


reprezentantului societăţii  pe adresa de înaintare nr..X./31.10.2014 aflată  în
copie la dosarul contestaţiei, şi de data depunerii contestaţiei la Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice .X., respectiv 04.12.2014, aşa cum reiese din
ştampila  Serviciului  registratură  aplicată  pe  contestaţia  aflată  în  original  la
dosarul cauzei.

Constatând  că  în  speţă  sunt  îndeplinite  dispoziţiile  art.205,  art.206,
art.207 alin.(1) şi  art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului  nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală este legal investită să se pronunţe asupra
contestaţiei formulată de S.C. .X. S.R.L. 
      

I. Prin contestaţia formulată, societatea solicită admiterea contestaţiei şi
pe  cale  de  consecinţă  anularea  parţială  a  Deciziei  de  impunere  nr.F-BN
.X./23.10.2014,  emisă  în  baza  Raportului  de  Inspecţie  Fiscală  nr.F-BN
.X./23.10.2014,  pentru  suma  totală  de  .X.  lei,  din  care  suma  de  .X.  lei
reprezintă taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin
intermediul  sistemelor  reţelelor  de  televiziune,  suma  de  .X.  lei  reprezintă
majorări de întârziere/dobânzi aferente taxei anuale  de autorizare a jocurilor
de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune
şi suma de .X. lei reprezintă penalităţi de întârziere aferente taxei anuale de
autorizare a jocurilor  de noroc bingo organizate prin intermediul  sistemelor
reţelelor de televiziune,  precizând că începând cu luna septembrie a anului
2009  a  realizat  venituri  din  organizarea  şi  exploatarea  jocurilor  de  noroc
pentru activitatea de bingo desfăşurată în săli de joc precum şi pentru jocul de
bingo transmis  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de  televiziune,  activităţi
încadrate  în  categoria  jocurilor  de  noroc  în  baza  prevederilor  legale  în
domeniu,  respectiv  O.U.G.  nr.77/2009  privind  organizarea  si  exploatarea
jocurilor de noroc.

Societatea susţine că a calculat taxa anuală de autorizare a jocurilor de
noroc de tip bingo transmis prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune,
interpretând noţiunea de încasări  efective  ca diferenţa între contravaloarea
cartoanelor vândute minus totalul premiilor acordate, conform prevederilor art.
14 alin. (2) lit.a) pct. iii, coroborat cu prevederile punctului 1 Cap. II lit. G din
O.U.G.  77/2009,  ţinând  cont  totodată  şi  de  prevederile  H.G.  nr.870/2009
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009.

Totodată societatea precizează că în perioada 2009 - 2012 a obţinut de
la  .X.  un  număr  de  3(trei)  autorizaţii  anuale  de  exploatare,  pentru  care  a
întocmit  şi  depus  anual  în  vederea  autorizării,  "Documentaţia  tehnico-
economică  de  eficienţă  pentru  jocul  de  bingo  organizat  prin  intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune", pe baza căreia s-a calculat taxa anuală de

 2/19



autorizare, a căror eliberare era condiţionată de achitarea la zi a obligaţiilor
faţă de bugetul de stat şi nu au existat obiecţiuni privind modul de calcul si
declarare a taxei de autorizare. 

Cu privire la actele administrative fiscale contestate, SC .X. SRL arată
că  în  luna martie  2012,  DGFP .X.  a  efectuat  o  inspecţie  fiscală  generală
aferentă perioadei 01.05.2010 - 31.12.2013, urmare căreia, prin documentele
de control încheiate, organele de inspecţie fiscală au stabilit că baza de calcul
a taxei de autorizare pentru  exploatarea jocului de noroc Bingo organizat prin
intermediul  sistemelor  reţelelor  de  televiziune  o  reprezintă  nivelul  taxei  de
participare  colectate  şi  nu  veniturile  estimate  şi/sau  realizate  de  către
organizator, aşa cum consideră societatea că prevede în mod expres legea.

Faţă de acest punct de vedere societatea susţine că raportat la starea
de  fapt  reală,  interpretarea  prevederilor  legale  incidente  şi  constatările
organului de control sunt evident eronate în sensul că la întocmirea actelor
contestate organul de control nu a ţinut seama de prevederile legale potrivit
cărora  veniturile  estimate/realizate  din  activitatea  de  jocuri  de  noroc  se
calculează  ca  diferenţă  dintre  taxa  de  participare  totală  şi  premiile  totale
acordate. 

În susţinere societatea invocă prevederile art. 14 alin. (2) lit. b), pct. (iii)
din  OUG nr.77/2009  privind  organizarea  şi  exploatarea  jocurilor  de  noroc
precum şi  cele ale Anexei  nr.11 la HG nr.870/2009, potrivit  cărora calculul
taxei anuale de autorizare şi respectiv regularizarea acesteia se calculează în
baza veniturilor estimate/realizate de organizatorul de jocuri de noroc, care în
opinia societăţii reprezintă încasările certe care se determină prin deducerea
din taxa de participare totală colectată a premiilor totale acordate. 

Totodată  societatea invocă  prevederile art.139 alin. (1) din Constituţia
României, conform căruia impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului
de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege,
considerând că în cazul de faţă taxa de autorizare este reglementată de OUG
nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, motiv pentru
care orice alte prevederi şi completări făcute prin alte acte normative care nu
au rangul de lege, cu privire la fiscalitatea în domeniul jocurilor de noroc, nu
produc efecte juridice.

Contestatoarea mai invocă şi prevederile Ordinului nr.3055/2009 privind
Reglementările  contabile  conforme  cu  directivele  europene,  arătând  că  în
principiu veniturile operatorilor economici organizatori de jocuri  de noroc se
compun  din  veniturile  de  exploatare,  venituri  financiare  şi  venituri
extraordinare.  Veniturile  din  exploatare  cuprind  venituri  din  vânzarea  de
produse mărfuri, precum şi prestări servicii, în nume propriu. In cazul jocurilor
de  noroc  acestea  sunt  considerate  venituri  de  prestări  servicii  şi  sunt
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determinate  ca  şi  diferenţă  între  taxa  de  participare  şi  premiile  acordate
participanţilor,  această  diferenţă  fiind de fapt plata pentru serviciile prestate
către participanţi.

În susţinerea contestaţiei societatea arată că ne aflăm în sfera unui joc
de noroc organizat  la nivel  naţional,  de un singur organizator,  iar  raţiunea
legiuitorului trebuie să se circumscrie firesc aceluiaşi  mecanism/principiu: în
materia jocurilor de noroc încasări efective realizate reprezintă diferenţa dintre
taxa de participare colectată de la jucători (miza) si premiile efectiv acordate
după  desfăşurarea jocului  de  noroc,  această  opinie  fiind  împărtăşită  şi  de
către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc .X., aşa cum rezultă din adresa
nr..X./18.03.2014.

În dovedirea modului de calcul legal al  taxei de autorizare societatea
solicită,  în  probaţiune,  dispunerea  efectuării  unei  expertize  de  specialitate,
apreciind că sub aspect probatoriu actul de control este abuziv, el bazându-se
exclusiv pe opinii exprimate de direcţii din cadrul .X. (Direcţia Juridică, Direcţia
Generală  Management  al  Domeniilor  Reglementate  Specific,  Direcţia
Generală Coordonare Inspecţie Fiscală), fără competenţă specială în materia
jocurilor de noroc.

În acest sens contestatoarea apreciază că interpretarea şi aplicarea de
către organele de control  fiscal  a  textelor  de lege incidente într-o anumită
situaţie (în cazul de faţă modul de calcul al taxei de autorizare), constituie un
demers  insuficient  atât  timp  cât  nu  sunt  avute  în  vedere  principiile  care
guvernează materia analizată, în speţă, încasările efective realizate reprezintă
diferenţa dintre taxa de participare colectată de la jucători (miza) si premiile
efectiv acordate după desfăşurarea jocului de noroc.

Faţă  de  cele  mai  sus  menţionate,  societatea  consideră  actele
administrativ-fiscale contestate ca fiind netemeinice, impunându-se anularea
în  parte  a  acestora,  cu  consecinţa  anulării  obligaţiilor  de  plată  stabilite
suplimentar de către organele de inspecţie fiscală, întrucât taxa de autorizare
a fost calculată corect de către societate.

Referitor la majorările de întârziere în sumă de .X. lei si penalităţile în
sumă  de  .X.  lei  stabilite  prin  decizia  de  impunere  contestată,  societatea
consideră că acestea nu sunt datorate în condiţiile în care au fost calculate de
către organele de control asupra unui debit nedatorat. 

II. Prin Raportul de inspec ţie fiscal ă nr.F-BN .X./23.10.2014, care
a  stat  la  baza  emiterii  Deciziei  de  impunere  nr.F-B N  .X./23.10.2014,
contestat ă, organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor  Publice  .X.  au  efectuat  o  inspecţie  generală  la  S.C.  .X.  S.R.L.
având ca obiect  şi verificarea modului de calcul, declarare şi virare a taxelor
anuale aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc acordată pentru
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activitatea  de  bingo  organizată  prin  intermediul  sistemelor  retelelor  de
televiziune, pentru perioada 01.05.2010-31.12.2013.

In perioada 01.05.2010 - 17.02.2012, societatea a obtinut venituri din
organizarea si  exploatarea jocurilor  de noroc de  tip  bingo,  organizate  prin
intermediul  sistemelor  retelelor  de  televiziune  ".X.",  activitate  de  jocuri  de
noroc  prevăzută  la  art.10,  alin.1,  lit.f)  din  OUG  nr.77/2009  in  vigoare  in
perioada supusa verificarii,  în baza Licentei  pentru organizarea jocurilor de
noroc  seria  .X.  valabila  pentru  perioada  01.09.2009  -  31.08.2014  şi
Autorizatiei  de  exploatare  a  jocurilor  de  noroc  pentru  activitatea  de  bingo
organizata  prin  intermediul  sistemelor  retelelor  de  televiziune,  seria  .X.,
acordată  anual  pentru  perioadele  01.09.2009-31.08.2010,  01.09.2010-
31.08.2011 şi respectiv 01.09.2011 - 31.08.2012, documente emise de .X. din
cadrul .X..

Din data de 19.02.2012, Licenta pentru organizarea jocurilor de noroc
seria .X. a fost revocată de către .X., prin Decizia nr..X./16.02.2012.

Din  verificările  efectuate,  organele  de  inspecţie  fiscală  au  constatat
faptul că SC .X. SRL a calculat taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc
bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, astfel:

- pentru perioada mai 2010 - noiembrie 2010, SC .X. SRL a calculat
taxa  anuală  de  autorizare  a  jocurilor  de  noroc  bingo  organizate  prin
intermediul  sistemelor  reţelelor  de televiziune prin aplicarea unui  procent
de  .X.  la  total  încasări,  reprezentând  total  vânzări  (valoarea  cartoanelor
vândute) minus total premii acordate;

-  pentru  perioada  decembrie  2010  -  februarie  2012  SC  .X.  SRL  a
calculat taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin
intermediul  sistemelor  reţelelor  de  televiziune,  în  acelaşi  mod,  dar  prin
aplicarea procentului de .X. la valoarea cartoanelor vândute, minus total premii
acordate.

Urmare  acestui  mod  de  interpretare  a  bazei  de  calcul  aferentă
taxei  anuale  de  autorizare,  pentru  partidele  de  joc  de  bingo  televizat
organizate în perioada supusă inspecţiei fiscale, societatea a calculat taxa
de  autorizare  prin  aplicarea  procentelor  de  .X.  şi  respectiv  .X.  asupra
încasărilor  efective  din  care  s-a  scăzut  valoarea premiilor  acordate,  suma
acesteia fiind de .X. lei.

Organele de inspecţie fiscală, în baza prevederilor art.14, alin.(2) pct.iii,
lit.A din OUG nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc,
pct.II, lit.G din Anexa la OUG nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea
jocurilor de noroc, în vigoare in perioada 01.05.2010-23.12.2010, pct.II, lit.G
din Anexa la OUG nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de
noroc, în vigoare în perioada 24.12.2010-17.02.2012, HG nr.870/2009 privind
normele metodologice de aplicare a OUG nr.77/2009, Hotărârea Guvernului
Nr.823/2011  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului
nr.870/2009  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.77/2009  privind  organizarea  şi
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exploatarea jocurilor  de noroc  si  tinand cont de faptul  ca definitia data de
OUG nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, urmare
modificarii  acestei  ordonante  prin  OUG  nr.20/2013,  nu  modifica  cu  nimic
continutul  notiunii  de „incasari  efectiv  realizate"  ci  expliciteaza,  intareste si
vine in sustinerea prevederilor legale expuse mai sus, conform carora , prin
„incasari efectiv realizate" se intelege totalul veniturilor obtinute din vanzarea
cartoanelor  si  nu  o  diferenta,  asa  cum  considera  societatea,  între
contravaloarea  cartoanelor  vândute  şi  premiile  acordate  participanţilor,  au
procedat la recalcularea taxei anuale de autorizare şi exploatare a jocurilor de
noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune datorate de SC
.X.  SRL,  prin  aplicarea  procentelor  de  .X.  pentru  perioada  01.05.2010  –
23.12.2010,  respectiv  .X.  pentru  perioada  24.12.2010-16.02.2012,  asupra
încasărilor efective, respectiv - venituri încasate de operatorul economic din
vânzarea cartoanelor, rezultând o valoare a taxei de autorizare de .X. lei.

Suma suplimentară de plată aferentă taxei de autorizare şi exploatare a
jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune,
stabilită de organele de inspecţie fiscală prin decizia de impunere contestată,
pentru partidele de joc desfasurate in perioada 01.05.2010 - 12.02.2012, este
de .X. (.X. lei - .X. lei).

Totodată, organele de inspecţie fiscală au constatat că urmare Deciziei
nr..X./16.02.2012, prin care .X. a dispus revocarea licentei  de organizare a
jocurilor  de  noroc  tip  bingo  organizate  prin  intermediul  sistemelor  de
televiziune acordată  SC .X.  SRL,  partida televizată  programată  la  data de
19.02.2012 nu a mai avut loc. 

Având în vedere că societatea a vândut bilete de participare la partida
programată în data de 19.02.2012 în sumă totală de .X. lei, sumă  nerestituită
de societate cumpărătorilor de cartoane Bingo şi  neînregistrată pe veniturile
societăţii,  ci doar in contul .X. „.X.”, in corespondenta cu conturile  ”casa” si
„banca”, organul fiscal a calculat aferent acestei sume taxă de autorizare in
valoare de .X. ( .X. lei* .X.).

Astfel,  suma  totală  suplimentara  de  plată  aferenta  taxei  anuale  de
autorizare  calculată  prin  Raportul  de  inspecţie  fiscală  pentru  perioada
01.05.2010-12.02.2012 este de .X. lei (.X. + .X. lei ).

În  consecinţă,  prin  Decizia  de  impunere  nr.F-BN  .X./23.10.2014
întocmită  în  baza  Raportului  de  inspecţie  fiscală  nr.F-BN  .X./23.10.2014,
organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice .X. au stabilit în sarcina contestatoarei obligaţii fiscale suplimentare de
plată în sumă totală de .X. lei, din care suma de .X. lei reprezintă taxa anuală
de autorizare a jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor
reţelelor  de  televiziune,  suma  de  .X.  lei  reprezintă  majorări  de
întârziere/dobânzi  aferente  taxei  anuale  de  autorizare  a  jocurilor  de  noroc
bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune şi suma de
.X. lei reprezintă penalităţi de întârziere aferente taxei anuale de autorizare a
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jocurilor  de  noroc  bingo organizate  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de
televiziune.

Accesoriile  au  fost  calculate  pentru  perioada  25.06.2010-17.02.2012,
dată la care pentru S.C. .X. S.R.L. s-a deschis procedura insolvenţei.

         III.Având în vedere sus ţinerile contestatoarei şi documentele        in-
vocate de aceasta, constat ările organelor de inspec ţie fiscal ă şi  actele
normative invocate de contestatoare şi de organele de inspec ţie fiscal ă,
se re ţin urm ătoarele:

Referitor la suma totală de .X. lei din care suma de .X. lei reprezintă taxă
anuală  autorizare  jocuri  noroc,   suma  de  .X.  lei  reprezintă  majorări  de
întârziere/dobânzi aferente taxei anuale autorizare  jocuri noroc şi suma de .X.
lei reprezintă penalităţi  de  întârziere  aferente taxei anuale autorizare  jocuri
noroc, 

cauza supus ă solu ţionării  este dac ă  “încas ările efectiv realizate la
nivelul organizatorului”  ce constituie baza de calc ul a  taxei anuale de
autorizare a activit ăţii  de jocuri  de noroc de tip  bingo organizat ă  prin
intermediul sistemelor retelelor de televiziune, co nform legii, reprezint ă
valoarea total ă a încas ărilor efectuate din vânzarea cartoanelor de Bingo
din care se scade valoarea total ă a premiilor acordate participan ţilor la
joc,  aşa  cum a  procedat  societatea,  sau  reprezint ă  valoarea  total ă  a
încasărilor  efectuate  din  vânzarea  cartoanelor  de  bingo,  aşa  cum  a
stabilit organul de inspec ţie fiscal ă.  

În  fapt,  în  perioada  01.05.2010  -  17.02.2012,  societatea  a  obtinut
venituri  din  organizarea  si  exploatarea  jocurilor  de  noroc  de  tip  bingo,
organizat prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, în baza Licentei
pentru  organizarea  jocurilor  de  noroc  seria  .X.  valabila  pentru  perioada
01.09.2009 -  31.08.2014 şi  Autorizatiei  de  exploatare  a jocurilor  de  noroc
pentru activitatea de bingo organizata prin intermediul sistemelor retelelor de
televiziune,  seria  .X.,  acordată  anual  pentru  perioadele  01.09.2009-
31.08.2010,  01.09.2010-31.08.2011  şi  respectiv  01.09.2011  -  31.08.2012 -
documente emise de .X. din cadrul .X..

Din  documentele  aflate  la  dosarul  cauzei  rezultă  că  prin  Decizia
nr..X./16.02.2012  Licenta  pentru  organizarea  jocurilor  de  noroc  seria  .X.
deţinută de S.C. .X. S.R.L. a fost revocată de către .X..

Pentru perioada 01.05.2010 - 17.02.2012, societatea a calculat, declarat
şi virat la bugetul statului taxa anuală de autorizare aferentă  activităţii  de tip
bingo organizat prin intermediul  sistemelor retelelor de televiziune, în  suma
totală de .X. lei, prin aplicarea cotei de .X. şi respectiv .X. prevăzută de legea
în  vigoare  pentru  perioada  respectivă,  raportata  la  o  bază  de  calcul
reprezentând  “încasările efective” constituite ca diferenţa dintre total vânzari
(contravaloarea cartoanelor de Bingo vândute) şi total premii acordate.
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Urmare  inspecţiei  fiscale  desfăşurate  la  societate,  prin  Raportul  de
inspecţie  fiscală  nr.F-BN  .X./23.10.2014,  organele  de  inspecţie  fiscală  din
cadrul   Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X.  au  constatat  că
“încasările efective” ce constituie baza de calcul a taxei anuale de autorizare a
jocului de noroc de tip bingo organizat prin intermediul sistemelor retelelor de
televiziune reprezintă  totalul încasărilor obţinute din vânzarea cartoanelor de
Bingo vândute de societate în perioada de desfăşurare a activităţii. 

În consecinţă,  prin raportarea la  o bază  de calcul  a taxei  anuale de
autorizare  reprezentând  totalul încasărilor obţinute din vânzarea cartoanelor
de Bingo vândute de societate în perioada de referinţă, organele de inspecţie
fiscală au stabilit în sarcina societăţii controlate taxe anuale de autorizare în
sumă de .X. lei (pentru partidele de joc desfăşurate în perioada 01.05.2010-
12.02.2012),  suma  suplimentară  de  plată  aferentă  taxei  de  autorizare  şi
exploatare a jocurilor de noroc bingo fiind de .X. (.X. lei - .X. lei). 

Totodată,  avand  in  vedere  faptul  ca  pentru  partida  din  data  de
19.02.2012, care nu s-a mai desfăşurat, societatea a incasat suma de .X. lei
din vânzarea biletelor de bingo aferentei partidei programate,  fara a calcula
si declara taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, s-a stabilit suma
suplimentara aferenta taxei anuale de autorizare si exploatare a jocurilor de
noroc  de  tip  bingo  organizate  prin  intermediul  retelelor  de  televiziune  in
valoare de .X. (.X. lei* .X.).

Astfel, suma suplimentară aferentă taxei de autorizare şi exploatare a
jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune,
pentru perioada verificată, este de .X. lei (.X. + .X.).

Pentru neplata la scadenţă a taxei anuale de exploatare a jocurilor de
noroc  bingo  organizate  prin  intermediul  reţelelor  de  televiziune,  au  fost
calculate în sarcina societăţii majorări de întârziere/dobanzi in suma de .X. lei
şi penalităţi de intarziere in suma de .X. lei, accesoriile fiind calculate pentru
perioada 25.06.2010 - 17.02.2012.  

În drept,  sunt incidente prevederile art.1 alin.(1),  art.13 alin.(1),  art.14
alin.  (2)  pct.iii  lit.A  şi  lit.B  din  O.U.G.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea jocurilor de noroc, conform cărora: 

ART. 1
    “(1) Organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul
României constituie monopol de stat şi se desfăşoară în condiţiile prezentei
ordonanţe de urgenţă. (…)

ART. 13
(1)  Acordarea  licenţei  de  organizare  a  jocurilor  de  noroc,  respectiv

acordarea  autorizaţiei  de  exploatare  a  jocurilor  de  noroc  se  realizează  cu
perceperea de taxe. (…)

ART. 14
    (2) Taxele aferente activităţilor din domeniul jocurilor de noroc se plătesc
de către operatorii economici organizatori, după cum urmează:
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(iii) pentru jocurile de tip pariu şi jocurile de noroc bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, taxa anuală se datorează şi se
plăteşte după cum urmează:

A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la
veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală
minimală  -  până  la  data  de  25  inclusiv  a  lunii  următoare  celei  în  care
documentaţia a fost aprobată;

B.  în cazul  în care,  în cursul  anului  de autorizare,  încasările efective
depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării,
taxa  anuală  de  autorizare  datorată  se  va  recalcula  prin  aplicarea  cotei
procentuale prevăzute în anexă  asupra încasărilor  efective cumulate de la
începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând
cu  prima  lună  în  care  se  înregistrează  depăşirea  rezultatelor  estimate.
Încasările  efective  cumulate  şi  taxa  plătită  de  la  începutul  perioadei  de
autorizare  până  la  finele  lunii  precedente  celei  pentru  care  se  face
regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare;”

-  pct.II,  lit.G  din  Anexa  la  O.U.G.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea  jocurilor  de  noroc,  în  vigoare  în  perioada 05.2010-23.12.2010,
prevede:

“ANEXA 1
         II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
        G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor
reţelelor  de  televiziune:  .X.  din  încasările  efectiv  realizate  la  nivelul
organizatorului, dar nu mai puţin de .X. lei, pe baza documentaţiei tehnico-
economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.” 

-  pct.II,  lit.G  din  Anexa  la  O.U.G.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea  jocurilor  de  noroc,  aşa  cum  a  fost  modificat  prin  Legea
nr.246/2010  pentru  aprobarea  O.U.G.  77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea jocurilor de noroc, în vigoare în perioada 24.12.2010-16.02.2012,
prevede:

 “ANEXA 1
         II. Taxe aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
        G. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor
reţelelor  de  televiziune:  .X.  din  încasările  efectiv  realizate  la  nivelul
organizatorului, dar nu mai puţin de .X. lei, pe baza documentaţiei tehnico-
economice de eficienţă prezentate de operatorul economic.” 

-art.57  alin.(3)  din  HG  nr.870/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prevede:

 ART. 57
“(3)  Documentaţia  tehnico-economică  de  eficienţă  prezentată  de

operatorul  economic  la  autorizare,  întocmită  pe  o  perioadă  de  un  an,  va
conţine următoarele date: totalul încasărilor brute estimate, totalul cheltuielilor,
pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.”
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- anexa 11 la HG nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.77/2009  privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prevede:

“Situaţia privind încasările lunare la sala de joc tip bingo / jocuri bingo
organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune”:

Nr.crt. Indicatorul Valoarea

1 Total vânzări
2 Premiile acordate 
2.1 Premii de linie
2.2 Premii de bingo 
2.3 Premii de bingo acumulate 
2.4 Premii speciale acordate 
2.5 Total premii acordate  (rd. 2.1 + ... + rd. 2.4)
3 Total încasări (rd. 1 - rd. 2.5):

-  pct.36  din  Hotărârea  Guvernului  Nr.823/2011privind  modificarea  şi
completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.870/2009  pentru  aprobarea  Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr.77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, potrivit căruia: 

-”  La anexa nr.11 "Situaţia privind încasările lunare la sala de joc tip
bingo/jocuri  bingo  organizate  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de
televiziune", punctul 1 al formularului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.Încasări efective"

Astfel,  potrivit  prevederilor  legale  mai  sus  invocate,  taxa  anuală  de
autorizare pentru jocurile de noroc de tip  bingo  organizate prin intermediul
sistemelor  reţelelor  de  televiziune  este  de  .X.  din  încas ările  efective
realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai pu ţin de .X. lei,  pe baza
documentaţiei  tehnico-economice  de  eficienţă  prezentate  de  operatorul
economic pentru  perioada  05.10.2010-23.12.2010  şi  respectiv  .X. din
încasările efective realizate la nivelul organizatorului,  dar nu mai pu ţin de
.X. lei,  pe baza documentaţiei tehnico-economice de eficienţă prezentate de
operatorul economic, pentru perioada 24.12.2010-16.02.2012.

Cu privire la modul de calcul al  taxei de autorizare, .X. în calitate de
organ cu atribuţii în activitatea de autorizare şi exploatare a jocurilor de noroc
în perioada supusă verificării, s-a pronunţat astfel:

-prin  adresa nr..X./28.09.2010,  Direcţia  Generală  de  Management  al
Domeniilor Reglementate Specific din cadrul .X. a precizat Direcţiei Generale
Juridice  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  că  prin
sintagma „încasări efective”, se înţelege suma percepută şi încasată de către
organizator de la participanţi la joc, în schimbul dreptului de participare la joc.
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-în acelaşi  sens a fost  şi  adresa nr..X./04.10.2010 prin care Direcţia
Generală Juridică din cadrul ANAF a precizat Gărzii Financiare-Comisariatul
General că  prin sintagma „încasare efectivă”  se înţelege totalul încasărilor
realizate de organizator provenite din vânzarea cartoanelor, înainte de a se
acorda vreun premiu.

De  asemenea,  prin  adresa  nr..X./02.04.2012,  Directia  Generală  de
Management a Domeniilor Reglementate Specific din cadrul .X. precizează
Direcţiei  Generale  a  Finanţelor  Publice  a  jud.  .X.  faptul  că  prin  “încasări
efectiv  realizate”  noţiune  utilizată  în  O.U.G.77/2009,  pe  baza  căreia  se
stabileşte taxa aferentă autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc bingo
organizate  prin  intermediul  sistemelor  de  televiziune,  se  înţelege  totalul
veniturilor fără a scădea premiile sau alte cheltuieli.

Facem precizarea că, una dintre completările aduse de HG nr.823/2011
privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  Guvernului  nr.870/2009  pentru
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, a
fost  modificarea  sintagmei  din  anexa  nr.11  respectiv  „total  vânzări"  cu
sintagma „ încasări efective", tocmai pentru a clarifica eventuale confuzii între
noţiunea  de  "încasări  efectiv  realizate"  utilizată  în  O.U.G  nr.  77/2009  şi
noţiunea "total încasări" din H.G nr. 870/2009.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că, pentru stabilirea bazei
de calcul a taxei aferente autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc bingo
organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, legiuitorul a avut
în vedere noţiunea de " “încasări efectiv realizate" la nivelul organizatorului de
jocuri  de noroc,  respectiv  “totalul  veniturilor  fară  deducerea premiilor  sau a
altor cheltuieli.”

-în  acelaşi  sens  a  fost  emisă  şi  adresa  comună  a  .X.  şi  a  .X.  din
cadrul  .X.  cu  nr..X./31.10.2012,  transmisă  Direcţiei  Generale  a  Finanţelor
Publice a jud. .X..
 

Astfel, având în vedere opinia constantă a .X. exprimată prin direcţiile de
specialitate  cu  privire  la  modul  de  calcul  al  taxei  anuale  de  autorizare  a
jocurilor de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor
de televiziune,  în sensul că  baza de calcul  a  taxei  anuale de autorizare a
jocurilor de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor
de televiziune o reprezintă încasările efectiv realizate la nivelul organizatorului
de jocuri de noroc, respectiv totalul veniturilor fără deducerea premiilor sau a
altor  cheltuieli,  se reţine  că  în  mod legal  organele  de  inspecţie  fiscală  au
calculat  cuantumul taxei  prin aplicarea cotei  prevăzute de lege în perioada
verificată  asupra  bazei  de  calcul  mai  sus  precizate,  stabilind  în  sarcina
societăţii o diferenţă suplimentară de taxe de autorizare aferente jocurilor de
noroc  de  tip  bingo  organizate  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de
televiziune în sumă de .X. lei.
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Referitor la invocarea de c ătre societate  a  adresei Oficiului Naţional
pentru Jocuri  de Noroc nr..X./18.03.2014,  potrivit  căreia  sintagma "încasări
efective" trebuie înţeleasă ca şi încasări certe realizate de către organizatorul
de jocuri  de noroc după  închiderea lunii  financiare  care se determină  prin
diferenţa dintre încasările din taxa de participare şi  premiile acordate către
participant", aceasta nu poate fi  reţinută  în soluţionarea favorabilă  a cauzei
întrucât această autoritate a fost înfiinţată prin  Ordonanţa de Urgenţă Nr. .X.
din  27  martie  2013 privind  înfiinţarea,  organizarea şi  funcţionarea Oficiului
Naţional  pentru  Jocuri  de  Noroc  şi  pentru  modificarea  şi  completarea
Ordonanţei  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea jocurilor de noroc, în perioada verificată  .X., în calitatea sa de
autoritate cu atribuţii  în activitatea de autorizare şi  exploatare a jocurilor de
noroc,  fiind în  măsură  să  se pronunţe asupra bazei  de  impozitare a taxei
anuale de autorizare aferente jocurilor de noroc de tip bingo organizate prin
intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, în perioada supusă  inspecţiei
fiscale.

Referitor  la  sus ţinerile  societ ăţii  cu privire  la  faptul  că  în  perioada
2009-2012 .X. cu atribuţii în activitatea de autorizare şi monitorizare a jocurilor
de  noroc,  a  acordat  societăţii  un  număr  de  3(trei)  autorizaţii  anuale  de
exploatare a activităţii de bingo organizată prin intermediul sistemelor reţelelor
de  televiziune,  în  baza  depunerii  anuale  a  unor  documentaţii tehnico-
economice de eficienţă pe baza cărora s-a calculat taxa anuală de autorizare
şi totodată, activitatea desfăşurată de societate a fost monitorizată de .X. prin
intermediul unui sistem informatic central, cu acces la  datele privind totalul
taxei  de  participare  colectate  şi  totalul  premiilor  acordate  şi  nu  au  existat
obiecţiuni  din partea autorităţii  jocurilor de noroc privind modul  de calcul si
declarare a taxei  anuale de autorizare, aceste susţineri nu se pot reţine în
soluţionarea favorabilă a contestaţiei întrucât  monitorizarea activităţii de jocuri
de noroc exercitata de .X. nu certifică şi corectitudinea evidentierii, declarării si
virării taxei anuale de autorizare aferentă activităţii  de tip bingo organizat prin
intermediul sistemelor retelelor de televiziune.

În ceea ce priveşte domeniul  fiscalităţii,  atribuţiile  privind investigarea
fiscală  a  activităţii  contribuabilului,  legalitatea  şi  conformitatea  declaraţiilor
fiscale, corectitudinea şi  exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi  în speţă
stabilirea corectă a bazei de impunere a taxei anuale de autorizare, stabilirea
diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală
declarată  revin  organelor  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  ANAF,  conform
reglementărilor  art.94 alin.(l) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:

 “ART. 94  Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale
    (1)  Inspecţia  fiscală  are  ca  obiect  verificarea  legalităţii  şi  conformităţii
declaraţiilor fiscale,  corectitudinii  şi  exactităţii  îndeplinirii  obligaţiilor de către
contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea
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sau  stabilirea,  după  caz,  a  bazelor  de  impunere,  stabilirea  diferenţelor
obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.”

 
Referitor la  invocarea de c ătre contestatoare  a prevederilor art.139

alin.(1) din Constituţia României, conform cărora impozitele, taxele şi orice alte
venituri  ale bugetului de stat şi  ale bugetului asigurărilor sociale de stat se
stabilesc numai prin lege, considerând că în cazul de faţă taxa de autorizare
jocuri de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de
televiziune este  reglementată  de  OUG  nr.77/2009  privind  organizarea  şi
exploatarea  jocurilor  de  noroc,  motiv  pentru  care  orice  alte  prevederi  şi
completări făcute prin alte acte normative care nu au rangul de lege nu pot fi
invocate,  se  reţine  că  această  susţinere  este  nefondată,  atâta  timp  cât
organele fiscale au calculat  taxa de autorizare jocuri  de noroc de tip bingo
organizate  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de  televiziune raportat  la
“încasările  efective”  precizate  la  pct.II,  lit.G  din  Anexa  la  O.U.G.  77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, iar explicitările aduse prin
normele de aplicare ale ordonanţei de urgenţă mai sus menţionate,  în speţă
HG nr.870/2009,  aşa cum a fost  modificată  prin  HG Nr.823/2011, care fac
corp comun cu actul normativ de bază, au rolul de a face precizări cu privire la
aplicarea în concret a acestuia. 

Referitor  la  sus ţinerea  societ ăţii  potrivit  căreia  “Din  discuţiile
preliminare  purtate  cu  inspectorii  fiscali  a  rezultat  ideea  unei  eventuale
reverificări asupra modului de calcul a taxei de autorizare pentru exploatarea
jocului  de  noroc  Bingo  organizat  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de
televiziune de către societatea noastră începând cu septembrie 2009 când a
fost iniţiat  proiectul  “.X.”,  acest argument nu poate fi  reţinut  în soluţionarea
favorabilă a contestaţiei întrucât din documentele aflate la dosar se reţine că
perioada verificată  pentru  care s-a  emis  titlul  de creanţă  este  01.05.2010-
31.12.2013,  iar  inspecția  fiscală  desfașurată  anterior  la  societate  a  vizat
perioada până în aprilie 2010, astfel încât nu poate fi vorba de o reverificare.

Totodată, potrivit prevederilor art.105^1 alin.(1) din Ordonanţa Guvernu-
lui nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, conducătorul inspecţiei fiscale poate decide reverifi-
carea unei anumite perioade.

Astfel, în temeiul prevederilor  art.216 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,  coroborate cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui
Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.2906/2014 privind  aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, se va respinge ca neîntemeiată contestaţia
formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere  nr.F-BN  .X./23.10.2014,  pentru
suma totală de .X. lei, reprezentând  taxe anuale de autorizare a jocurilor de
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noroc  de  tip  bingo  organizate  prin  intermediul  sistemelor  reţelelor  de
televiziune.

Având în vedere cele mai sus, precum şi faptul că în sarcina societăţii a
fost  reţinut  ca  datorat  debitul  în  suma  de  .X.  lei  reprezentând  taxa  de
autorizare  a  jocurilor  de  noroc  de  tip  bingo  organizate  prin  intermediul
sistemelor reţelelor de televiziune,  contestatoarea datorează şi accesoriile în
sumă totală de .X. lei  din care majorări de întârziere/dobânzi aferente în sumă
de .X. lei  şi penalităţi de întârziere aferente  în sumă de  .X. lei,  drept pentru
care  contestaţia  va  fi  respinsă  ca  neîntemeiată  şi  pentru  această  sumă,
conform principiului de drept ˝accessorium sequitur principale˝ şi ţinând cont
de  faptul  că  societatea  nu  aduce  argumente  privind  modul  de  calcul  al
acestora. 

2. Referitor la Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr.F-
BN .X./23.10.2014, cauza supus ă solu ţionării este dac ă Direc ţia general ă
de  solu ţionare  a  contesta ţiilor  din  cadrul  Agen ţiei  Na ţionale  de
Administrare  Fiscal ă are  competen ţa  material ă  de  a  solu ţiona  acest
capăt de cerere, în condi ţiile în care la data depunerii contesta ţiei SC .X.
SRL nu avea calitatea de mare contribuabil, iar Dec izia de nemodificare a
bazei de impunere nr.F-BN .X./23.10.2014 nu a fost emis ă  de organele
centrale de inspec ţie/control.

În  fapt,  prin  Decizia  de  nemodificare  a  bazei  de  impunere  nr.F-BN
.X./23.10.2014 organele de inspecţie fiscală au dispus nemodificarea bazei de
impunere a  contributiei de asigurari sociale datorata de angajator, contributiei
individuale  de  asigurari  sociale  retinuta  de  la  asiguraţi,  contributiei  de
asigurare  pentru  accidente  de  munca  si  boli  profesionale  datorata  de
angajator,  contributiei  de  asigurari  pentru  şomaj  datorata  de  angajator,
contributiei  individuale  de  asigurari  pentru  şomaj  retinuta  de  la  asiguraţi,
contributiei  angajatorilor  la  fondul  de  garantare  pentru  plata  creanţelor
salariale,  contributiei  pentru  asigurari  de  sanatate  datorata  de  angajator,
contributiei  pentru asigurari  de sanatate retinuta de la asiguraţi,  contributiei
pentru concedii si indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice, impozitului pe
veniturile  din  salarii  si  asimilate  salariilor,  impozitului  pe  veniturile  din
dividende distribuite persoanelor fizice, impozitului pe veniturile obţinute din
România de nerezidenti persoane fizice, datorate de persoane juridice române
pe perioada 01.05.2010 – 31.12.2013.

Prin  contestaţia  formulată  societatea  solicită  anularea  Deciziei  de
nemodificare a bazei de impunere nr.F-BN .X./23.10.2014.

 
În  drept,  sunt  aplicabile  prevederile  art.205  alin.(1)  din  Ordonanţa

Guvernului  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedura  fiscală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora : 
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   “(1)  Împotriva  titlului  de  creanţă,  precum  şi  împotriva  altor  acte
administrative fiscale se poate formula contestaţie  potrivit  legii.  Contestaţia
este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care
se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin
lipsa acestuia, în condiţiile legii.”

-prevederile  art.209  alin.1  lit.c)  din  OG  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, conform cărora:

„(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor  de impunere,  a actelor
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere, deciziilor  pentru
regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a
măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,
precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către:
[...]

c)  Direcţia  generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  pentru  contestaţiile  care  au  ca  obiect
impozite,  taxe,  contribuţii,  datorie  vamală,  accesoriile  acestora,  precum  şi
măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare,  pentru  contestaţiile  formulate  de  marii  contribuabili,  precum  şi  cele
formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele
centrale cu atribuţii de inspecţie fiscală, indiferent de cuantum.”

Potrivit art.88 lit.e) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
    “Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative
fiscale:

a) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.”, 
De asemenea, potrivit prevederilor art.1 şi art.2 din OPANAF nr.1024 din

29 iulie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie
privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale":

“ART.1  Se  aprobă  modelul  şi  conţinutul  formularului  "Decizie  privind
nemodificarea  bazei  de  impunere  ca  urmare  a  inspecţiei  fiscale",  cod
14.13.02.99/3, prevăzut în anexa nr.1.

ART. 2
         Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare
a inspecţiei fiscale" se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa
nr.2.”

“ANEXA  2  Instrucţiuni  de  completare  a  formularului  "Decizie  privind
nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale"

Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare
a inspecţiei fiscale" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de
inspecţie  fiscală  în  aplicarea  prevederilor  legale  pentru  comunicarea
rezultatelor  inspecţiilor  fiscale  atât  la  persoane juridice,  cât  şi  la  persoane
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fizice, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare
a inspecţiei fiscale" se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale generale
sau parţiale  pentru obligaţiile  fiscale  pentru care s-a constatat  că  baza  de
impunere nu se modifică, iar creanţa fiscală a fost corect determinată.”

Din coroborarea prevederilor legale invocate, precum şi pentru faptul că
prin Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr.F-BN .X./23.10.2014 nu
se prevede stabilirea unor obligaţii fiscale suplimentare în sarcina societăţii  ci
faptul că între impozitele calculate şi plătite de contribuabil şi cele stabilite de
organele de inspecţie fiscală nu s-au constatat diferenţe, iar decizia contestată
nu este un act administratv fiscal emis de organele centrale cu atribuţii  de
inspecţie fiscală  şi nici contribuabilul nu are calitatea de mare contribuabil la
data  formulării  contestaţiei,  soluţionarea contestaţiei  pentru  acest  capăt  de
cerere  intră  în  competenţa structurii  regionale  cu  atribuţii  de  soluţionare  a
contestaţiilor,  Direcţia  generală  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală neavând competenţa materială de
soluţionare a contestaţiei formulată împotriva acestui act administrativ fiscal.

Prin urmare, pentru capatul de cerere privind Decizia de nemodificare a
bazei de impunere nr.F-BN .X./23.10.2014, dosarul contestatiei S.C. .X. S.R.L
va fi transmis  Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X.-Activitatea de
Inspecţie Fiscală, în vederea înaintării spre competenţă soluţionare Serviciului
de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  Direcţiei  generale  regionale  a
finanţelor publice .X..

3. Referitor la solicitarea de anulare a Dispozi ţiei privind m ăsurile
stabilite  de  organele  de  inspec ţie  fiscal ă  nr..X./23.10.2014,  emis ă  de
Activitatea  de  inspec ţie  fiscal ă  din  cadrul  Administra ţiei  Jude ţene  a
Finan ţelor  Publice  .X.,  cauza  supus ă  solu ţionării  este  dac ă  Agen ţia
Naţional ă de Administrare Fiscal ă prin Direc ţia General ă de Solu ţionare a
Contesta ţiilor  are competen ţa de a solu ţiona acest  cap ăt  de cerere în
condi ţiile în care în cuprinsul acestei dispozi ţii nu se reg ăseşte măsura
de diminuare a pierderii fiscale.

 În fapt,  prin Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de inspecţie
fiscală nr..X./23.10.2014, organele de inspecţie fiscală au dispus înregistrarea
în  evidenţa   contabilă  a S.C.  .X.  S.R.L,  până  la  data  de  25.11.2014,  a
impozitului pe veniturile din premii şi  jocuri de noroc în sumă  de .X.lei şi  a
accesoriilor aferente în sumă de .X. lei,  a taxei de autorizare şi exploatare a
jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul reţelelor de televiziune în
sumă de .X. lei  şi a accesoriilor aferente în sumă de .X. lei,  a impozitului pe
profit  stabilit  suplimentar  în  sumă  de  .X.  lei,  stabilite  cu  ocazia  inspecţiei
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fiscale,  precum şi  impozitarea fondului  de  rezervă  aflat  în  sold  la  data de
31.12.2013, în situaţia neutilizării  acestuia pentru destinaţia stabilită  în mod
expres  de  HG  nr.  870/2009 pentru  aprobarea  normelor  metodologice  de
aplicare a O.U.G. nr.77/2009.
 

În drept,  în speţă sunt aplicabile prevederile art.205 alin.(1), alin.(3) şi
alin.(4)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează:

„1  Împotriva  titlului  de  creanţă,  precum  şi  împotriva  altor  acte
administrative fiscale se poate formula contestaţie  potrivit  legii.  Contestaţia
este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care
se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin
lipsa acestuia, în condiţiile legii. 

(…)
(3)  Baza  de  impunere  şi  impozitul,  taxa sau contribuţia  stabilite  prin

decizie de impunere se contestă numai împreună.
(4) Pot fi contestate în condiţiile alin.(3) şi deciziile de impunere prin care

nu sunt stabilite impozite, taxe, contribuţii  sau alte sume datorate bugetului
general consolidat”,

coroborate cu cele ale art.206 alin.2 din acelaşi act normativ:
    „(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi
înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal
atacat,  cu excepţia  contestaţiei  împotriva refuzului  nejustificat  de emitere a
actului administrativ fiscal.”

Potrivit acestor prevederi legale, contestatarul este îndreptăţit să formuleze
contestaţie împotriva titlului de creanţă sau a altor acte administrative fiscale,
obiectul  contestaţiei  constituindu-l  numai  sumele  şi  măsurile  înscrise  de
organele fiscale în aceste documente.

Totodată, în ceea ce priveşte competenţa de soluţionare, la data depunerii
contestaţiei, se reţine că potrivit art.209 alin.(1) lit.c) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:

„Contestaţiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  deciziilor  pentru
regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a
măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilite  pr in  dispozi ţie  de
măsuri,  precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către:

[...] c) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale  de  Administrare  Fiscală,  pentru  contestaţiile  care  au  ca  obiect
impozite,  taxe,  contribuţii,  datorie  vamală,  accesoriile  acestora,  precum  şi
măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 5 milioane lei sau mai
mare,  pentru  contestaţiile  formulate  de  marii  contribuabili,  precum  şi  cele
formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele
centrale de inspecţie/control, indiferent de cuantum.”
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Potrivit  acestor  prevederi  legale,  se  reţine  că  Direcţia  Generală  de
Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare
Fiscală  are  competenţa  de  soluţionare  numai  a  contestaţiilor  formulate
împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor  administrative  fiscale  asimilate
deciziilor  de  impunere,  deciziilor  pentru  regularizarea  situaţiei  emise  în
conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii
fiscale  stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri,  precum  şi  împotriva  deciziei  de
reverificare  şi  numai  pentru  contestaţiile  care  au  ca  obiect  impozite,  taxe,
contribuţii,  datorie  vamală,  accesoriile  acestora,  precum  şi  măsura  de
diminuare  a  pierderii  fiscale,  în  cuantum de  5  milioane lei  sau  mai  mare,
pentru contestaţiile formulate de marii contribuabili, precum şi cele formulate
împotriva  actelor  enumerate  mai  sus,  emise  de  organele  centrale de
inspecţie/control, indiferent de cuantum.

Prin urmare, având în vedere dispoziţiile legale imperative citate mai sus
şi  întrucât  între  măsurile  dispuse  de  organele  de  inspecţie  fiscală  nu  se
regăseşte diminuarea pierderii fiscale ci măsura de înregistrare în contabilitate
a obligaţiilor fiscale stabilite, se re ţine că Direc ţia General ă de Solu ţionare a
Contesta ţiilor nu are competen ţa de solu ţionare a dispozi ţiei de m ăsuri
în cauz ă, aceasta intrând în competenţa organelor fiscale emitente ale actului
administrativ fiscal contestat, în conformitate cu prevederile art.209 alin.(2) din
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  fiscal,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, care stipulează:

„2)  Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se
soluţionează de către organele fiscale emitente.”,
coroborat  cu  pct.5.3  din  Ordinul  Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare  Fiscală  nr.2906/2014  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru
aplicarea titlului  IX din Ordonanţa Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul  de
procedură fiscală, care precizează:

„5.3. Prin alte acte administrative fiscale prevăzute la art. 209 alin. (2)
din Codul de procedură fiscală se înţelege actele administrative fiscale emise
de organele fiscale competente, altele decât cele stipulate expres şi limitativ la
art. 209 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, şi pentru care competenţa de
soluţionare a contestaţiilor aparţine organelor fiscale emitente.”,

 fapt pentru care, pentru acest capăt de cerere, dosarul va fi transmis spre
soluţionare  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor  Publice  .X.  -Activitatea  de
Inspecţie  Fiscală  Contribuabili  mijlocii,  în  calitate  de  organ  emitent  al
Dispoziţiei  privind  măsurile  stabilite  de  organele  de  inspecţie  fiscală
nr..X./23.10.2014.
         

Pentru  considerentele  arătate  mai  sus,  potrivit  temeiurilor  legale
invocate  în  conţinutul  deciziei  precum  şi  în  temeiul  art.  216  alin.  (1)  din
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 11.1 lit.
a)  din  Ordinul  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală
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nr.2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se

 
D E C I D E

1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta ţiei  formulată de  S.C. .X.
S.R.L.  împotriva  Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare
de plată  stabilite de inspecţia fiscală  nr.F-BN .X./23.10.2014 emisă în baza
Raportului  de  inspecţie  fiscală  nr.F-BN  .X./23.10.2014  de  organele  de
inspecţie fiscală  din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X.,
pentru suma totală de .X. lei,  reprezentând:

-.X. lei taxă anuală autorizare  jocuri noroc;
-  .X. lei majorări de întârziere/dobânzi aferente;
-  .X. lei penalităţi de întârziere.
2.  Constatarea  necompeten ţei  materiale  a  Direc ţiei  Generale  de

Solu ţionare a Contesta ţiilor  din cadrul  Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. .X. S.R.L. împotriva
Deciziei de nemodificare a bazei de impunere nr.F-BN .X./23.10.2014 emisă
de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  Administraţiei  Judeţene  a
Finanţelor Publice .X. şi transmiterea organului emitent al actului administrativ
fiscal atacat,  în vederea înaintării, spre competentă soluţionare, structurii de
soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  Direcţiei  Generale  Regionale  a
Finanţelor Publice .X..

3.  Constatarea  necompeten ţei  materiale  a  Direc ţiei  Generale  de
Solu ţionare a Contesta ţiilor  privind  soluţionarea contestaţiei  formulată  de
S.C. .X. S.R.L. împotriva  Dispoziţiei privind măsurile stabilite de organele de
inspecţie fiscală nr..X./23.10.2014  şi  transmiterea acesteia spre competentă
soluţionare Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  .X. – Activitatea de
Inspecţie fiscală, în calitate de organ emitent al actului atacat.

       Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel .X. sau la Curtea
de Apel .X. în termen de 6 luni de la data comunicării.

      
        DIRECTOR GENERAL
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