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DECIZIA nr.  157  din 06.05.2010 
privind solutionareacontestatiei formulata de 

SC X SRL, 
inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x 

 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti prin Serviciul  
solutionare  contestatii a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice x cu 
adresa nr. x, inregistrata la DGFP-MB sub nr. x, cu privire la contestatia formulata de 
SC X SRL, cu sediul in str. Intrx, x, Bucuresti. 
 
 Obiectul contestatiei, inregistrata la organul fiscal sub nr. x,  il constituie decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, emisa de Administratia Finantelor 
Publice x,  prin care s-au stabilit in sarcina acesteia accesorii aferente impozitului pe 
profit in suma totala de x lei. 
   
 Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), 
art.206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului 
Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de SC X SRL. 
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 
 I. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x organele fiscale 
din cadrul Administratiei Finantelor Publice x au stabilit in sarcina SC X SRL, pe baza 
evidentei pe platitor, majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale neachitate in 
termen in suma totala de x lei, calculate de la scadenta pana la x. 
 
 II. Prin contestatia formulata SC X SRL solicita anularea deciziei nr. x, 
deoarece firma nu a avut si nu are activitate, nu a realizat profit, deci profit 0 (zero), 
impozit 0 (zero) si accesorii 0 (zero). 
 
  

III. Luand in considerare motivele invocate de contestatara, documentele 
existente la dosarul contestatiei, sustinerile organului de administrare fiscala, precum 
si actele normative in vigoare, se retin urmatoarele: 
 
 3.1. Referitor la suma de x lei reprezentand majora ri de intarziere stabilite 
prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de pl ata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale emisa AFP X:  

 
Cauza supusa solutionarii este daca organul de solu tionare se poate 

investi cu solutionarea pe fond a acestui capat de cerere, in conditiile in care 
majorarile de intarziere aferente impozitului pe pr ofit in suma de x lei, au fost 
revizuite de organul fiscal prin Decizia de impuner e nr. x privind obligatiile 
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fis cale. 

 
 In fapt,  prin Decizia nr. x  referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale, AFP X a stabilit majorari de intarziere in suma totala de x lei. 
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 Datorita unei erori de transmitere a fisierelor catre Unitatea de Imprimerie 
Rapida Valcea, sumele din decizia de impunere contestata au fost dublate, desi in fisa 
pe platitor, majorarile de intarziere calculate in perioada x - x.2009, sunt corect 
evidentiate, eroarea existand doar la listarea deciziei de impunere. 
 
 Drept urmare, organul fiscal a emis Decizia de impunere nr. x  privind obligatiile 
fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale, comunicata societatii, prin care s-a 
revizuit Decizia de impunere nr. x, in sensul diminuarii cu suma de x lei a obligatiei de 
plata initial stabilita in suma de x lei.  
   
 In drept , conform art. 205 "Posibilitatea de contestare" din Codul de procedura 
fiscala, republicat: 
 "(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative 
fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa 
de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile 
sale printr-un act administrativ fiscal sau in lipsa acestuia, in conditiile legii. 
 (2) Este indreptatit la contestatie numai cel care con sidera ca a fost lezat 
in drepturile sale printr-un act administrativ fisc al sau prin lipsa acestuia.(...)". 
 
 De asemenea, potrivit art. 206 alin. (2) din actul normativ sus-mentionat 
"obiectul contestatiei il constituie numai sumele s i masurile stabilite si inscrise 
de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul  administrativ fiscal atacat, cu 
exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustifi cat de emitere a actului 
administrativ fiscal ".  
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta ca organul fiscal a 
emis Decizia de impunere nr. x privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor 
evidentei fiscale, comunicata societatii, prin care s-a revizuit Decizia de impunere nr. 
x, in sensul diminuarii cu suma de x lei a obligatiei de plata initial stabilita in suma de x 
lei.  
  
 Fata de cele mai sus prezentate, contestatia formulata de SC X SRL, urmeaza 
a fi respinsa in parte ca fiind ramasa fara obiect, pentru suma de x lei, intrucat 
obligatia de plata initial stabilita prin Decizia de impunere nr. x in suma de x lei 
contestata, a fost diminuata de organul fiscal prin Decizia de impunere nr. x privind 
obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale. 
 

3.2. Referitor la suma de x lei reprezentand majora ri de intarziere stabilite 
prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de pl ata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale emisa AFP X : 
   

Cauza supusa solutionarii este daca societatea dato reaza majorari de 
intarziere aferente impozitului pe profit, in condi tiile in care aceasta nu a achitat 
la  termenele legale sumele datorate si declarate d e aceasta prin declaratiile 
“100” privind obligatiile de plata la bugetul de st at. 
 

In fapt,  prin declaratia “100” privind obligatiile de plata la bugetul de stat, 
inregistrata la Administratia Finantelor Publice x sub nr. x societatea declara ca 
obligatie de plata suma de x lei repezentand: ”Impozit pe profit datorat de persoane 
juridice romane – impozit minim”, obligatie care nu a fost achitata de aceasta in 
termenul legal. 
 

Drept urmare, organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice x au 
emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x prin care au stabilit in 
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sarcina societatii   majorari de intarziere aferente impozitului pe profit in suma de x lei, 
calculate asupra sumei de x lei pentru perioada x2009 - x.2009. 
  

In drept,  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata prevede: 

“Art. 82. - (2) In declaratia fiscala  contribuabilul trebuie sa calculeze 
cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege”.  

"Art. 85 (1) - Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 

a) prin declara Ńie fiscal ă, în condi Ńiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4) ;  
b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
Art. 86 -(4 ) Declara Ńia fiscal ă întocmit ă potrivit art. 82 alin. (2) este 

asimilat ă cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verific ări ulterioare, şi 
produce efectele juridice ale în ştiin Ńării de plat ă de la data depunerii acesteia.   

(6) Decizia de impunere şi decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă 
accesorii constituie şi înştiin Ńări de plat ă, de la data comunic ării acestora in 
conditiile in care se stabilesc sume de plata” .             
 

De asemenea, pct. 107.1 din  Normele metodologice de aplicare a Codului de 
procedura fiscala prevede:  

“Titlul de creanŃă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se 
individualizează obligaŃia de plată privind creanŃele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndreptăŃite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:  

a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;  
b) declara Ńia fiscal ă, angajamentul de plată sau documentul întocmit de 

plătitor prin care acesta declară obligaŃiile fiscale, în cazul în care acestea se stabilesc 
de către plătitor, potrivit legii;  

c) decizia prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru 
creanŃele fiscale accesorii, reprezentând dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere , 
stabilite de organele competente.” 
 

In speta, sunt incidente si dispozitiile art. 119 si 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind  Codul de procedura fiscala, republicata care prevad: 

“Art. 119. - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre 
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de 
intarziere”. 
 “Art. 120. - (1) Major ările de întârziere se calculeaz ă pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden Ńă şi pân ă 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv”.  
 
            Din decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x rezulta ca 
accesoriile au fost calculate asupra debitului declarat prin declaratia fiscala depusa de 
contestarara insasi la data de x07.2009, debit care nu a fost achitat de  aceasta. 
 

Astfel, organele fiscale nu au stabilit debite noi in sarcina contestatarei,  ci au 
calculat accesorii asupra sumei de plata declarata de aceasta prin declaratia fiscala 
declaratia “100” privind obligatiile de plata la bugetul de stat, inregistrata la 
Administratia Finantelor Publice x sub nr. x, respectiv impozit pe profit datorat (impozit 
minim) pentru trimestrul II 2009 in suma de x lei. 

 
Solicitarea anularii deciziei nr. x, deoarece firma nu a avut si nu are activitate, 

nu a realizat profit, deci profit 0 (zero), impozit 0 (zero) si accesorii 0 (zero)”, nu poate 
fi retinuta in solutionarea favorabila a contesatiei, intrucat debitul asupra careia au fost 
calculate accesoriile reprezinta impozitul pe profit datorat in suma de x lei declarat de 
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societate, pe proprie raspundere conform declaratiei “100” privind obligatiile de plata 
la bugetul de stat, inregistrata la Administratia Finantelor Publice x sub nr. x. 

 
Mai mult, art. 18  alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevede in mod imperativ obligativitatea platii 
unui impozit minim,  astfel ca in situatia in care contribuabilii care in anul precedent au 
realizat venituri totale anuale de pana la  x lei, acestia datoreaza un impozit minim 
anual in suma de x lei, respectiv un impozit minim pentru trimestriul II 2009 in suma de 
x lei. 
  

Rezulta ca, in lipsa unor elemente de fond intemeiate,  contestarara a incercat 
sa invoce aspecte de ordin formal,  pentru a fi exonerata  de plata sumelor ce le 
datoreaza bugetului de stat, corect calculate din moment ce nu  s-au propus probe din 
care sa rezulte un alt cuantum. 
   

In ceea ce priveste cuantumul debitelor asupra carora au fost calculate 
accesoriile rezulta ca acestea sunt cele declarate de societate, pe proprie raspundere, 
iar faptul ca aceasta este in inactivitate de la infiintare si in masura in care nu indica si 
nu depune probe din care sa rezulte o alta baza asupra careia s-au calculat 
accesoriile, nu este de natura sa conduca la anularea titlului de creanta.    

 
Avand in vedere prevderile legale sus mentionate, documentele existente la 

dosarul cauzei, precum si faptul ca societatea nu a platit debitele declarate prin 
declaratiile fiscale, se retine ca aceasta datoreaza accesoriile stabilite prin decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x in suma totala de x lei. 
  

Drept urmare, contestatia societatiii urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata 
pentru acest capat de cerere. 
 
 Pentru considerentele aratate si in temeiul  art. 82, art. 85, art. 86,  art. 119, art. 
120 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si  
pct. 107.1 din  Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala, 
aprobate prin H.G.  nr. 1050/2004 
 

DECIDE 
 

1. Respinge in parte ca fiind ramasa fara obiect contestatia formulata de SC X 
SRL, pentru suma x lei de  reprezentand majorari de intarziere  aferente impozitului pe 
profit, stabilite prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, revizuita de 
AFP X prin Decizia de impunere nr. x privind obligatiile fiscale stabilite in urma 
corectiilor evidentei fiscale. 
 
 2. Respinge in parte ca neintemeiata si nesustinuta cu documente contestatia 
formulata de SC X SRL, pentru suma de x lei reprezentand majorari de intarziere 
aferente impozitului pe profit stabilite prin Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale, revizuita de AFP X prin Decizia de impunere nr. x 
privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale. 
  
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate 
fi contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 
                  


