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D  E  C  I  Z  I  A 
 

 Nr. 280  din  2012   
 
 
     Privind  :soluŃionarea contestaŃiei formulată de SC ..... SRL  cu sediul soc ial  în 
munic ipiu l  . . . . . ,  jude Ńul Teleorman,  înregist rată  la DirecŃ ia  Generală a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. ...../29.11.2012.  
 
 

Prin cererea FN/FD, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice 
Teleorman sub nr. ...../29.11.2012, SC ..... SRL  cu sediul soc ial  în munic ipiul  
. . . . . ,  jude Ńul Teleorman, a formulat contestaŃie împotriva Fisei Sintetice totale editata 
de catre AFP ..... la data de 27.11.2012. 

Avandu-se in vedere ca cererea petitionarei(persoana juridica) nu indeplinea 
conditiile procedurale obligatorii reglementate de legiuitor la pct. 2.3 din OPANAF nr. 
2137/2011, respectiv in ceea ce priveste stampilarea acesteia, cu Adresa nr. 
...../03.12.2012, s-a solicitat implinirea acestei cerinte procedurale. 

Autoarea cererii a dat curs solicitarilor formulate de organele de solutionare in 
data de 05.12.2012, stampiland contestatia. 

De asemenea, prin Adresele nr. ...../07.12.2012, respectiv nr. ...../19.12.2012, 
organele de revizuire au solicitat organelor care au incheiat actul atacat sa constituie 
dosarul cauzei, sa verifice conditiile procedurale obligatorii, respectiv sa intocmeasca 
referatul motivat, reprezentantii AFP ..... dand curs acestei solicitari prin Adresele nr. 
26.871/13.12.2012 (careia i-au anexat referatul motivat nr. 29.779/12.12.2012), respectiv 
nr. 27.507/21.12.2012. 

Obiectul contestaŃiei (prezentat de petenta in subsidiar) este format de suma în 
cuantum total de ..... lei, reprezentand debite: impozit pe profit si impozit pe veniturile din 
salarii, respectiv accesorii aferente acestora, sume inscrise in fisa sintetica totala.  

În cauz ă nu sunt întrunite condi Ńiile procedurale obligatorii reglementate de 
legiuitor la art. 206 alin.(1) lit b).  din O.G. nr . 92/2003 privind Codul de procedur ă 
fiscal ă, republicat ă(M.O. nr. 513/31.07.2007), cu  modific ările şi complet ările 
ulterioare, in ceea ce priveste obiectul contestati ei. 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman se pronunta prin 
prezenta cu privire la cauza supusa solutionarii. 

 

Agenţia Naţională de  

Administrare Fiscală 
Str. Dunării nr. 188 
....., Teleorman 
Tel : +0247 312 788  
Fax : +0247 421 178 
e-mail: ALTRJUDX01@mfinante.ro 

Ministerul FinanMinisterul FinanMinisterul FinanMinisterul Finanţţţţelor Publiceelor Publiceelor Publiceelor Publice 
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I. SC ..... SRL cu sediul social în municipiul .... ., judetul Teleorman, a 
formulat contesta Ńie, împotriva Fisei sintetice totale, editata de AF P ..... in data de 
27.11.2012, mentionand urmatoarele: 
  -contestatia o formuleaza ca urmare primirii unei "adrese de instiintare", 
privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti ale societatii; 
 -potrivit acestui document societatea are obligatii de plata neachitate de ..... 
lei, reprezentand majorari de impozit pe profit, din care: 
  -debit  ..... lei; 
  -dobanda ..... lei; 
  -penalitate   ..... lei. 
respectiv ..... lei, impozit pe veniturile din salarii din care: 
  -debit      ..... lei; 
  -dobanda     ..... lei; 
  -penalitate       ...... lei. 
 Considerente: 
 1. Sustine ca niciodata pana la primirea adresei de infiintare a popririi in 
23.11.2012, nu a fost contactata cu privire la obligatiile restantepe care le-ar avea 
societatea, mentionand ca daca se doreste sa se dovedeasca contrariul, sa se 
prezinte semnatura pentru confirmarea de primire; 
 2. In perioada 2001-2006 in fisa sintetica totala sunt trecute numai dobanzi 
si penalitati, fara sa existe o datorie de baza restanta si mai mult decat atat, 
aceste sume sunt mai vechi de 5 ani, fiind prescrise; 
 -in continuare in acest tavalug irational, menit sa descurajeze si sa distruga 
orice initiativa privata cat de mica, a cumulat pornind de la un debit necunoscut, 
anterior anului 2001, in valoare de ..... lei, dobanzi si penalitati in valoare de ..... 
lei?!; 
 3. Toate sumele aferente impozitului pe profit din declaratiile intocmite in 
perioada 2007-2012, au fost achitate dupa cum urmeaza: 
 -in anul 2007 nu s-a calculat impozit pe profit intrucat societatea a avut 
pierderi din anul precedent in valoare de ..... lei, care au fost diminuate de profitul 
in valoare de ..... lei, obtinut in anul 2007, ramanand in continuare de recuperat 
suma de .....lei, in anul 2008; 
 -in 23.07.2008 s-a intocmit declaratia 100 nr. 23354(pozitia 22 din fisa 
sintetica totala), pentru suma de ..... lei, care a fost achitata cu chitanta ..... din 
24.07.2008(anexata) si care nu se regaseste la incasari in fisa sintetica la pozitia 
respectiva; 
 -in 24.10.2008, declaratia 100  nr. 33739(pozitia 23) pentru suma de ..... lei, 
achitata cu intarziere in 26.01.2009, conform chitantei .....(anexa) si care este 
purtatoare de dobanzi si penalitati; 
 -pentru trimestrul IV 2008 s-a intocmit declaratia 101 din 31.12.2008, platita 
astfel: 
  -in trimestrul II 2008-..... lei; 
  -in trimestrul III 2008-...... lei. 
 Ambele sume totalizeaza ..... lei, declaratia 18050/11.05.2009(pozitia 26 
din fisa sintetica); 
 -pentru anul 2009 s-au intocmit si efectuat plati astfel: 
  -declaratia 17590/04.05.2009(pozitia 25) in valoare de ..... lei, achitati 
conform OP nr. 1/04.05.2009-anexat; 
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  -declaratia 28693/29.07.2009(pozitia 27), pentru suma de ..... lei, 
achitati conform OP nr. 3/29.07.2009(anexa) si care in fisa sintetica la incasari cu 
suma de 2399 lei(o diferenta in minus de 137 lei); 
  -declaratia 37488/26.10.2009(pozitia 28 din fisa sintetica) pentru 
suma de ..... lei, achitata conform chitantei 3086382/29.10.2009 anexata; 
 In anul 2010 platile au fost facute astfel: 
  -declaratia 6985/25.01.2010 pentru suma de ..... lei(pozitia 29) 
achitata conform chitantei 3091859/25.01.2010-anexata; 
  -declaratia 16962/26.04.2010(pozitia 30) pentru suma de ..... lei 
achitata conform chitantei 3061584/12.05.2010-anexata; 
  -declaratia 28298/26.07.2010(pozitia 44) pentru suma de ..... lei 
achitata conform chitantei 1698228/26.07.2010; 
  -declaratia 38807/25.10.2010(pozitia 49) in valoare de ..... lei, 
achitata conform chitantei 1695642/25.10.2010; 
 In anul 2011 platile au fost efectuate astfel: 
  -declaratia 16943/22.04.2011 pentru suma de ..... lei(pozitia 62) 
achitata conform chitantei 7998964/21.04.2011-anexata; 
  -declaratia 29523/25.07.2011(pozitia 63) pentru suma de ..... lei 
achitata conform chitantei 8089530/29.07.2011-anexata; 
  -declaratia 977462192/23.10.2011(pozitia 73) pentru suma de ..... lei 
achitata conform chitantei 8050191/27.10.2011; 
 -se mentioneaza ca la data de 31.12.2011, societatea a platit in plus 
impozit pe profit in suma de ..... lei, iar pana la 30.09.2012 inregistreaza o 
pierdere de ..... lei; 
 Fata de cele invederate roaga sa se dispuna anulare a obligatiilor de 
plata nedatorate inscrise in fisa sintetica totala din 27.11.2012. 
 
 II. In Fisa sintetica totala editata de AFP ..... i n data de 27.11.2012, reflecta 
imaginea fidela a starii fiscale a debitoarei si a obligatiilor catre bugetul general 
consolidat, avand la baza informatiile cuprinse in declaratiile de impozite si taxe, 
depuse de contribuabil la organul fiscal. 
  
 III. Organele de revizuire, având în vedere documen tele existente la dosarul 
cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor fiscale, actele normative în vigoare la d ata producerii fenomenului 
economic, re Ńin:  

 
 SC .....  SRL  are sediul social in municipiul ....., str. .....,  judeŃul Teleorman si se 
identifica prin CIF ...... 
 

Cauza supusă soluŃionării DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman, este de a se pronunta asupra admisibilitatii cererii petentei, cerere 
indreptata impotriva unor debite inscrise in fisa sintetica totala editata de organul 
fiscal teritorial. 

 
In fapt, este de retinut faptul ca petenta se indreapta impotriva fisei sintetice totale 

editata de AFP ..... la data de 27.11.2012, solicitand anularea obligatiilor de plata 
inscrise in aceasta fisa sintetica totala. 

Organele de solutionare retin faptul ca petenta nu se indreapta impotriva 
unui titlu de creanta, sau impotriva altor acte administrativ fiscale. 
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 De asemenea retin ca fisa sintetica totala nu poate fi asimilata cu un titlu de 
creanta(decizie de impunere), prin aceasta nestabilinduse debite suplimentare in 
sarcina petentei, fisa sintetica reflectand imaginea fidela a starii fiscale a debitoarei si 
a obligatiilor catre bugetul general consolidat, avand la baza informatiile cuprinse in 
declaratiile de impozite si taxe, depuse de contribuabil la organul fiscal. 

 
In drept, cauza isi regaseste solutionarea in prevederile pct. 107.1 din HG nr. 

1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003, coroborate cu art. 41, art. 88, art. 206 alin.(2) din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv cu prevederile pct. 11.1  lit. c). din OPANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, potrivit carora: 

*HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 92/2003(MO nr. 651/2004); 

[...] 
 107.1. Titlul de creanta este actul prin care, potrivit legii, se stabileste si se 
individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale, intocmit de organele 
competente sau de alte persoane indreptatite potrivit legii. [...] 

[...] 
*OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(MO nr. 

513/2007), cu modificarile si completarile ulterioare; 
[...] 
Art. 41 NoŃiunea de act administrativ fiscal 
În înŃelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 

organul fiscal competent în aplicarea legislaŃiei privind stabilirea, modificarea sau 
stingerea drepturilor şi obligaŃiilor fiscale. 

[...] 
Art. 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative 

fiscale: 
a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile 

privind restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale bugetului general 
consolidat; 

b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 
d) *** Abrogat. 
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere. 
[...] 
Art. 205 Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este 
o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se 
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condiŃiile legii. 

 [...] 
 Art. 206 Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
 [...] 
  (2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ fiscal atacat, cu 
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excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 
 [...] 
 *OPANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală(MO nr. 
380/31.05.2011); 
 [...] 
 11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
 [...] 
 c) fiind fără obiect, în situaŃia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost 
stabilite prin actul administrativ fiscal atacat[...]; 
 [...] 
 Astfel, este de retinut ca Fisa sintetica este un document cumulativ care cuprinde 
enumerarea datoriilor(obligatiilor de plata) cuprinse in acte administrativ fiscale 
susceptibile de a fi atacate, in cazul supus judecatii fiind vorba de enumerarea unor 
documente de impunere emise in anii anteriori. 
 Fisa sintetica nu produce prin ea insasi efecte juridice, ea oglindeste imaginea 
fidela a starii fiscale a debitoarei si a obligatiilor catre bugetul general consolidat, avand 
la baza informatiile cuprinse in declaratiile de impozite si taxe, depuse de contribuabil la 
organul fiscal. 
 De asemenea, fisa sintetica nu reprezinta un titlu de creanta sau un act 
administrativ fiscal, care sa poata face obiectul contestatiei reglementata de art. 205-207 
din Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Avand in vedere argumentele prezentate urmeaza sa fie respinsa ca fiind 
fara obiect contestatia pentru suma de .....lei. 
 
 

* 
           *     * 

 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arãtate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice, a H.G. nr. 
109/2009 privind organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscala, 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare, Ordinului Presedintelui A.N.A.F. nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, directorul executiv al DGFP Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
 
 

Art. 1. Se respinge ca fiind fara obiect contestati a formulata de SC .....  SRL , 
cu sediul social in municipiul ....., judetul Teleorman, pentru suma de ..... lei,  
reprezentand impozit pe profit si impozit pe veniturile din salarii, respectiv accesorii 
aferente acestora, sume inscrise in fisa sintetica totala. 

 
Art.2.  Prezenta decizie a fost redactata în 4 exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi;  
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 Art.3.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.4. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 

 
 

 
.....            
             Director Executiv 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


