
-1-

                                      DECIZIA Nr. 60/ ....2010
 privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C. ... S.R.L.
impotriva Deciziei de comunicare a pierderii valabilitatii amanarii la plata

nr..../....2010 
                     emisa de Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov

     Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii 

Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  -  Biroul  solutionare
contestatii  a  fost  sesizata,  prin  adresa  nr..../....2010,  cu  privire  la  contestatia
formulata de S.C. ... S.R.L. cu sediul social in ..., judetul Ilfov, impotriva Deciziei de
comunicare a pierderii valabilitatii amanarii la plata nr..../....2010 emisa de Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov/Administratia finantelor publice pentru
contribuabili mijlocii .  
                    

Obiectul contestatiei il constituie suma totala de ... lei, reprezentand impozite,
taxe si contributii pentru asigurari sociale restante si accesorii aferente acestora.  
         

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de 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 cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala, la organul emitent al actului atacat ;

-contestatia a fost depusa prin imputernicitul titularului dreptului procesual ;
-contestatia se refera la Decizia de comunicare a pierderii valabilitatii amanarii

la  plata  nr..../.....2010 emisa de Directia  generala  a  finantelor  publice  a judetului
Ilfov/Administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii .   
                                                 

Procedura fiind indeplinita, in conformitate cu art. 209 alin. (1) lit. a), Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov, prin Biroul solutionare contestatii, este
competenta sa solutioneze pe fond contestatia formulata de S.C. ... S.R.L. .

I.  In sustinerea contestatiei formulate,  S.C. ... S.R.L. precizeaza urmatoarele
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argumentele de fapt si de drept :
-  in decizia contestata nu se clarifica sub ce forma s-au incalcat  obligatiile

societatii  cu privire la termenele de plata ale obligatiilor fiscale incepand cu data
emiterii deciziei de amanare la plata ;

-  societatea  sustine  faptul  ca  a  onorat  obligatiile prevazute  in  decizia  de
amanare la plata, fiind la zi cu toate platile scadente datorate ; 

- singurele sume care nu au fost achitate de contestatoare, sunt sumele cuprinse
in  deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii,  care  sunt  in  fapt  sumele
neachitate pentru care s-a emis decizia de amanare la plata;  

- incepand din luna aprilie contestatoarea a primit decizii referitoare la obligatii
de plata accesorii cu privire la sumele pentru care s-a acordat amanare la plata, ceea
ce contravine prevederilor OUG nr.92/2009 si normelor metodologice de aplicare ale
acesteia; 

- Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii mentionate mai sus nu
corespund cerintelor legale cu privire la actele administrative fiscale, in sensul ca
lipseste data in care au fost emise si data de la care isi produc efectele.

In  consecinta,  societatea  considera  ca  a  respectat  intocmai  obligatiile  ce  ii
reveneau din Decizia de acordare a amanarii la plata nr..../....2010, respectiv deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii trebuiau emise dupa data de ....2010, si ca
urmare,  contestatoarea  solicita  admiterea  contestatiei  si  anularea  in  totalitate  a
Deciziei nr..../....2010 de comunicare a pierderii valabilitatii amanarii la plata.

II.  In adresa nr..../...2010 intocmita de Serviciul Executare Silita si Stingere a
Creantelor Fiscale Contribuabili Mijlocii, referitoare la contestatia formulata de S.C.
... S.R.L., se precizeaza faptul ca, prin adresa Serviciului evidenta analitica pe platitor
persoane  juridice  nr..../....2010,  i  s-a  comunicat  faptul  ca  societatea  nu  a  achitat
obligatiile de plata accesorii  in suma de ... lei, stabilite prin Decizia nr..../....2010,
decizie care a fost comunicata societatii si confirmata de primire la data de ....2010 ;
debitele aveau ca termene de plata cele prevazute de art.111 alin.(2) din Codul de
procedura fiscala si  art.7 alin.(8) din Normele metodologice privind procedura de
acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitatea la termen, aprobate de
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.2321/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Avand  in  vedere  cele  de  mai  sus,  organele  fiscale  au  emis  Decizia  de
comunicare a pierderii valabilitatii amanarii la plata nr..../....2010, incepand cu data
de ....2010.
 In  adresa  nr..../....2010  Serviciul  evidenta  platitori  persoane  juridice
mentioneaza  faptul  ca  Decizia  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii
nr..../....2010, prin care s-a stabilit de plata la bugetul general consolidat suma de ...
lei, nu este inclusa in certificatul de atestare fiscala nr..../....2010, intrucat nu era o
creanta exigibila la acea data.   
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III.  Luand in considerare sustinerile organului fiscal, argumentele invocate de
petenta in sustinerea cauzei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile
legale in vigoare la data emiterii actului contestat, se retin urmatoarele:
                    

In fapt,  la data de ....2010 Directia generala a finantelor publice a judetului
Ilfov a emis  Decizia de acordare a amanarii  la plata nr..../....2010, in baza cererii
nr..../....2010  adresata  de  S.C.  ...  S.R.L.  si  a  Certificatului  de  atestare  fiscala
nr..../....2010, prin care s-a acordat amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate
la termen, pana la data de ....2010.

La data de ....2010 a fost emisa si Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii  nr..../....2010,  prin  care  s-au  stabilit  in  sarcina  contestatoarei obligatii
accesorii aferente impozitelor si contributiilor la asigurarile sociale restante in suma
totala  de ...  lei.  Decizia  a fost  comunicata  societatii  prin  posta cu confirmare  de
primire la data de ....2010, confirmare anexata in copie la dosarul cauzei. 

Prin  adresa  nr..../....2010  Serviciul  evidenta  analitica  pe  platitor  persoane
juridice  a  comunicat  Serviciului  executare  silita  si  stingere  creante  fiscale
contribuabili  mijlocii  faptul ca S.C. ...  S.R.L. nu a achitat obligatiile stabilite prin
Decizia  nr..../....2010,  in  termenul  prevazut  de  art.111  alin.(2)  din  Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Totodata,  prin  adresa  nr..../....2010,  Serviciul  evidenta  platitori  persoane
juridice precizeaza faptul ca, sumele inscrise in Decizia referitoare la obligatiile de
plata  accesorii  nr..../....2010,  nu  au  fost  incluse in  Certificatul  de  atestare  fiscala
nr..../....2010,  ca  obligatii  datorate  la  data  emiterii  certificatului,  intrucat  nu  erau
creante exigibile la data de ....2010.
            

Se retine faptul ca decizia de comunicare a pierderii valabilitatii amanarii  la
plata nr.... a fost emisa la data de ....2010, luand in considerare si prevederile art.7
alin.(8) din Ordinul nr. 2321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
procedura de acordare a amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen,
administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

In drept, in cauza de fata sunt incidente urmatoarele : 

-  prevederile  art.7  alin.(8)  din  Ordinul  nr.  2321/  2009  pentru  aprobarea
Normelor  metodologice  privind  procedura  de  acordare a  amânării  la  plată  a
obligaţiilor  fiscale  neachitate  la  termen,  administrate  de Agenţia  Naţională  de
Administrare Fiscală :

“  (8) Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligaţi să îşi achite,
conform legii,  obligaţiile  fiscale  cu  termene  de  plată  începând  cu  data  emiterii
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deciziei de amânare la plată. Amânarea la plată îşi  menţine valabilitatea şi  dacă
obligaţiile fiscale sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut de lege
pentru plata obligaţiei. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineşte după
data de 20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată.”

- prevederile art.5 alin.(1) lit.a) din  Ordonanta  de urgenta nr.92/2009 pentru
amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor
crizei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare :

“ (1) Amânările la plată îşi pierd valabilitatea:
a) în cazul în care contribuabilii  nu îşi  achită, în cel mult 30 de zile de la

scadenţă, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de
amânare la plată. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data de
20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată;”

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Decizia de comunicare a pierderii
valabilitatii amanarii la plata nr..../....2010 a fost emisa in conformitate cu prevederile
legale  si,  in  consecinta  urmeaza  a  se  respinge  contestatia  ca  neintemeiata  si
nemotivata.   

Fata de considerentele prezentate in cuprinsul deciziei, in baza art.216 alin.(1)
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare, se

  
                                                                    DECIDE:

Respingerea contestatiei ca neintemeiata si nemotivata, formulata de  S.C. ...
S.R.L. impotriva Deciziei  de comunicare a pierderii  valabilitatii  amanarii la plata
nr..../....2010  emisa  de  Directia  generala  a  finantelor  publice  a  judetului
Ilfov/Administratia  finantelor  publice  pentru  contribuabili  mijlocii,  pentru  suma
totala de ... lei. 

Prezenta decizie poate fi atacata, conform prevederilor art.218 alin. (2) din OG
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si
completarile  ulterioare,  la  instanta  de  contencios  administrativ  competenta,  in
conditiile legii.
                                                                                                                

                                                  DIRECTOR  EXECUTIV,
                                                      

 


