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D  E  C  I  Z  I  A 
 

Nr.  24  din  25.06.2009 
     
Privind : soluŃionarea contestaŃiei formulatã de S.C. ….. S.R.L. cu sediul în com.  

….., jud. Teleorman, înregistratã la DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2009.  

 
Prin cererea nr. …../…..2009, înregistrată la Directia Generală a FinanŃelor 

Publice a judetului Teleorman sub nr. …../…..2009, S.C. ….. S.R.L., cu sediul social în 
comuna ….., judeŃul Teleorman a formulat  contestaŃie parŃială împotriva Deciziei de 
impunere nr. …../…..2009, sinteza Raportului de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009, acte 
intocmite de Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul Structurii de Administrare 
Fiscală, a D.G.F.P.  Teleorman. 

Deoarece contestaŃia a fost depusă direct la organele de soluŃionare, prin Adresa 
nr. …../…..2009, în conformitate cu prevederile pct-elor 3.4-3.7 din Ordinul Presedintelui 
A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, s-au 
solicitat organului care a încheiat actul atacat, respectiv A.I.F. Teleorman, să constituie 
dosarul contestaŃiei, să verifice condiŃiile procedurale obligatorii si să intocmească 
referatul cu propuneri de soluŃionare, primind în sensul solicitării Referatul F.N. transmis 
cu Adresa nr. …../…..2009. 

De asemenea organele de soluŃionare au constatat că cererea formulată de 
petentă nu respectă condiŃiile procedurale obligatorii reglementate de art. 206 alin.(1) lit. 
c). şi d). din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul că nu  specifică motivele de fapt şi de 
drept în virtutea cărora a fost formulată contestaŃia, ori dovezile pe care se întemeiază 
aceasta, respectiv în ceea ce priveste capatul de cerere reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata în cuantum de ….. lei. 

Astfel în temeiul pct.-elor 2.4 si 2.5. din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 
519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, prin Adresa nr. …../…..2009, 
organele de soluŃionare au solicitat petentei îndeplinirea acestor condiŃii procedurale. 

Totodată în vederea investirii cu soluŃionarea pe fond a contestaŃiei, având în 
vedere cuantumul total al sumei contestate, respectiv capetele de cerere care urmeaza 
a fi individualizate în decizia de soluŃionare şi modul de constituire de catre organele 
care au încheiat actul atacat a situaŃiilor anexă privind accesoriile, cu Adresa nr. 
…../…..2008, organele de soluŃionare au solicitat acestora individualizarea accesoriilor 
aferente fiecarei surse de obligaŃie principală contestată. 
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Dând curs solicitării, organele care au incheiat actul atacat au transmis Adresa nr. 
…../…..2009. 

În condiŃiile prezentate, obiectul contestaŃiei l-a constituit suma de ….. lei 
reprezentând: 

• ….. lei taxă pe valoarea adăugată suplimentar de plată; 
• ….. lei sume accesorii aferente.   

 
Ulterior, până la soluŃionarea contestaŃiei, prin Adresa nr. …../…..2009, petenta a 

menŃionat că renunŃă la contestaŃia formulată pentru suma de ….. lei reprezentând taxă 
pe valoarea adaugată, totodata invederând organelor de soluŃionare noi motive de fapt 
şi de drept, respectiv noi documente in sprijinul capatul de cerere din contestaŃie 
reprezentând taxă pe valoarea adaugată în cuantum de ….. lei. 

Astfel, în vederea respectarii procedurii impuse de legiuitor,în temeiul dispoziŃiilor 
art. 213 alin.(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 3.6. din Ordinul 
Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată cu Adresa 
nr. …../…..2009, organele de solutionare au solicitat organelor de inspectie fiscala sa 
completeze punctul de vedere formulat iniŃial vis-a-vis şi de noile argumente şi 
documente introduse de contestatoare, primind în acest sens completarea la referat nr. 
…../…..2008 

În noile condiŃii obiectul contestaŃiei  îl constituie suma de ….. lei reprezentând: 
• ….. lei diferenŃe privind taxa pe valoarea adăugată; 
• ….. lei sume accesorii aferente.   

ContestaŃia a fost formulata în termenul  reglementat de dispoziŃiile art. 207 
alin.(1) din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificarile si completarile ulterioare. 

Întrucât condiŃiile procedurale au fost  îndeplinite, Directia Generala a FinanŃelor 
Publice a judetului Teleorman este competentă sa soluŃioneze pe fond cauza. 

 
I. S.C. ….. S.R.L. a contestat par Ńial mãsurile dispuse prin Decizia de 

impunere nr. …../…..2009, sinteza Raportului de ins pec Ńie fiscalã nr. …../…..2009, 
intocmite de organele de inspec Ńie fiscalã, solicitând s ă-i  fie admis ă contesta Ńia şi 
să fie anulate actele administrativ- fiscale men Ńionate, pentru urmatoarele motive: 
 
a. Din contesta Ńia ini Ńială nr. …../…..2009, prin care se men Ńioneaza cuantumul 
total al sumei contestate de ….. lei: 
 În ceea ce priveşte considerarea ca fiind vândute diverse produse pe bază de 
contracte de vânzări mărfuri cu plata în rate încheiate până la …..2006, pentru care  s-a 
colectat TVA la încasarea ratelor şi nu la data scadenŃei acestora prevăzută în 
contracte, petiŃionara menŃionează faŃă de constatările organelor de inspecŃie fiscală 
înscrise în actul de inspecŃie fiscală atacat, respectiv considerarea contractelor în cauză 
ca fiind cu plata la termen, urmatoarele: 
 -Societatea petiŃionară a vândut în perioada 2004-2006 mărfuri unor agenŃi 
economici cu profil agricol în baza unor contracte cu plata în 2 rate; 
 -În derularea contractelor de vânzare cu plata în rate, de comun acord cu 
cumpărătorii petenta a încheiat anexe la prezentele contracte prin care au fost 
modificate datele scadente ratelor, deoarece societaŃile respective erau în imposibilitate 
de plată; 
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 -Autoarea cererii consideră că aceste contracte sunt cu plata în rate, motivand 
susŃinerea prin art. 128 alin.(3) din Codul fiscal, respectiv prin răspunsul primit de 
organele de inspecŃie fiscală de la M.F.P. DirecŃia de legislaŃie în domeniul TVA prin 
Adresa nr. …../…..2009, referitor la speŃa în cauză; 
 -S.C. ….. S.R.L. precizează de asemenea că nu poate fi vorba de încălcarea 
prevederilor art. 135 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv ca 
aceste constatari înscrise de organele de inspecŃie fiscală (pagina 1 din raport), sunt 
eronate; 
 -Totodată  susŃine că a respectat şi aplicat în totalitate prevederile art. 161 
alin.(15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în sensul că s-au respectat datele 
scadente prevăzute în contracte, având în vedere faptul că în cazurile în care 
cumpărătorii de mărfuri cu plata în rate au fost în imposibilitate de plată, de comun 
acord, conform clauzelor contractuale, au fost întocmite anexe la contractele în cauză, 
prin care au fost modificate datele scadente ale ratelor; 
 -În susŃinerea celor prezentate petiŃionara susŃine că prin Adresa nr. 
…../…..2009, a solicitat M.F.P. -DirecŃia de legislaŃie în domeniul TVA, puncte de vedere 
referitoare la contractele de vânzare cu plata în rate, în raspunsul nr. …../…..2009, 
mentionandu-se  că "legislaŃia în vigoare nu cuprinde prevederi referitoare la numarul şi 
modul de distribuire a ratelor care urmează a fi achitate de către cumparător, dar nici nu 
interzice acest lucru, ceea ce înseamnă că parŃile convin voinŃei lor, decid cu privire la 
modalitatea de plată a preŃului. 
 În ceea ce priveşte majorările de întârziere de ….. lei, calculate pe perioada 
…..2005 – …..2009, petiŃionara susŃine că în măsura în care a demonstrat că      TVA -ul 
colectat nu ar fi trebuit să fie stabilit  în sarcina sa consideră că nici aceste majorări de 
întârziere nu ar trebui să le datoreze. 
 
 b. Din completarea la contesta Ńie nr. …../…..2009, prin care se men Ńioneaza 
cuantumul sumei contestate de ….. lei: 
 PetiŃionara precizează că renunŃă la contestaŃia formulată pentru suma de ….. lei 
reprezentând taxă pe valoarea adaugată şi pe cale de consecinŃa nu va mai prezenta 
motivele de fapt si de drept pentru acest capat de cerere. 
 Doreşte insă să prezinte noi motive de fapt şi de drept  pentru capătul de cerere 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată în cuantum de ….. lei. 
 Astfel, faŃă de menŃiunile inscrise de organele de inspecŃie fiscală la pagina 5 din 
raportul de inspecŃie fiscală, petenta precizează că: 
 -din soldul contului 418 " clienŃi facturi de întocmit "în sumă de ….. lei, organele 
de inspecŃie fiscală au înmulŃit cu 19% rezultând TVA-ul în sumă de ….. lei; 
 -din suma de ….. lei, scăzând suma de ….. lei, rezultând astfel suma de ….. lei, 
care se regăseşte în cuantumul sumei de ….. lei, sumă existentă la …..2008 în soldul 
contului 418 "clienŃi facturi de întocmit "; 
 -suma de ….. lei în care se regăseşte şi TVA în sumă de ….. trebuie să fie 
încasată la datele aferente anexelor la contractele de vanzare-cumpărare cu plata în 
rate, respectiv luna septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie; 
 -consideră că exigibilitatea decurge din momentul încasării ratelor aşa cum sunt 
prevăzute în contracte şi în anexele la contracte; 
 -constatările referitoare la TVA nu sunt explicitate, detaliate şi argumentate aşa 
cum se prevede în reglementările legale în acest domeniu. 
 Petenta citează din răspunsul primit de la M.F.P. -DirecŃia de legislaŃie în 
domeniul TVA nr. …../…..2009, pag. 2-3, totodata anexează la dosarul contestaŃiei noi 
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documente pe care le consideră relevante în sprijinul dovedirii celor susŃinute în 
contestaŃie. 
 
  II. Din Raportul de inspec Ńie fiscalã nr. …../…..2009, a şa cum este sintetizat 
în Decizia de impunere nr. …../…..2009, acte întocm ite de organele de inspec Ńie 
fiscalã se re Ńin urmãtoarele: 

 
Din capitolul I se reŃin urmatoarele: 
Pentru TVA perioada verificatã a fost: …..2005 - …..2009.  
Echipa de control a considerat că agentul economic a intrepretat eronat 

prevederile art. 135 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, amânând 
exigibilitatea TVA aferentă acestor operaŃiuni, diminuându-se pe perioadele respective 
TVA colectat, în acest sens prin referatul nr. …../…..2008, a fost suspendată efectuarea 
inspecŃiei fiscale si pentru clarificarea acestei situaŃii s-a propus solicitarea unui punct de 
vedere de specialitate din cadrul conducerii A.N.A.F., solicitare efectuata prin Adresa nr. 
…../…..2008, prin care s-a solicitat punctul de vedere în legătura cu următoarea situaŃie: 
"contribuabilul în perioada 2004-2006 a efectuat operaŃiuni de livrări de mărfuri(bunuri 
mobile corporabile) pe bază de contract de vânzare cu plata în rate, dar în fapt, conform 
menŃiunii din contract şi desfaşurării reale ale acestor operaŃiuni economice termenul de 
plată fiind stabilit în două tranşe din cadrul aceleiaşi luni, luna ultrioară momentului 
livrării cu perioade mai mari chiar şi de 1 an". 

Se consideră aceste contracte ca nefiind cu plata în rate, dimpotrivă cu plata la 
termen. 

Având în vedere cele menŃionate s-a solicitat ca prin punctul de vedere exprimat 
să se precizeze în clar dacă astfel de contracte pot fi sau nu asimilate cu contracte de 
vânzare cu plata în rate şi implicit dacă pot sau nu fi aplicate facilităŃile fiscale cu privire 
la amânarea exigibilităŃii. 

Cu Adresa nr. …../…..2009 M.F.P. -DirecŃia de LegislaŃie in domeniul TVA, citând 
dispoziŃiile art. 128 alin.(3), art. 135 alin.(3) şi art. 161 alin.(15), a menŃionat urmatoarele: 
"în măsura în care în anexa 1 a respectivului contract se prevede plata preŃului în rate a 
produselor livrate, se poate aprecia că ne aflăm în prezenŃa unui contract de vânzare -
cumpărare cu plata preŃului în rate, sub rezerva ca plata să nu se fi făcut prin 
compensare cu produse agricole". 

 
În ceea ce priveşte T.V.A. colectatã, din capitolul III -pct. 3. c). al raportului de 

inspecŃiei fiscale se reŃin următoarele: 
Urmare verificării s-a constatat că agentul economic a vândut diverse produse pe 

bază de contracte de vânzări de mărfuri cu plata în rate, încheiate până la data de 
…..2006, pentru care a colectat TVA la încasarea ratelor şi nu la data scadenŃei 
acestora prevazută în contracte, aşa cum prevede art. 161 alin(15) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi răspunsul primit de la M.F.P. -DirecŃia de legislaŃie în 
domeniul T.V.A.  şi nu a calculat TVA colectat la scadenŃa ratelor prevăzute în contracte, 
la contractele neîncasate existente în sold la data de …..2008 în contul 4428" TVA 
neexigibil", în sumă de ….. lei. 

Prin recalcularea TVA la data scadenŃei prevazută în contracte şi nu la data 
încasării ratelor, organele de inspecŃie fiscală au calculat majorări de întârziere şi 
penalităŃi de întârziere(anexa nr. 6). 

Pe total a fost  stabilită o diferenŃă de TVA în sumă de ….. lei, aferentă unei baze 
impozabile de ….. lei, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de ….. lei 
şi penalităŃi de întârziere în sumă de ….. lei, în conformitate cu prevederile art. 116 din 
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Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr. 92/2003 cu modificările şi completările 
ulterioare  

 
III. Organele de revizuire având în vedere document ele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petentã în sus Ńinerea contesta Ńiei, sus Ńinerile 
organelor de inspec Ńie fiscalã, actele normative in vigoare la data pro ducerii 
fenomenului economic, retin: 

 
 S.C. ….. S.R.L.  are sediul social in comuna ….., jud. Teleorman, este 
înregistratã la O.R.C Teleorman sub nr. …../…../2000, C.U.I. ….., atribut fiscal RO  
având ca obiect de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase 
şi a plantelor producătoare de seminŃe oleagenoase, cod CAEN ….., fiind reprezentatã 
de D-l ….., in calitate de administrator. 

 
 
1. În ceea ce prive şte taxa pe valoarea ad ăugat ă în sum ă de ….. lei.  
 
Cauza supusã solu Ńionarii este dac ă D.G.F.P. Teleorman se mai poate 

investi cu solu Ńionarea acestui capat de cerere din contesta Ńie, în condi Ńiile în care 
până la întocmirea deciziei de solu Ńionare petenta a renun Ńat la contesta Ńia 
formulat ă pentru suma de ….. lei, reprezentând tax ă pe valoarea ad ăugată. 

 
În fapt, prin cererea iniŃială nr. …../…..2009, S.C. ….. S.R.L., a formulat 

contestaŃie pentru suma totala de ….. lei, în al cărei cuantum era inclusă şi suma de ….. 
lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 

Ulterior, până la întocmirea deciziei de soluŃionare, petiŃionara prin Adresa nr. 
…../…..2009, a comunicat organelor de revizuire că renunŃă la contestaŃia formulată 
pentru suma de ….. lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 

În condiŃiile prezentate, organele de soluŃionare iau act de renunŃarea la 
contestaŃie, raspunzând prin individualizarea acestui capat de cerere în decizia de 
soluŃionare. 

 
În drept , cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 208 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile pct.-elor nr. 4.1, 4.3 şi 12.2 din Ordinul 
Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscala, 
republicatã, în care se menŃionează: 

 *O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 [...] 
 ART. 208 
 Retragerea contestaŃiei 
 (1) ContestaŃia poate fi retrasă de contestator până la soluŃionarea acesteia. 
Organul de soluŃionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia 
act de renunŃarea la contestaŃie. 
 (2) Prin retragerea contestaŃiei nu se pierde dreptul de a se inainta o nouă 
contestaŃie în interiorul termenului general de depunere a acesteia. 
 [...] 
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*Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscala, republicatã (M.O. nr. 893/06.10.2005); 

[...] 
 4.1. Cererea de retragere trebuie să fie semnată de contestator sau de 
împuternicit, iar în cazul contestatorilor persoane juridice, cererea trebuie să poarte 
ştampila persoanei juridice. Dovada calităŃii de împuternicit se face potrivit legii. 
 4.3. Organul de soluŃionare competent va comunica decizia prin care ia act de 
renunŃarea la contestaŃie dupa expirarea termenului general de depunere a contestaŃiei. 

[...] 
 12.2. Prin decizie se poate lua act de renunŃarea la contestaŃie, în situaŃia în care 
contestatorul solicită retragerea acesteia. 
 [...] 

Organele de soluŃionare au reŃinut faptul ca petiŃionara prin Adresa nr. 
…../…..2009(semnată şi ştampilată), a renunŃat la contestaŃia formulată pentru suma de 
….. lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 

Totodată au reŃinut faptul ca la data întocmirii prezentei decizii de soluŃionare 
termenul general de depunere a contestaŃiei a expirat, petiŃionara pierzând astfel dreptul 
de a  înainta o nouă contestaŃie, pentru suma în cauză. 

Organele de solu Ńionare iau act de renun Ńarea la contestarea sumei de ….. 
lei, reprezentând tax ă pe valoarea ad ăugat ă. 

 
 
2. În ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugatã în  cuantum de ….. lei.   
 

 Cauza supusã solu Ńionarii D.G.F.P. Teleorman este de a stabili legali tatea 
mãsurilor organelor de inspec Ńie fiscalã care au dispus peti Ńionarei colectarea 
taxei pe valoarea adaugatã, în cuantumul contestat,  în condi Ńiile în care actul 
atacat prin care s-a individualizat obliga Ńia fiscal ă suplimentara prezinta deficiente 
care conduc la imposibilitatea stabilirii cu certit udine a obligatiilor suplimentare 
stabilite de organele de inspec Ńie fiscal ă.  

 

În fapt , aşa cum se reŃine din documentele care formează dosarul cauzei, 
petenta a vândut diverse produse pe bază de contracte de vânzări mărfuri cu plata în 
rate, contracte încheiate până la data de …..2006. 

Ulterior, petitionara şi beneficiarii acesteia au încheiat anexe la contractele în 
cauză, modificând astfel datele scadente ale ratelor, motivând încheierea acestor acte 
adiŃionale prin imposibilitatea de plata în care s-ar fi aflat societaŃile beneficiare. 

Organele de inspecŃie fiscală menŃionând ca autoarea cererii nu a respectat 
datele scadente ale ratelor înscrise în facturi şi contracte, amânând exigibilitatea taxei 
pe valoarea adăugată, respectiv că la data de …..2008,  S.C. ….. S.R.L. avea în soldul 
creditor al contului 4428 suma de ….. lei, ce reprezintă taxa aferentă facturilor întocmite 
şi neîncasate, au dispus colectarea taxei în cauză, în temeiul dispoziŃiilor art. 161 
alin.(15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, anexa ….. a Raportului de inspecŃie fiscală nr. …../…..2009, fiind cea care 
prezintă situaŃia acestora. 

PetiŃionara, prin contestaŃia formulată consideră ca a respectat şi aplicat în 
totalitate prevederile legale, (respectiv art. 161 alin.(15) din Legea nr. 571/2003  
privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare-înscris ca temei de 
drept în Decizia de impunere nr. …../…..2009 ), considerând că exigibilitatea decurge 
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din momentul încasării ratelor aşa cum sunt prevăzute în contracte şi în anexele la 
contracte. 

Având în vedere documentele anexate la dosarul cauzei, respectiv susŃinerile 
parŃilor, organele de soluŃionare reŃin baza legală care a stat la stabilirea taxei 
suplimentare de plată(aşa cum este înscrisă în titlul de creanŃă), respectiv art. 161 
alin.(15) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel: art. 161 alin.(15) ,,În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu 
plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de  31 decembrie 2006 inclusiv, care 
se deruleaza şi dup ă data ader ării, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente  
dupa data aderarii intervine la fiecare dintre date le specificate în contract pentru 
plata ratelor.  În cazul contractelor de leasing încheiate valabil, anterior datei de 31 
decembrie 2006 inclusiv, şi care se deruleaza şi dupa data aderarii, dobanzile aferente 

ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind în baza de impozitare a taxei*).,, 
Însă, aşa cum se poate reŃine din redarea textului de lege, la finalul alineatului 15,  

este inserata o excepŃie în aplicarea prevederilor legii, excepŃie introdusă prin art. II al 
Legii nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, unde se stipulează:  

,,ART. II 
Prevederile alin. (15) al art. 161 din Legea nr. 57 1/2003 privind Codul fiscal, 

cu modific ările şi complet ările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta 
lege, nu se aplic ă în situa Ńia în care, prin acte adi Ńionale încheiate dup ă data 
public ării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a p revederilor prezentei legi, 
valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în r ate şi/sau a contractelor de 
leasing este prelungit ă după data ader ării.", excep Ńie care nu se regase şte 
reflectat ă în raportul de inspec Ńie fiscal ă. 

Astfel, organele de soluŃionare reŃin că temeiul de drept care a stat la baza 
stabilirii obligaŃiei suplimentare de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată este 
insuficient reflectat în Decizia de impunere nr. …../…..2009 şi în Raportul de inspecŃie 
fiscală nr. …../…..2009, organele de revizuire  neputand stabili cu calaritate 
considerentele de drept care au stat la baza impunerii. 

Totodata, în soluŃia ce urmează a fi adoptată, organele de soluŃionare au avut în 
vedere prevederile procedurale înscrise în Codul de procedura fiscala, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, care oblig ă organele de revizuire sa se 
pronun Ńe numai în limitele sesiz ării. 

 
În drept , sunt aplicabile prevederile anexei 2 a O.M.F.P. nr. 972/2006 privind 

aprobarea formularului "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de 
plata stabilite de inspectia fiscala", cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 
cu dispoziŃiile art. 6 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, în care se prevede: 

*O.M.F.P. nr. 972/13.06.2006 privind aprobarea formularului "Decizia de 
impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala", 
(M.O. nr. 528 din 19 iunie 2006),cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
ANEXA 2 
                                  INSTRUCłIUNI 
               de completare a formularului "Decizia de impunere 
          privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite 
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                             de inspecŃia fiscală" 
[...] 
a) "Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite 

de inspectia fiscala" reprezinta actul administrativ fiscal emis de organele de inspectie 
fiscala în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare 
de plata[...] 

[...] 
2.1.3. "Temeiul de drept" - se va înscrie detaliat şi în clar încadrarea faptei 

constatate, cu precizarea actului normativ, a artic olului,  a celorlalte elemente 
prevazute de lege, cu prezentarea concisa a textulu i de lege pentru cazul 
constatat.  Temeiul de drept se va inscrie atat pentru obligatia fiscala principala, cat si 
pentru accesoriile calculate la aceasta. 

[...] 
*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, (M.O. nr. 

513/31.07.2007) cu modificarile si completarile ulterioare; 
[...] 

 ART. 6 
 Exercitarea dreptului de apreciere 
 Organul fiscal este îndreptăŃit să aprecieze, în limitele atribuŃiilor şi competenŃelor 
ce îi revin, relevanŃa stărilor de fapt fiscale şi să adopte soluŃia admisă de lege, 
întemeiata pe constatări complete asupra tuturor împrejurarilor edificatoare în cauză. 

[...] 
Ori în fundamentarea în drept a titlului de creanŃă atacat, organele de inspecŃie 

fiscală, nu au Ńinut cont de excepŃia introdusă prin art. II, al Legii nr. 343/2006, astfel că 
baza legală avută în vedere la stabilirea obligaŃiei de plată suplimnentară este insuficient 
fundamentată şi nu este concludentă în susŃinerea actului de control atacat. 

Organele de soluŃionare reŃin faptul că actul atacat prin care s-a individualizat 
obligaŃia fiscală  suplimentară prezinta deficiente care conduc la imposibilitatea stabilirii 
cu certitudine a stării de fapt fiscale, măsurile stabilite şi dispuse de organele de 
inspecŃie fiscală nefiind întemeiate pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor 
edificatoare în cauză. 

Astfel, considerentele de drept incidente cauzei sunt completate cu prevederile 
art.216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile cuprinse în pct.-ele 12.6-
12.8 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata; 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, (M.O. nr. 
513/31.07.2007) cu modificarile şi completările ulterioare; 
 [...] 

ART. 216 
   Solutii asupra contestatiei 
 [...] 
  (3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ atacat, 
situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare. 
 [...] 
 *Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 893/06.10. 2005); 
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 [...] 
 12.6. În situaŃia în care se pronunŃă o soluŃie de desfiinŃare totală sau parŃială a 
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus 
la desfiinŃare. 
     12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al 
contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 [...] 
     12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din 
actul desfiinŃat, acesta putand fi contestat potrivit legii. 
 [...] 
 În soluŃia ce urmeaza a fi adoptată, organele de soluŃionare au avut în vedere şi 
dispoziŃiile art. 213 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se stipuleaza: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata(M.O. nr. 513 din 
31 iulie 2007) , cu modificarile si completarile ulterioare; 
 [...] 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
 (1) [...] Solu Ńionarea contesta Ńiei se face în limita sesiz ării. 
 [...] 
 Se reŃine faptul că organele de soluŃionare nu se pot substitui contestatorului cu 
privire la argumentele de fapt şi de drept în virtutea cărora a formulat contestaŃia, astfel 
încat în virtutea acestora sa fie dispusă o soluŃie favorabila contribuabilului petent. 
 
 În consecinta urmeaza sa fie desfiintat titlul de crean Ńă atacat, pentru suma 
de ….. lei, procedandu-se la încheierea unui nou ac t administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de so lu Ńionare. 

 
3. Referitor la suma în cuantum  total de ….. lei, însemnând accesorii 

aferente debitului suplimentar în sum ă de ….. lei, reprezentând taxã pe valoarea 
adaugatã.   

 
Cauza supusã solu Ńionãrii Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice a 

judetului Teleorman, este de a stabili dacã peti Ńionara datoreazã accesoriile în 
cauzã, în condi Ńiile în care capatul de cerere din contestatie, rep rezentând 
obliga Ńie fiscal ă principala(pentru neplata c ăreia în termen au fost calculate 
accesoriile), a reprezentat ca solu Ńie de solu Ńionare desfiin Ńarea actului 
administrativ fiscal atacat. 

 
În fapt , organele de revizuire reŃin cã stabilirea acestora în sarcina petentei 

reprezintã mãsura accesorie in raport cu debitul.  
Întrucât capătul de cerere reprezentând obligaŃia fiscală principala,  respectiv taxa 

pe valoarea adăugată, a primit ca soluŃie desfiinŃarea actului administrativ fiscal, 
conform principiului de drept accesorim sequitur principale, urmează ca şi în cazul 
acestui capat de cerere reprezentand accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata să 
fie desfiinŃat actul administrativ fiscal 

 
În drept , sunt aplicabile prevederile art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi cu pct.12.6-
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12.8 din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, în care se menŃionează: 

*O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, (M.O. nr. 
513/31.07.2007) cu modificările şi completările ulterioare; 
 [...] 

ART. 216 
   SoluŃii asupra contestaŃiei 
 [...] 
  (3) Prin decizie se poate desfiinŃa total sau parŃial actul administrativ atacat, 
situaŃie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de soluŃionare. 
 [...] 
 *Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată(M.O. nr. 893/06.10. 2005); 
 [...] 
 12.6. În situaŃia în care se pronunŃă o soluŃie de desfiinŃare totală sau parŃială a 
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus 
la desfiinŃare. 
     12.7. Decizia de desfiinŃare va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al 
contestaŃiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 [...] 
     12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei 
de soluŃionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din 
actul desfiinŃat, acesta putand fi contestat potrivit legii. 
 [...] 

 
În aceste condiŃii urmeaz ă să fie desfiin Ńat actul administrativ fiscal atacat 

pentru suma de ….. lei reprezentand accesorii afere nte taxei pe valoarea ad ăugat ă 
în cuantum de ….. lei. 
 
 4. Referitor la suma în cuantum  total de ….. lei, îns emnând accesorii 
aferente debitului suplimentar în sum ă de ….. lei, reprezentând taxã pe valoarea 
adaugatã.  
 
 Cauza supus ă solu Ńionării D.G.F.P. Teleorman este de a stabili dac ă se 
poate pronun Ńa pe fond asupra capatului de cerere reprezenând ac cesorii în sum ă 
de ….. lei, în condi Ńiile în care obiectul acestei cereri este constitui t de sume 
accesorii aferente debitului de ….. lei reprezenând  taxă pe valoarea ad ăugat ă, 
debit la contestarea c ăruia petenta a renun Ńat.  

 
În fapt, prin cererea iniŃială nr. …../…..2009, S.C. ….. S.R.L., a formulat 

contestaŃie pentru suma totala de ….. lei, în al cărei cuantum era inclusă şi suma de ….. 
lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 

Ulterior, până la întocmirea deciziei de soluŃionare, petiŃionara prin Adresa nr. 
…../…..2009, a comunicat organelor de revizuire că renunŃă la contestaŃia formulată 
pentru suma de ….. lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată. 



 
         

 
 

  11 
http://anaf.mfinante.ro/wps/portal/Teleorman 

 Suma de ….. lei, aşa cum se poate reŃine din completarea Referatului nr. 
…../…..2009 întocmită de reprezentanŃii A.I.F. Teleorman, reprezintă accesorii aferente 
taxei pe valoarea adăugată în sumă de ….. lei. 
 PetiŃionara, deşi a renunŃat la contestaŃia formulată pentru suma de ….. lei 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată, a păstrat în continuare acelaşi cuantum 
contestat în ceea ce priveşte accesoriile. 
 În condiŃiile prezentate, cererea formulată de petitionară pentru suma de ….. lei, 
rămane făra obiect. 
  
 În drept , sunt aplicabile dispoziŃiile art. 213 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv: 

*O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscalã, republicatã(M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificãrile şi completãrile ulterioare; 
 [...] 
 ART. 213 
 SoluŃionarea contestaŃiei 
   [...] 
 (5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor 
de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, 
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. 
 [...] 
 Astfel, organele de soluŃionare reŃin că speŃa în cauză se încadrează în categoria 
excepŃiilor de procedură, deoarece petiŃionara a renunŃat doar la contestaŃia 
reprezentând taxa pe valoarea adăugată în sumă de ….. lei, păstrand în mod eronat în 
cuantumul sumei totale reprezentand accesorii contestate suma de ….. lei,  accesorii 
generate de neplata la termen a taxei de ….. lei. 
 Astfel, contesta Ńia formulat ă pentru suma de ….. lei, reprezentând accesorii 
aferente taxei pe valoarea ad ăugată în suma de ….. lei, urmeaz ă să fie respins ă ca 
fiind ramas ă fără obiect. 
 
 
 

* 
*     * 

 
 
 

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, directorul coordonator al D.G.F.P. Teleorman 

 
 

D  E  C  I  D  E : 
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Art. 1. DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman ia act de 
renun Ńarea S.C. ….. S.R.L. cu sediul social în loc. ….., jud. Teleorman la contesta Ńia 
având ca obiect suma de ….. lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ăugat ă; 

 
Art.2. Se desfiinteaz ă Decizia de impunere nr. …../…..2009,  pentru suma în 

cuantum total de ….. lei ,  astfel: 
• ….. lei diferenŃe privind taxa pe valoarea adăugată; 
• ….. lei sume accesorii aferente.   

 
 Activitatea de InspecŃie Fiscală Teleorman urmând ca în 30 zile de la data 
comunicării şi luării la cunoştinŃă să întocmeasca un nou act administrativ fiscal 
care va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaŃiei pentru care s-
a emis decizia şi care va putea fi contestat potrivit legii; 

 
Art.3.  Respingerea contesta Ńiei  formulatã de S.C. ….. S.R.L. cu sediul social în 

loc. ….., jud. Teleorman ca fiind r ămasă fără obiect  pentru suma de ….. lei, 
reprezentând accesorii ; 

 
Art.4.  Prezenta decizie a fost redactata în 5(cinci) exemplare toate cu valoare de 

original comunicate celor interesaŃi;  
  
 Art.5.  Prezenta decizie poate fi atacatã la instanŃa judecatoreascã de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicãrii . 
  

Art.6. Biroul SoluŃionare ContestaŃii va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
 

 
 
 
 
 

….. 
      

     Director Coordonator  
 

                                                      
 
 
 


