
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-l. X, cu domiciliul în loc. --, 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 Administra�ia 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de d-l. X, înregistrat� la organul 
fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere anual� pe anul 2002 nr. --
/2009, Decizia de impunere anual� pe anul 2003 nr. --/2009 �i Decizia de impunere 
anual� pe anul 2004 nr. --/2009, acte administrativ fiscale emise de Administra�ia 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul 
impozitului anual constatate în minus (de restituit) pentru perioada 2002-2004, în sum� 
total� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i 
alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de d-l. X se atac� Decizia de impunere anual� pe 
anul 2002 nr. --/2009, Decizia de impunere anual� pe anul 2003 nr. --/2009 �i Decizia de 
impunere anual� pe anul 2004 nr. --/2009, acte administrativ fiscale emise de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în 
contul impozitului anual constatate în minus (de restituit) pentru perioada 2002-2004, în 
sum� total� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� la emiterea deciziilor de 
impunere anuale pentru anii 2002-2004 organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe nu au avut în vedere faptul c� potrivit Sentin�ei 
civile nr. --/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabil� în 
urma exercit�rii recursului, prin Decizia --/2008 pronun�at� de Curtea de Apel Bra�ov, 
pentru perioada 2002-2004 s-a stabilit c� contestatoarea datoreaz� bugetului de stat 
suma de ?? lei. 

Totodat� contestatoare solicit� ca debitul de ?? lei stabilit� de instan�a de 
judecat� în mod irevocabil s� se compenseze cu suma de ?? lei reprezentând cheltuieli 
de judecat� stabilite de instan��. 

 
II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe 

au emis Decizia de impunere anual� pe anul 2002 nr. --/2009, Decizia de impunere 
anual� pe anul 2003 nr. --/2009 �i Decizia de impunere anual� pe anul 2004 nr. --/2009 
prin care s-a stabilit contestatoarei obliga�ii fiscale în contul impozitului anual constatate 
în minus (de restituit) pentru perioada 2002-2004, în sum� total� de ?? lei. 
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III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 

În fapt, se re�ine faptul c� anterior emiterii Deciziei de impunere anual� pe anul 
2002 nr. --/2009, Deciziei de impunere anual� pe anul 2003 nr. --/2009 �i Deciziei de 
impunere anual� pe anul 2004 nr. --/2009 organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe au emis Decizia de impunere anual� pe anul 2001 
nr. --/2001, Decizia de impunere anual� pe anul 2002 nr. --/2002, Decizia de impunere 
anual� pe anul 2003 nr. --/2003 �i Decizia de impunere anual� pe anul 2004 nr. --/2004 
acte administrative contestate de contestatoare, solu�ionate prin Decizia nr. --/2007 �i 
Decizia nr. --/2007 emise de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna în sensul 
respingerii contasta�iilor. 

Decizia nr. --/2007 �i Decizia nr. --/2007 emise de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Covasna au fost contestate la instan�a de judecat� formând obiectul cauzei 
dosar nr. --/2007 la Tribunalul Covasna, solu�ionat prin Sentin�a civil� nr. --/2008 r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� în urma exercit�rii c�ii de atac a recursului care a format obiectul 
cauzei dosar nr. --/2007 la Curtea de Apel Bra�ov solu�ionat prin Decizia civil� nr. --
/2008. 

Potrivit Sentin�ei civile nr. --/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� s-a admis în parte ac�iunea contestatoarei s-au anulat Decizia nr. 
--/2007 �i Decizia nr. --/2007 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna 
�i s-a stabilt în sarcina contestatoarei suma de ?? lei pentru perioada 2001-2004 
reprezentând crean�e fiscale datorate. 

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe au 
emis Decizia de impunere anual� pe anul 2002 nr. --/2009, Decizia de impunere anual� 
pe anul 2003 nr. --/2009 �i Decizia de impunere anual� pe anul 2004 nr. --/2009 prin 
care s-a stabilit contestatoarei obliga�ii fiscale în contul impozitului anual constatate în 
minus (de restituit) pentru perioada 2002-2004, în sum� total� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� la emiterea Deciziei de 
impunere anuale pe anul 2002 nr. --/2009, Deciziei de impunere anuale pe anul 2003 nr. 
--/2009 �i Deciziei de impunere anuale pe anul 2004 nr. --/2009 organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe nu au avut în vedere faptul c� 
în baza Sentin�ei civile nr. --/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i 
irevocabile în urma exercit�rii recursului, prin Decizia --/2008 pronun�at� de Curtea de 
Apel Bra�ov, întruc�t în urma controlului judiciar pentru perioada 2002-2004 s-a stabilit 
c� datoreaz� bugetului de stat suma de ?? lei. 

Totodat� se solicit� compensarea sumei ?? lei stabilit� de instan�a de judecat� cu 
suma de ??0 lei reprezentând cheltuieli de judecat�, potrivit Sentin�ei civile nr. --/2008 
pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabile. 

În drept în cauz� având în vedere c� Sentin�a civil� nr. --/2008 pronun�at� de 
Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabil� în urma exercit�rii recursului, prin 
Decizia --/2008 pronun�at� de Curtea de Apel Bra�ov, acesta se bucur� de o prezum�ie 
legal� absolut� �i irefragrabil� de conformitate a hot�rârii cu adev�rul potrivit Codului 
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civil. Totodat� la r�ndul s�u Codul de procedur� civil� reglementeaz� puterea lucrului 
judecat ca o excep�ie de fond, peremtorie �i absolut�. 

Astfel, Sentin�a civil� nr. --/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� în urma exercit�rii recursului, prin Decizia --/2008 pronun�at� de 
Curtea de Apel Bra�ov se situeaz� în sfera actelor de autoritate public� investit� fiind cu 
o eficien�� specific� de c�tre ordinea juridic�. 

Fa�� de cele de mai sus organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfantu Gheorghe la 
emiterea Deciziei de impunere anuale pe anul 2002 nr. --/2009, Deciziei de impunere 
anuale pe anul 2003 nr. --/2009 �i Deciziei de impunere anuale pe anul 2004 nr. --/2009 
trebuia s� aib� în vedere stict cele stabilite de instan�a de judecat� prin Sentin�a civil� 
nr. --/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabil�. 

Totodat� privid solicitarea contestatoarei de a compensa debitul de ?? lei stabilit� 
de instan�a de judecat� în mod irevocabil, cu suma de ?? lei reprezentând cheltuieli de 
judecat� stabilite de instan�� prin Sentin�a civil� nr. --/2008, ar�t�m ca potrivit 
dispozi�iilor art. 116 alin. 3 �i 4 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
acest� procedur� se face la cerere sau din oficiu dac� exist� crean�e reciproce, de c�tre 
A.F.P. Sfantu Gheorghe �i nu intr� în competen�a organului de solu�ionare a 
contesta�iilor, motiv pentru care se respinge acest cap�t de cerere. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 

210, art. 213 �i art. 216 alin. 3 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 
 

D E C I D E : 
 

 Admite în parte contesta�ia formulat� de d-l. X, cu domiciliul în loc. --, nr.--, 
jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere anual� pe anul 2002 nr. --/2009, Deciziei 
de impunere anual� pe anul 2003 nr. --/2009 �i Deciziei de impunere anual� pe anul 
2004 nr. --/2009, acte administrativ fiscale emise de Administra�ia Finan�elor Publice 
Sfântu Gheorghe, prin care s-a stabilit obliga�ii fiscale în contul impozitului anual 
constatate în minus (de restituit) pentru perioada 2002-2004, în sum� total� de ?? lei pe 
care le anuleaz�, �i respinge cap�tul de cerere prin care se solicit� compensarea 
debitului de ?? lei stabilit� de instan�a de judecat� în mod irevocabil, cu suma de ?? lei 
reprezentând cheltuieli de judecat� stabilite de instan�� prin Sentin�a civil� nr. --/2008, 
ca neântemeiat�. 

Las� ca m�sur� organelor fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe refacerea 
declara�iilor anuale pentru anii 2002-2004 astfel cum s-a dispus prin Sentin�a civil� nr. --
/2008 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i executorie cu respectarea 
pct. 12.7 si pct 12.8 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, potrivit c�reia cit�m: 

“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
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12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari dec�t cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 

 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


