
impozitul pe venitul aferent anului fiscal 2002, prescrip�ia dreptului organului fiscal de a stabili
obligatii fiscale, începe s� curg� de la data de 15.05.2003 �i se împline�te la data de 15.05.2008.
deci nu poate fi vorba de prescrip�ie.

Pârâta a învederat c� fat� de sustinerile pe fond, ale reclamantei, care contesta obliga�iile
fiscale stabilite pentru anul 2002 în suma de ...lei, în sarcina sotului sau R P  prin decizia de
impunere anual� nr....  întocmita de c�tre AFP TIMI�OARA, argumentele  prezentate de c�tre
reclamant� sint neîntemeiate.

Pârâta a învederat c� în anul ... so�ul reclamantei a realizat venituri supuse globaliz�rii
pentru care avea obligatia depunerii declaratiei de venit global cod 100. Deoarece petentul nu a
depus declaralia pe venit global aferenta anului 2002 a fost notificat de c�tre organul fiscal cu
scrisoarea ... �i a fost în�tiintat pentru impunerea din oficiu cu scrisoarea nr. ...  întrucât nici în
urma notific�rii nu s-a conformat �i nu a depus declaratia cod 200, a fost emis� decizia de
impunere anual� pe anul 2002 prin care s-a stabilit faptul c� reclamantul datoreaz� suma de  
...lei. În baza de date a AFP TIMI�OARA d-nul R P  figureaz� cu venituri din salarii realizate
în anul 2002 conform fi�elor fiscale FFl �i FF2 depuse de c�tre angajatorii SC T   SA �i S  SA .

Pârâta DGFP Timi� a mai ar�tat c� organele fiscale constat� faptul ca fi�ele fiscale
depuse de c�tre cei doi angajatori nu au fost regularizate întrucât petentul nu a îndeplinit
prevederile art. 27 alin. 1 din O.G nr. 7/2001 privind impozitul pe venit. Deoarece R P nu a fost
angajat permanent la aceea�i societate timp de 1 an de zile angajatorii nu au efectuat
regularizarea fi�elor fiscale, regularizarea impozitului urmând a se efectua de c�tre organele
fiscale, astfel ca so�ul d-nei R   avea obligalia depunerii declaratiei de venit global cod 200,
organul fiscal, pân� la data de 15.05.2003 , conform prevederilor art. 62 din O.G nr. 7/2001.

S-a mai ar�tat c� întrucât sotul   defunct nu a depus la organul fiscal declaratia de venit
global cod 200, acesta a fost notificat �i în�tiin�at pentru impunerea din oficiu, fiind emis�
decizia de impunere anual� pentru persoanele fizice cu domiciliul în România pe anul 2002, prin
care s-a stabilit în sarcina petentului obliga�ii fiscale în suma de ... lei, reprezentând diferenta de
impozit pe venit pe anu1 ...  având la baza fi�ele fiscale depuse de c�tre angajatori.

La data de ....  pârâta AFP Timi�oara a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a
solicitat instantei, respingerea actiunii ca nefondat� �i mentinerea ca temeinice �i legale a actelor
administrative atacate, respectiv a Deciziei nr.... emisa de D.GF.P. Timi�, a Deciziei de
impunere anual� pe anul 2002 nr....  emis� de A.F.P. Timi�oara, pentru suma de  ...lei.

În ap�rare, pârâta a ar�tat c� în conformitate cu prevederile O.G nr. 7/2001, privind
impozitul pe venit, la data de  ...  a fost emisa Decizia de impunere anuala pe anul 2002 nr...  de
c�tre A.F.P. Timi�oara pe seama contribuabilului persoan� fizic� R  prin care s-a dispus plata
c�tre bugetul de stat a obliga�iilor fiscale suplimentare stabilite în suma de ... lei    reprezentând
impozit pe venitul pe anul 2002, întrucât în anul 2002 acest contribuabil a realizat venituri supuse
globaliz�rii pentru care avea obligalia depunerii declaraliei de venit global cod 200. Deoarece
contribuabilul R   nu a depus declara�ia pe venit global aferenta anului 2002, a fost notificat de
organul fiscal cu scrisoarea nr. ...  �i a fost în�tiinjat pentru impunerea din oficiu cu scrisoarea nr.
...  Astfel întrucât în baza de date de la A.F.P. Timi�oara contribuabilul R  figureaz� cu doua fi�e
fiscale FFl neregularizate iar acesta nu s-a prezentat pentru depunerea declaratiei globale cod 200,
a fost emisa Decizia de impunere anuala pe anul 2002 nr....  a�a cum prevede O.G nr. 7/2002
privind impozitul pe venit, aprobata prin Legea nr. 493/2002 împotriva acestor constat�ri �i a
m�surii de impunere la plata a acestei sume, dispuse prin Decizia de impunere anual� pe anul
2002 nr. ... emisa de A.F.P. Timi�oara, reclamanta R   în calitate de mo�tenitoare a defunctului R   
a exercitat c�ile de atac prev�zute de O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,



respectiv a formulat contestatie, depusa la D.GF.P. Timi�, care a fost respins� ca neîntemeiat� de
D.G.F.P. Timi�, prin Decizia nr. 61/21/29.01.2008.

Pârâta a învederat c� în ceea ce prive�te fondul cauzei, î�i mentine punctele de vedere
exprimate pe larg în cuprinsul Deciziei nr. 61/21/29.01.2008 emisa de D.GF.P. Timi�, drept
pentru care s-a solicitat respingerea actiunii ca nefondat� având în vedere c�, contribuabilul
datoreaz� în mod legal suma de ... lei, cu titlu de impozit pe venit pe anul  ....

Pârâta a ar�tat c� vis a vis de actele puse în discutie în baza de date a A.F.P. Timi�oara
dl. R  figureaz� cu venituri din salarii realizate în anul 2002 conform fiselor fiscale FF 1 �i FF2
depuse de c�tre angajatorii S.C. "T  �i S  Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta
faptul ca fi�ele fiscale depuse la organul fiscal teritorial de c�tre cei doi angajatori nu au fost
regularizate deoarece contribuabilul R   nu a îndeplinit condi�iile prev�zute de c�tre art. 27 alin. 1
din O.G nr. 7/2001, privind iitipuzitul pe venit. Dcoareee contribuabilul Ro�u Petru nu a fost
angajat permanent la aceea�i societate timp de un an de zile angajatorii nu au efectuat
regularizarea fiselor fiscale, regularizarea impozitului urmând a se efectua de c�tre organele
fiscale, motiv pentru care contribuabilul R  avea obliga�ia depunerii declaratiei de venit global,
cod 200, la organul fiscal pân� la data de 15.05.2003 a�a cum prevede art. 62 din O.G. nr. 7/2001.
Deoarece contribuabilul R   nu a depus la organul fiscal declara�ia de venit global, cod 200,
acesta a fost notificat prin adresa nr. ...�i a fost în�tiin�at pentru impunerea din oficiu cu scrisoarea
nr...

Pârâta a învederat c� în consecinl�, a fost emis� din oficiu Decizia de impunere pentru
persoanele fizice cu domiciliul în România pe anul 2002 nr. ...  prin care s-a stabilit în sarcina
contribuabilului R   ca �i obligalie de plata suma de ... lei reprezentând diferen�a impozit pe venit
pe anul 2002 având la baza datele din fisele fiscale FF1 depuse de c�tre cei doi angajatori.

S-a ar�tat c� în ceea ce prive�te afirma�ia reclamantei referitoare la faptul ca "dreptul
organului fiscal de a stabili obligaliile fiscale se prescrie în termen de 5 ani", aceast� afirmatie nu
are suport legal în conformitate cu dispozi�iile art. 199 alin. 3) din Codul de procedura fiscal�.
Pentru anul fiscal 2002 prescrip�ia dreptului organului fiscal de a stabili obligaiii fiscale este
reglementata de art. 21 lit. a) din O.G nr. 70/1997 privind controlul fiscal. Ca urmare, pentru
impozitul pe venit aferent anului fiscal 2002 prescriplia dreptului organului fiscal de a stabili
obliga�iile fiscale începe s� curg� de la data de .. dat� pân� la are petentul avea obligatia s�
depun� declara�ia de venit global aferent� anului 2002 �i se împline�te la data de .... Raportat la
data de ... data emiterii de c�tre A.F.P. Timi�oara a Deciziei de Impunere anual� pe anul 2002 nr.
... rezult� în mod evident faptul ca dreptul de a stabili obligalii fiscale în cauza nu s-a prescris,
decizia de impunere fiind emisa dup� doar 1 an, 2 luni �i 17 zile de la data la care a început sa
curg� termenul legal de prescrip�ie.

Pârâta AFP Timi�oara a ar�tat c�, afirmalia petentei ca dl. R si-a desfâ�urat activitatea
doar la o singura societate nu are relevan�� în sustinerea cauzei deoarece la dosarul cauzei au fost
depuse doua fi�e fiscale FF1 a doi angajatori diferili, identificati prin doua coduri fiscale diferite,
respectiv S   având codul fiscal... S.C. T   , având codul fiscal 14775422. Astfel organul fiscal din
cadrul A.F.P. Timi�oara prin aplicarea prevederilor legale în vigoare la aceasta data a emis, în
mod legal, Decizia de impunere anual� pe anul 2002 nr... prin care în mod legal a stabilit
obligatia fiscal� în suma de ...lei reprezentând diferenia impozit pe venit pe anu' 2002, motiv
pentru care se impune respingerea ca neîntemeiat� a ac�iunii în contencios administrativ.

Conform art. 137 Cod procedur� civil� „instan�a se va pronun�a mai întâi asupra
excep�iilor de procedur�, precum �i asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte,
cercetarea în fond a pricinii".

Analizând exceptia prescrip�iei dreptului organului fiscal de constata obligatii fiscale pe
seama fostului sot al reclamantei, exceptie invocat� de c�tre reclamant�, instan�a o va respinge ca
neîntemeiat�, întrucât pentru anul fiscal 2002, prescriplia organului fiscal de a stabili obliga�ii
fiscale este reglementat� de art. 21 din O.G nr. 70/1997, privind controlul fiscal, conform c�ruia,
dreptul organului fiscal de a stabili diferen�e de impozite, se prescrie " a.) în termen de 5 ani de la
data la care a expirat termenul de depunere a declaratiei pentru perioada respectiv� ".



In spe��, pentru impozitul pe venitul aferent anului fiscal 2002, prescriptia dreptului
organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale, începe s� curg� de la data de 15.05.2003 �i se
împline�te la data de 15.05.2008, astfel c� Deciziei de impunere anual� pentru anul 2002, nr. ..
emisa de AFP Timi�oara, a fost emis� în cadrul termenului legal.

În ceea ce prive�te fondul cauzei, instanla constat� c� reclamanta contesta obliga�iile
fiscale în suma de 942 lei, stabilite pentru anul 2002, în sarcina so�ului sau Ro�u Petru, prin
decizia de impunere anual� nr. ...  întocmita de c�tre AFP TIMI�OARA, aflat� la  fila 14 din
dosar.

Solul defunct al reclamantei a fost angajat în functia de baza la aceea�i unitate,
respectiv SC Electrocentrale SA Timi�oara, care ulterior �i-a schimbat denumirea în SC
Termocet 2002, iar în prezent se nume�te SC Colterm SA, astfel c� angajatorul, respectiv SC
Electrocentrale SA Timi�oara este una �i aceea�i persoana cu SC Termocet SA.

Imprejurarea c� în baza de date a pârâtei AFP Timi�oara se reg�sesc depuse de c�tre
angajator fisele fiscale FF1 �i FF2 �i c� pârâta AFP Timi�oara a considerat ca angajatorul nu
este una �i aceea�i persoana �i c� sunt doi angajatori diferili pentru care so�ul defunct ar fi
trebuit sa depun� declaratia de venit global, nu poate na�te în sarcina defunctului sot al
reclamantei o dubl� impunere.

Pârâta D.GF.P Timi� prin întâmpinarea formulat� a ar�tat c� în anul 2002 sotul
reclamantei a realizat venituri supuse globaliz�rii pentru care avea obligatia depunerii
declaratiei de venit global cod 100 �i întrucât petentul nu a depus declara�ia pe venitul global
aferenta anului 2002 a fost notificat de c�tre organul fiscal cu scrisoarea ..�i a fost în�tiintat
pentru impunerea din oficiu cu scrisoarea nr. ..., întrucât nici în urma notific�rii nu sa
conformat �i nu a depus declaralia cod 200, a fost emis� decizia de impunere anual� pe anul
2002 prin care s-a stabilit faptul c� reclamantul datoreaz� suma de ..lei, figurând astfel în
baza de date a AFP TIMI�OARA cu venituri din salarii realizate în anu1... conform fi�elor
fiscale FF1 �i FF2 depuse de c�tre angajatorii SC T  �i S.

Potrivit art. 62 alin. (4) din OG nr. 7/2001, "contribuabilii care realizeaz� venituri
dintr-o singur� surs�, sub forma de salarii, la functia de baz�, pe întreg anul fiscal, pentru care
angajatorul a efectuat operaliunile prev�zute de art. 27, nu au obligatia s� depun� declaratiile
de venit global", astfel c� petentul nu datoreaz� impozitul stabilit în sarcina sa.

La filele 12 �i 13 din dosar se afl� adresa nr..., em s.de� SC T ... SA Timi�oara,
înregistrata la AFP Timi�oara sub nr....  �i adresa nr...., înregistrat� la DGFP Timi� nr. .., prin
care societatea în calitate de angajator a sesizat organele fiscale s� remedieze gravele erori
efectuate în baza de date, deoarece s-au ivit neîntelegeri la nivel de unitate cu privire la aceste
fi�e fiscale, demonstrând în realitate c� nu exista doi angajatori la nivel local ci este unul �i
aceea�i, schimbându-si denumirea dup� ie�irea SC E   in SC T   .

In periada   denumirea angajatorului era de S..   iar de la data de ...  denumirea era de
SC T..   Din calculele efectuate de c�tre angajator ar fi rezulta un impozit achitat în plus �i
trebuia restituit de c�tre organul fiscal �i nu de plat� cum în mod nelegal au calculat pârâtele.

Faptul ca fi�ele fiscale depuse de c�tre cei doi angajatori nu au fost regularizate, de�i
angajatorul a sesizat organele fiscale despre gre�eala produs�, nu poate antrena în sarcina
petentului debitul din litigiu, cu titlu de diferent� impozit pe venit pe anu1...

Pentru considerentele ar�tate �i având în vedere disp. art. 1 �i urm. din Legea nr.
554/2004, a contenciosului administrativ, instanta a admis actiunea reclamantei ca fiind
întemeiat� �i a dispus anularea Deciziei nr. ...emis� de DGFP Timi� �i a Deciziei de
impunere anual� pentru anul 2002, nr... emisa de AFP Timi�oara, ca find nelegale �i
netemeinice.

Urmare anul�rii acestor acte, întrucât reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare
�i acceptat� a succesiunii dup� defunctul s�u sot a achitat suma de .. lei cu titlu de diferent�



impozit pe venit pe anul 2002, cu chitan�a seria T ... nr....  aflat� fila 21 din dosar, instanta
oblig� pârâta A.F.P. Timi� s� restituie reclamantei aceast� sum�, încasat� nelegal.

În baza disp. art. 274 alin. 1 C. pr. civil�, instanta oblig� pârâtele în solidar la plata
c�tre reclamant� a sumei de ...  lei, reprezentând cheltuieli de judecat�, compuse din  ..lei
tax� timbru     ... conform chitantei nr....dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN  NUMELE LEGII HOTÃRASTE 
Admite actiunea formulat� de reclamanta R  cu domiciliul în... în contradictoriu
cu pârâtele DGFP  TIMI�   SI AFPM TIMISOARA   având ca obiect anulare acte
administrative.

Dispune anularea Deciziei nr. 61/21/29.01.2008 emis� de DGFP Timi� �i a Deciziei de
impunere anual� pentru anu12002, nr....  emisa de AFP Timi�oara.

Oblig� pârâta A.F.P. Timi� s� restituie reclamantei suma de  ... cu titlu de diferent�
impozit pe venit pe anul 2002, achitat� cu chitan�a seria  ... 

Oblig� pârâtele în solidar la plata c�tre reclamant� a sumei de   ...  reprezentând
cheltuieli de judecat�.

Definitiv� �i executorie.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronun�at� în �edin�� public� din  ...


