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D E C I Z I A  Nr.181 
                        din 16 octombrie 2012 
 
 
    
 Privind solutionarea contestatiei formulata de catre SC X SRL, cu sediul social 
în localitatea Simleu Silvaniei, x x, blx, ap.x judetul Salaj, înregistrata la D.G.F.P. 
Salaj  sub nrx din x. 
 Directia Generala a Finantelor Publice Salaj a fost înstiintata de catre 
Administratia Finantelor Publice a orasului Simleu Silvaniei prin adresa nr. x din x cu 
privire la contestatia formulata de SC X SRL împotriva Deciziei de constatare a 
pierderii valabilitătii esalonării la plată a oligatiilor fiscale nr.x si a Deciziei de pierdere 
a valabilitătii amânării la plată a penalitătilor de întârziere nr. x. 
 Contestatia a fost înregistrata la Administratia Finantelor Publice a orasului 
Simleu Silvaniei sub numarul x din x si este semnată de către S.C.A. x conform 
împuternicirii avocatiale existentă la dosarul cauzei. 
 Obiectul contestatiei îl reprezinta Decizia de constatare a pierderii valabilitătii 
esalonării la plată a oligatiilor fiscale nr.x si Decizia de pierdere a valabilitătii amânării 
la plată a penalitătilor de întârziere nr. x. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare,  D.G.F.P. Salaj este investita sa 
se pronunte asupra cauzei. 

I.  SC X SRL prin S.C.A. x formulează contestatie împotriva următoarelor 
documente: 

1. Decizia de constatare a pierderii valabilitătii esalonării la plată a obligatiilor 
fiscale nr. x; 

2. Decizia de pierdere a valabilitătii amânării la plată a penalitătilor de 
întârziere nr. x. 

Societatea solicită desfiintarea actelor administrative atacate arătând în 
sustinere următoarele: 

Prin deciziile atacate organul fiscal a constatat pierderea valabilitătii esalonării 
la plată a obligatiilor fiscale si pierderea valabilitătii amânării la plată a penalitătilor de 
întârziere făcându-se referire la neachitarea la termen a debitelor stabilite de AIF în 
sumă de x lei cu scadentă la data de x. 

De asemenea la rubrica Mentiuni se arată că, “Contribuabilul a fost notificat 
conform Notificării privind pierderea valabilitătii dosarului de esalonare la plată nr. x 
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din x, dar nu s-a prezentat la data si ora stabilită, fapt pentru care Procesul verbal de 
audiere s-a întocmit în lipsă”. 

De asemenea arată că aceste decizii sunt nelegale si reprezintă un abuz 
împotriva intereselor societătii deoarece: 

1. Societatea nu a primit nici un înscris de la AIF care să justifice plata sumei 
de x lei. AIF nu a fost în inspectie la societate. 

2. Prin notificarea nr. x societatea a fost anuntată asupra faptului  că în situatia 
în care nu se va prezenta la audiere la data stabilită are dreptul de a solicita, până la 
data stabilită, în scris amânarea audierii cu cel mult 15 zile. 

La data de x administratorul societătii a depus la sediul AFP a orasului Simleu 
Silvaniei o adresă care a fost înregistrată sub nr. x prin care a solicitat amânarea 
audierii până la data de x. In mod abuziv organele AFP a orasului Simleu Silvaniei nu 
au tinut cont de cererea înregistrată si au emis actele atacate cauzând societătii 
grave prejudicii. 

II. Din Decizia de constatare a pierderii valabilitătii esalonării la plată a 
obligatiilor fiscale se retine că SC X SRL, cu sediul social în localitatea Simleu 
Silvaniei, strada x, blx ap.xjudetul Salaj, în temeiul art. 13 alin.(1) din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la 
plată, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului ministrului finantelor 
publice nr. 1853/2011  pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
esalonării la plată, cu modificările si completările ulterioare, a pierdut esalonarea la 
plată aprobată  prin decizia de esalonare la plată nr. x din data de x începând cu data 
de 19.03.2012. 

Motivul pierderii valabilitătii esalonării la plată îl constituie neachitarea la 
termen a debitelor stabilite de Activitatea de Inspectie Fiscală în sumă de xlei cu 
scadentă la data de x. 

Temeiul de drept art. 13 din OUG nr.29/2011. 
Din Decizia de constatare a pierderii valabilitătii amânării la plată a penalitătilor 

de întârziere se retine că SC X SRL, cu sediul social în localitatea Simleu Silvaniei, 
strada x x, bl. D-1, ap.x judetul Salaj, în temeiul art. 17 alin.(4) din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la 
plată, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului ministrului finantelor 
publice nr. 1853/2011  pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor 
Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
esalonării la plată, cu modificările si completările ulterioare, a pierdut amânarea la 
plată aprobată  prin decizia de amânare a penalitătilor de întârziere nr. x din data de x 
începând cu data de x. 

Motivul pierderii valabilitătii amânării la plată a penalitătilor de întârziere îl 
constituie neachitarea la termen a debitelor stabilite de Activitatea de Inspectie 
Fiscală în sumă de xlei cu scadentă la data de x. 

Temeiul de drept art. 13 din OUG nr.29/2011.  
III. Din documentele existente la dosarul cauzei, având în vedere motivele 

prezentate de catre contribuabila precum si actele normative în vigoare se retin 
următoarele: 
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In fapt cu cererea înregistrată la AFP Simleu Silvaniei sub nr. x din data de x 
societatea a solicitat esalonarea la plată a obligatiilor fiscale datorate bugetului 
general consolidat.  

Societatea a îndeplinit conditiile Ordonantei de urgentă nr. 29/2011 privind 
reglementarea acordării esalonărilor la plată si a obtinut esalonarea la plată a 
obligatiilor fiscale existente în sold, pe o perioadă de 36 luni respectiv amânarea la 
plată a penalitătilor de întărziere AFP Simleu Silvaniei emitând în acest sens Decizia 
nr. x de esalonare la plată modificată prin Decizia nr.x din data de x si Decizia 293 din 
data de x2 de amânare la plată a penalitătilor de întârziere. 

La data de x AFP Simleu Silvaniei a emis Decizia nr. x de pierdere a 
valabilitătii esalonării la plată si Decizia nrx de pierdere a valabilitătii amânării la plată 
a penalitătilor de întârziere motivat de faptul că, societatea nu a achitat la termen 
debitele stabilite de către Activitatea de Inspectie Fiscală în sumă de x lei cu 
scadentă la data de x. 

In drept potrivit prevederilor art. 13 si 17^1 din Ordonanta de urgentă nr. 29 
din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată: 

“ART. 13 
Pierderea valabilit ăţii eşalonării la plat ă şi consecin ţele pierderii acesteia 
(1) Eşalonarea la plat ă îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt 

respectate dispozi ţiile art. 10 alin. (1). Organul fiscal competent em ite o decizie 
de constatare a pierderii valabilit ăţii eşalonării la plat ă, care se comunic ă 
contribuabilului. 

(…).” 
“ART. 17^1 

Amânarea la plat ă a penalit ăţilor de întârziere 
(1) Pe perioada e şalon ării la plat ă, penalit ăţile de întârziere, aferente 

obliga ţiilor fiscale e şalonate, se amân ă la plat ă prin decizie care se comunic ă 
contribuabilului odat ă cu decizia de e şalonare la plat ă. 

(…). 
(4) Pierderea valabilit ăţii eşalonării la plat ă atrage pierderea valabilit ăţii 

amânării la plat ă a penalit ăţilor de întârziere şi a major ărilor de întârziere. În 
acest caz, odat ă cu decizia de constatare a pierderii valabilit ăţii eşalon ării la 
plată se comunic ă contribuabilului şi decizia de pierdere a valabilit ăţii amân ării 
la plat ă a penalit ăţilor de întârziere şi a major ărilor de întârziere. 

(5).” 
Având în vedere prevederile legale, pentru neachitarea de către societate a 

obligatiilor fiscale stabilite prin Decizia nr.xemisă de către Activitatea de Inspectie 
Fiscală la data de x, comunicată contribuabilului prin publicitate la data de x, cu 
temen de plată x, esalonarea la plată si amânarea la plată isi pierd valabilitatea.  

In ceea ce priveste afirmatia contestatarei potrivit căreia “nu a primit absolut 
nimic de la Activitatea de Inspectie Fiscal ă care s ă justifice plata sumei de 
24911 lei. Mai mult AIF nici m ăcar nu a fost în inspectie fiscal ă aratăm 
contestatarei urm ătoarele”: 

Raportul de inspectie fiscală nr.F-SJ-x, înregistrat la AIF sub nr.xdin data de x, 
în baza căruia a fost emisă Decizia nr.x din data de x a avut ca obiectiv inspectia 
fiscală partială privind impozitul pe profit si taxa pe valaorea adăugată. Controlul s-a 
efectuat urmare Ordonantei Parchetului de pe lângă Judecătoria Simleu Silvaniei din 
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data de x prin care se solicita completarea actului de inspectie fiscală anterior în ceea 
ce priveste impozitul pe profit si taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 
01.01.2005-31.12.2007. 

In perioada supusă verificării au fost verificate facturile x/2005 si /2007 
documente puse la dispozitie de către Inspectoratul de Politie al judetului Sălaj-
Serviciul de Investigare a Fraudelor. 

La finalul controlului administratorul societătii a fost invitat cu adresa nr. x 
pentru discutia finală acesta nedând curs invitatiei. 

Raportul de inspectie fiscală nr.F-SJ-x înregistrat la AIF sub nr. x si Decizia 
nr.x din data de x au fost comunicate societătii prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire plicul corespondentei find restituit la data de x cu mentiunea 
“Avizat negăsit”. 

La data de x, în conformitate cu prevederile art. 44, alin 3 din OG 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, a fost făcut anuntul individual 
înregistrat la AIF sub nr. x din x prin intermediului căruia s-a comunicat faptul că, 
urmare inspectiei fiscale partiale-reverificare s-a întocmit Raportul de inspectie fiscală 
nr.F-SJx în baza căruia a fost emisă Decizia nr.x din data de x, pe numele 
contribuabilul SC X SRL cu sediul social în localitatea Simleu Silvaniei, strada x x, 
bl.x, ap.x. Potrivit prevederilor legale Decizia nr.x din data de x s-a considerat 
comunicată în termen de 15 de la data afisării anuntului. 

Astfel conform datelor din fisa analitică pe plătitor termenul de plată al 
obligatiilor fiscale stabilite prin Decizia nr.x din data de 25.11.2011 a fost data de x. 
Potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea 
acordării esalonărilor la plată, cu modificările si completările ulterioare aceste obligaţii 
trebuiau achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau 
până la finalizarea perioadei de eşalonare la plată în situaţia în care termenul de 30 
de zile s-ar fi împlinit după această dată conditie nerespectată de către contribuabil. 

In ceea ce priveste afirmatiile potrivit cărora ”Prin notificarea nr. x societatea 
a fost anuntat ă asupra faptului  c ă în situatia în care nu se va prezenta la 
audiere la data stabilit ă are dreptul de a solicita, pân ă la data stabilit ă, în scris 
amânarea audierii cu cel mult 15 zile. 

La data de x administratorul societ ătii a depus la sediul AFP a orasului 
Simleu Silvaniei o adres ă care a fost înregistrat ă sub nr. x prin care a solicitat 
amânarea audierii pân ă la data de x. In mod abuziv organele AFP a orasulu i 
Simleu Silvaniei nu au tinut cont de cererea înregi strat ă si au emis actele 
atacate cauzând societ ătii grave prejudicii.” nu pot fi retinute în solutionarea 
favorabilă a contestatiei având în vedere prevederile art. 13 alin.(1) din Ordonanta de 
urgentă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la 
plată, cu modificările si completările ulterioare potrivit cărora  “Eşalonarea la plat ă îşi 
pierde valabilitatea la data la care nu sunt respec tate dispozi ţiile art. 10 alin. (1). 
Organul fiscal competent emite o decizie de constat are a pierderii valabilit ăţii 
eşalon ării la plat ă, care se comunic ă contribuabilului” si ale art. 17^1alin. (4) din 
acelasi act normativ potrivit cărora “Pierderea valabilit ăţii eşalon ării la plat ă atrage 
pierderea valabilit ăţii amân ării la plat ă a penalit ăţilor de întârziere şi a 
major ărilor de întârziere. În acest caz, odat ă cu decizia de constatare a pierderii 
valabilit ăţii eşalon ării la plat ă se comunic ă contribuabilului şi decizia de 
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pierdere a valabilit ăţii amân ării la plat ă a penalit ăţilor de întârziere şi a 
major ărilor de întârziere.”  

Potrivit prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării esalonărilor la plată, cu modificările si 
completările ulterioare” Pierderea valabilit ăţii eşalon ării la plat ă atrage începerea 
sau continuarea, dup ă caz, a execut ării silite pentru întreaga sum ă nestins ă.” 
situatie în care potrivit art.9 alin (2) din Ordonanta Guvernului nr.92 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã, cu modificările si completările ulterioare” Organul 
fiscal nu este obligat s ă aplice prevederile alin. (1) “ Înaintea luării deciziei organul 
fiscal este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de 
vedere cu privire la faptele şi împrejurările relevante în luarea deciziei.”  când: “d) 
urmeaz ă să se ia m ăsuri de executare silit ă” astfel că notificarea înregistrată la 
AFP Simleu Silvaniei sub nr. x nereprezentând o conditie a păstrării valabilitătii 
esalonării obligatiilor la plată si a amânării la plată a penalitătilor de întârziere 
prevăzută de Ordonanta de urgentă nr. 29/2011 privind reglementarea acordării 
esalonărilor la plată se va respinge ca nemotivată si neântemeiată contestatia 
formulată. 

Având în vedere prevederile legale si cele precizate în continutul deciziei, 
afirmatiile contestatarei nu sunt de natură să modifice constatările AFP Simleu 
Silvaniei motiv pentru care se va respinge în totalitate contestatia formulată. 
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul prevederilor legale invocate si ale 
Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu 
modificările si completările ulterioare se 
 
 
 
              D E C I D E: 
 
  
 1. Respinge ca neântemeiată si nemotivată contestatia formulată împotriva 
Deciziei de constatare a pierderii valabilitătii esalonării la plată a oligatiilor fiscale nr.x 
si a Deciziei de pierdere a valabilitătii amânării la plată a penalitătilor de întârziere nr. 
x emise de către Administratia Finantelor Publice a orasului Simleu Silvaniei. 
 2. Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Sãlaj în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
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