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DECIZIA NR.__69___/_X.2010 
privind soluţionarea contestaţiei  depusă de 

SC X (X) SA 
înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 sub nr.908006/05.X.2009 
 
 
  Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor  din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de  Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili prin adresa nr.X/31.X.2009 înregistrată la 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sub nr.908006/05.X.2009 cu privire la 
contestaţia formulată de SA, cu sediul în X, X nr.X, sectorul X. 
 
  Contestaţia a fost formulată împotriva deciziei de impunere 
nr.X/16.X.2009 şi priveşte suma totală de X lei reprezentând : 

- X lei taxa pe activitatea de prospectare, explorare, exploatare a 
resurselor miniere, 

-  X lei majorări de întârziere aferente. 
 
  Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicata, avand in vedere ca decizia de impunere a fost primită în data de 
17.X.2009, iar contestaţia a fost înregistrată la Direcţia Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili sub nr.X/15.X.2009, conform ştampilei 
serviciului registratură aplicată pe originalul contestaţiei. 
 
  Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205 
si a.209 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată privind Codul de 
procedură fiscală, societatea regăsindu-se în anexa 1 la poziţia 760 din Ordinul 
ministrului finanţelor publice nr.2400/2009 pentru modificarea şi completarea  
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Ordinului ministrului finanţelor publice nr.753/2006 privind organizarea activităţii 
de administrare a marilor contribuabili şi pentru reglementarea unor aspecte ale 
activităţii de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de soluţionare 
a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este legal 
investită să soluţioneze contestaţia formulată de SC X (X) SA. 
 

         I. Prin contestaţia formulată contestatoarea arată că în conformitate 
cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului 
nr.238/2004 licenţele în vigoare nu se modifică pe toată durata iniţială a 
acestora, iar eventualele modificările/completările aduse acestora se realizează 
prin acte adiţionale semnate de autoritatea competentă şi titular, motiv pentru 
care consideră că nu datorează taxa anuală pentru activitatea de exploatare în 
cuantum de 25.000 lei/kmp. 
  Societatea consideră că din aplicarea principiului potrivit căruia 
dispoziţiile speciale ale unui text de lege au prioritate în aplicarea şi 
interpretarea acelui text de lege, rezultă că noul cuantum al taxelor este aplicabil 
numai în măsura în care s-a încheiat un act adiţional la licenţele/permisele de 
exploatare în curs la data publicării în Monitorul Oficial a Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.101/2007. 
  Societatea arată că va achita diferenţa de taxă şi penalităţile de 
întârziere stabilite prin raportul de inspecţie fiscală nr.X/16.X.2009, dar solicită 
ca suma să reprezinte plată în avans pentru taxa pentru activitatea de 
exploatare datorată pentru anul 2010. 
   
           II. Prin raportul de inspecţie fiscală încheiat la data de 15.X.2009 
care a stat la baza emiterii deciziei de impunere nr.X/16.X.2009, inspectorii 
fiscali din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili au 
constatat pentru anul 2008, deficienţe privind modul de calcul al taxei anuale de 
exploatare pe activitatea minieră, prin nerespectarea prevederilor art.1, pct.4 
alin.4) din OUG nr.101/2007, care modifică taxa anuală de exploatare prevăzută 
la art.44 alin.4) din Legea nr.85/2003, de la 2.500 lei/kmp la 25.000 lei/kmp.   
Organele fiscale au constatat că pentru carierele din Medgidia taxa anuală de 
activitate minieră a fost achitată corect de societate la valoarea de X lei/kmp, în 
timp ce pentru carierele din X judeţul X şi X – X judeţul X taxa a fost declarată şi 
achitată la valoarea de X lei/kmp.  
Urmare celor constatate, organele fiscale au stabilit un debit suplimentar în 
sumă de X lei pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de X 
lei.                                                                                                                                           
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  III. Având în vedere actele şi documentele dosarului, susţinerile 
contestatoarei în raport cu prevederile actelor normative invocate de 
contestatoare şi de organul fiscal : 
  cauza supusă soluţionării este dacă societatea avea obligaţia 
achitării taxei pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale astfel cum a 
fost majorată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 în condiţiile 
în care la data intrării în vigoare a ordonanţei deţinea licenţă în derulare. 
 
  In fapt, pentru anul 2008 societatea nu a calculat şi nu a achitat taxa 
pe activitatea de exploatare a resurselor miniere majorată la X lei/kmp, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 
pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 şi Legii petrolului nr.238/2004. 
pentru toate carierele aflate în exploatare. 
 
  In drept, la art.44 din Legea minelor nr.85/2003 republicată se 
prevede că : 

“(1) Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi la plata către bugetul de stat 
a unei taxe pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a 
resurselor minerale, precum şi a unei redevenţe miniere. 

(2) Taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 250 
lei/km^2. 
     […] 
     (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 
25.000.000 lei/km^2. 
     (5) Valoarea taxelor prevăzute la alin. (2) - (4) va fi reactualizată anual, 
la propunerea autorităţii competente, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie 
de rata inflaţiei. 
     (6) Taxele prevăzute la alin. (2) - (4) se datorează anual şi se plătesc 
anticipat pentru anul viitor, până la data de 31 decembrie a anului în curs. 
  
  In speţă sunt incidente şi prvederile art.1 alin.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea Legii minelor nr.85/2003 şi 
a Legii petrolului nr.238/2004 în care se precizează : 

“La articolul 44, alineatele (2) - (4) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
    […] 
    (4) Taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 25.000 
lei/km^2." 
 
  In temeiul acestor prevederi legale se reţine că taxa pentru 
activitatea de exploatare a fost modificată pentru anul 2008, prin publicarea în 
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Monitorul Oficial nr.684/09.10.2007 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.101/2007, astfel că societatea avea obligaţia să achite taxa pentru anul 2008, 
în cuantumul majorat, până la 31.X.2007. 
  Din conţinutul raportului de inspecţie fiscală încheiat la data de 
15.X.2009, organele fiscale au constatat că pentru carierele aflate în judeţele X 
şi X societatea nu a achitat taxa de exploatare în cuantumul de X lei/kmp în 
condiţiile în care pentru carierele exploatate în judeţul Constanţa taxa a fost 
achitată la valoarea de X lei/kmp. 
  Referitor la susţinerea societăţii că “noul cuantum al taxelor este 
aplicabil numai în măsura în care s-a încheiat un act adiţional la 
licenţele/permisele de exploatare în curs la data publicării în Monitorul Oficial a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007”, aceasta nu poate fi reţinută 
în soluţionarea favorabilă a cauzei întrucât dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2007 de modificare a cuantumului taxei de exploatare sunt de 
imediată aplicare, majorarea taxei neînsemnând o modificare a licenţei de 
exploatare în derulare ci numai o actualizare a taxei instituită prin Legea minelor 
nr.85/2003, celelalte clauze rămânând nemodificate. 
  Mai mult, prin adresa de răspuns a Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale – Cabinet Preşedinte nr.X1/01.X.2009, la soliciatrea organului 
de inspecţie fiscală pentru speţa de faţă, se precizează că “având în vedere 
prevederile art.10.1.2 din Licenţele de concesiune pentru exploatare, precum şi 
ale art.44 alin.5) din Legea minelor nr.85/2003, care precizează că – valoarea 
taxelor va fi reactualizată anual, la propunerea autorităţii competente, prin 
hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei -, SC XX (X) SA X avea 
obligaţia să aplice prevederile art.1 alin.4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.101/2007, care modifică art.44 alin.4) din Legea minelor 
nr.85/2003”. 
  Având în vedere prevederile legale şi documentele aflate la dosarul 
cauzei se reţine că în mod legal organele fiscale au stabilit în sarcina societăţii 
obligaţia achitării sumei de X lei reprezentând taxa anuală pentru activitatea de 
exploatare, motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiată contestaţia pentru 
acest capăt de cerere. 

          În ceea ce priveşte majorările de întârziere în sumă de X lei 
aferente taxei anuale pentru activitatea de exploatare se reţine că stabilirea 
acestora în sarcina contestatoarei reprezinta o masură accesorie în raport cu 
debitul. 
  Întrucât, la punctul anterior din decizie s-a reţinut că societatea 
datorează suma de X lei cu titlu de taxă anuală pentru activitatea de 
exploatare, pe cale de consecinţă aceasta datoreză majorarile de întarziere 
calculate în baza prevederilor art.119 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 
conform principului de drept “accesorium sequitur principale”, drept pentru 
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care contestaţia se va respinge ca neîntemeiată şi pentru acest capăt de 
cerere. 

  Pentru considerentele reţinute şi în temeiul art.44 din Legea 
nr.85/2003, art.1 alin.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 
coroborat cu art.119 şi art.216 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 republicată 
privind Codul de procedură fiscală,  se   
 
 
                                                         DECIDE 
 
 

       Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulată de SC X 
(ROMANIA) SA Bucureşti pentru suma totală de X lei reprezentând : 

- X lei taxa anuală pentru activitatea de exploatare, 
- X lei majorări de întârziere aferente, 

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


