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DECIZIA NR. DGc 4438/19.06.2013 
 privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

S.C. X,  
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

 a Judeţului Iaşi sub nr. …  
 
 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Iaşi cu adresa …, înregistrată la instituţia noastră 
sub nr. …, cu privire la contestaţia formulată de S.C. X cu sediul în …, cod 
unic de înregistrare …. 
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. …. 
  Suma contestată este în valoare totală de S lei şi reprezintă: 
  -  S lei – TVA debit; 
  -  S lei – TVA dobândă; 
  -  S lei – TVA penalităţi de întârziere. 

        Contestaţia este semnată de către d-l Y, în calitate de unic 
asociat al S.C. X şi poartă amprenta în original a  ştampilei societăţii. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal a fost emis în 
data de …, iar contestaţia a fost depusă în data de ..., la Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi, sub nr. .... 
  Contestaţia este însoţită de Referatul cu propuneri de 
soluţionare, transmis cu adresa nr. …, semnat de conducătorul organului 
care a încheiat actul atacat, respectiv Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi, prin care îşi menţine punctul de vedere înscris în actul 
emis şi propune respingerea contestaţiei formulate de S.C. X ca nemotivată. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
 
  I. S.C. X, contestă Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale 
stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. …, prin care a fost obligat la 
plata sumei de S lei, sumă ce reprezintă debit TVA  din luna iulie 2007 în 
valoare de S lei precum şi dobânzi şi penalităţi în valoare de S lei. 
           Contestatoarea menţionează faptul că societatea nu mai are 
activitate de aproximativ 5 ani, iar în anul 2009 a obţinut aprobare pentru 
regim de declarare derogatoriu. 
           Petenta precizează că una dintre condiţiile pentru a obţine 
regim de declarare derogatoriu este de „a figura în evidenţa fiscală cu toate 
obligaţiile declarative şi de plată îndeplinite” şi de aceea cum de în anul 
2009 nu avea datorii, iar în anul 2013 să apară datorii restante din anul 
2007.  

          II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice a judeţului Iaşi, Administraţiei Finanţelor Publice a 
Municipiului Iaşi urmare a verificărilor efectuate, din oficiu, privind modul 
de evidenţiere a datelor din fişa sintetică pe plătitor a S.C. X, a reglat 
evidenţa fiscală, deoarece s-a efectuat ştorno trezorerie la data de 
27.07.2007, emiţând Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite 
în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. … prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei obligaţii fiscale în sumă de S lei, astfel: 
                   -  S lei – TVA debit; 
 -  S lei – TVA dobândă; 
 -  S lei – TVA penalităţi de întârziere. 

      III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele 
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin 
următoarele: 
           Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal a 
procedat în mod legal la emiterea Deciziei de impunere privind 
obligaţiile fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. … şi 
la stabilirea în sarcina petentei a obligaţiilor fiscale în sumă de S lei. 
 

         În fapt, în data de 27.07.2007, cu chitanţa nr. … S.C. Z achită 
obligaţii la bugetul de stat în sumă totală de S lei, selectând însă eronat 
codul fiscal pentru suma de S lei ce reprezintă TVA de plată, respectiv în 
loc de CF …ce aparţine S.C. Z. s-a înscris CF … ce aparţine S.C. X S.R.L. 

         Ulterior, la data de 25.10.2007, însăşi contestatoarea solicită 
prin adresă corecţia sumei de S lei ce aparţine de fapt S.C. Z şi fiind 
îndeplinite condiţiile prevăzute de Ordinul Ministerului de Finanţe Publice 
2089/2006, aplicabil la data cererii, s-a procedat la efectuarea ştornării 
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plaţii de pe CF … al S.C. X şi înregistrarea plăţii de S lei reprezentând TVA 
la CF … al S.C. Z. 

         Deoarece adresa prin care s-a solicitat corecţia nu a fost 
depusă la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi ci la 
Trezoreria Municipiului Iaşi, ştornarea efectuată nu a făcut obiectul 
recalculării de către Serviciul Evidenţă pe Plătitor la data depunerii ci 
ulterior, în baza interogării bazei de date în mod centralizat, moment în 
care s-a constatat că suma stinsă în mod eronat de plata ce a fost supusă 
corecţiei nu a fost debitată. 

         Ca urmare, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 2144/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 1722/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind organizarea Sistemului de administrare a creanţelor fiscale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ordin ce face parte din categoria 
îndrumărilor date de conducerea unui organ ierarhic superior organelor 
administrative din subordine, s-a procedat la simulare, refăcându-se 
ordinea stingerii, după care s-a emis Decizia de impunere privind obligaţiile 
fiscale stabilite în urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. … prin care s-a 
stabilit în sarcina S.C. X obligaţii fiscale în sumă de S, astfel: 
                  -  S lei – TVA debit; 
          -  S lei – TVA dobândă; 
             - S lei – TVA penalităţi de întârziere.           

            În ceea ce priveşte susţinerea contestatoarei că în anul 2009 a 
solicitat regim derogatoriu şi că nu avea datorii la bugetul statului, organul 
fiscal precizează că la acea dată ştornarea se vizualiza în Fişa Sintetică 
Totală ca plată în plus astfel fiind posibilă aprobarea regimului derogatoriu 
nefiind evidenţiate datorii la bugetul de stat a societăţii. 

         Suma de S lei reprezentând TVA a influenţat plăţile S.C. X 
efectuate conform Deconturilor TVA depuse de petentă.    
           
                  În drept, potrivit art. 85 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală alin. (1): 
                  „(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 
                  a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 
86  alin. (4); 
                  b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
  Totodată, sunt aplicabile dispoziţiile art. 119, art. 120 şi  art. 
120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
precizează: 
                     “Art. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de 
întârziere 
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                  (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen 
dobânzi şi penalităţi de întârziere. 
                  Art. 120 Dobânzi 
                  (1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. 
                 Art. 120^1 Penalităţi de întârziere 
                  (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează 
cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale.” 

 Referitor la susţinerea contestatoarei că în anul 2009 nu figura 
cu datorii la bugetul de stat, este de reţinut că plata eronată în suma de S 
lei reprezentând TVA a figurat în fişa contestatoarei ca o plată în plus la 
momentul respectiv, influenţând plăţile acesteia efectuate conform 
Deconturilor TVA depuse. Din verificările efectuate din oficiu privind modul 
de evidenţiere a datelor din fişa sintetică pe plătitor a  S.C. X, organul fiscal 
reglează evidenţa fiscală prin repunerea debitului în sumă de S lei stins cu 
o plată efectuată eronat şi prin refacerea ordinii stingerii obligaţiilor fiscale, 
emiţând Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în urma 
corecţiilor evidenţei fiscale nr. …, aşa cum se precizează în Ordinul 
ministrului economiei şi finanţelor nr. 2144/2008 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1722/2004 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea Sistemului de administrare a 
creanţelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare: 

        „Pentru a nu denatura evidenţa fiscală şi situaţiile fiscale 
raportate anterior depistării erorilor materiale, corecţiile se efectuează 
prin simulare iar în evidenţa fiscală se introduc diferenţele rezultate 
atât pentru obligaţia principală cât şi pentru accesorii, cu respectarea 
regulilor şi procedurilor prevăzute de prezentele Instrucţiuni”. 
                 Ca urmare, în mod corect organul fiscal a stabilit în sarcina S.C. 
X obligaţii fiscale în sumă totală de S lei, urmând să se respingă 
contestaţia, ca neîntemeiată. 
 Pentru considerentele arătate şi în temeiul dispoziţiilor art. 119, 
art. 120 şi art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului 
Iaşi 
                                                  DECIDE: 
 
                     Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de 
S.C. X, împotriva Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite în 
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urma corecţiilor evidenţei fiscale nr. …, pentru suma de S lei, reprezentând 
TVA şi dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente. 
        Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi, spre a fi dusă la  îndeplinire. 
                În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac. 
                Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula acţiune 
în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,   
          
                                                                           ŞEF SERVICIU                                  
                                                             SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,               
                                                                       
 
 
                        
4ex/18.06.2013                                                                                            Întocmit, 
                                                                                                        


