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DECIZIA  nr.199/2015 
privind solutionarea contestatiei formulata de  

.X., 
      inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x/2014 

 
 
 
 

                         Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare 
contestatii a fost sesizata de  catre Administratia sector x a Finantelor Publice cu adresa nr. 
x/2014, inregistrata la D.G.R.F.P. Bucuresti sub nr. x/2014 cu privire la contestatia formulata 
de .X., CUI RO x,  cu sediul in x. 

 Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia sector x a Finantelor Publice sub nr. 
x/2014, il constituie Decizia de impunere din oficiu nr. x/2014 pentru impozitele, taxele si 
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de 
raportare 6/2009, prin care s-au stabilit din oficiu obligatii de plata in suma totala de x lei , 
reprezentand: 

           - contributia de asigurari sociale datorata de angajator                                   y lei; 

           - contributia de asigurare pt. accidente de munca datorata de angajator        z lei; 

           - contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati                w lei; 

           - contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator                           q lei; 

           - contributia angajatorilor la Fondul de garantare-creante salariale                  a lei; 

           - contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati                      b lei; 

           - contributii pt. concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice         c lei; 

           - contributia pt. asigurari de sanatate datorata de angajator                             d lei; 

           - contributia individuala de asigurari pt. somaj retinuta de la asigurati              e lei.    

                                        

           Avand in vedere dispozitiile prevazute de art. 205 alin. (1), art. 206, art. 207 alin.  (1), 
art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si 
pct. 3.7. din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Directia Generala 
Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata 
de .X. . 

 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei. 

 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 

 I. Prin adresa inregistrata  la Administratia sector x a Finantelor Publice sub nr. 
x/2014, .X. contesta Decizia de impunere din oficiu nr. x/2014 pentru impozitele, taxele si 
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de 
raportare 06/2009.  
           Contestatara invoca urmatoarele motive de admitere a contestatiei:  
           .X. a depus la Administratia Sector x a Finantelor Publice Declaratia privind obligatiile 
de plata la bugetele asigurarilor sociale si fonduri speciale pentru luna iunie 2009, 
inregistrata sub nr. x/2009, prin care societatea a declarat suma de f lei reprezentand 
obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale. 
           Suma de f lei a fost achitata in contul bugetului asigurarilor sociale in data de x/2009. 
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           Societatea contestatara a respectat obligatia de a completa declaratiile fiscale 
inscriind corect, complet si cu buna credinta, informatiile prevazute de formular si 
corespunzatoare situatiei sale fiscale, in conformitate cu prevederile art. 82, alin. (3) din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
           Contestara solicita desfiintarea Deciziei de impunere din oficiu nr. x/2014 pentru 
impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa 
pentru perioada de raportare 6/2009, precum si anularea eventualelor accesorii aferente 
contributiilor stabilite din oficiu. 
                      
 II. Prin Decizia de impunere din oficiu nr. x/2014 pentru impozitele, taxele si 
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de 
raportare 06/2009, organul fiscal din cadrul Administratiei Sector x a Finantelor Publice, a 
stabilit in sarcina .X., obligatia de plata pentru obligatiile de plata la bugetele asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale in suma totala de x lei. 
 

III. Fata de constatarile organului fiscal, sustinerile contestatarei, reglementarile 
legale in vigoare pentru perioada verificata si documentele existente in dosarul cauzei se 
retin urmatoarele: 
 

Cauza supusa solutionarii este daca societatea datoreaza obligatiile de plata 
stabilite prin Decizia de impunere din oficiu nr. x/2014 pentru impozitele, taxele si 
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru 
perioada de raportare 06/2009, in conditiile in care organul fiscal precizeaza faptul ca 
a intrerupt procedura de impunere din oficiu, fara a emite o decizie de desfiintare a 
deciziei de impunere din oficiu 
 

In fapt , Administratia sector x a Finantelor Publice, a emis Decizia de impunere din 
oficiu nr. x/2012 pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de raportare 06/2009, prin care  s-au 
stabilit obligatii de plata la bugetele asigurarilor socilale si fondurilor speciale in suma de x lei 

Societatea .X. figureaza in Registrul contribuabililor sector x din data de x/1998, 
avand in vectorul fiscal, obligatia de a declara lunar obligatiile aferente salariilor.  

In referatul anexat la dosarul contestatiei de catre Administratia Sector x a Finantelor 
Publice se mentioneaza faptul ca la data emiterii Deciziei de impunere din oficiu nr. x/2014 
nu se prelucrase informatic Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor 
sociale si fondurilor speciale (declaratia 102) aferenta lunii iunie 2009.  

Contestatara a facut dovada depunerii Declaratiei 102 pentru luna iunie 2009, ocazie 
cu care aceasta a fost prelucrata informatic. 

 
In consecinta, s-a intrerupt procedura de impunere din oficiu conform Ordinului 

A.N.A.F. nr. 3392/2011 si a documentatiei de utilizare a aplicatiei informatice transmisa de 
catre Directia Generala Tehnologia Informatiei, unde exista posibilitatea intreruperii 
procedurii de impunere din oficiu.  

 
Astfel, asa cum rezulta din Fisa sintetica totala, suma de x lei stabilita prin Decizia de 

impunere din oficiu nr. x/2009 a fost anulata. 
Mentionam ca in Fisa sintetica nu sunt evidentiate accesorii aferente debitelor 

anulate. 
 
Fata de cele mai sus mentionate rezulta ca organul fiscal a raspuns problemelor 

ridicate de .X., anuland sumele stabilite initial. 
 



                                
                               

 http://www.anaf.ro/anaf/internet/Bucuresti 
 

3 

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Bucuresti 

In drept , art. 83, alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
precizeaza: 

„Art. 83 Depunerea declara ţiilor fiscale  
(4) Nedepunerea declara ţiei fiscale d ă dreptul organului fiscal s ă procedeze la 

stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contr ibu ţiilor  şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face 
înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind 
depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au 
obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaţiei fiscale 
se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, taxele şi 
contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, înştiinţarea pentru 
nedepunerea declaraţiilor şi stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se face în cazul 
contribuabililor inactivi, atât timp cât se găsesc în această situaţie.” 

 
In speta, sunt incidente si dispozitiile art. 2-Capitolul 1, art. 1.4.2, art. 3, art. 3.1 si art. 

3.2-Capitolul 2 din Ordinul A.N.A.F. nr. 3392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la sursa: 

“2.  Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă se aplică pentru obligaţiile fiscale 
cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, 
taxă sau contribuţie cuprins(ă) în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fiecare 
perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după 
regulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu.” 

“3.  Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea ad ăugat ă  
3.1. Pentru contribuabilii cuprinşi în Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit 

obligaţiile declarative, compartimentul de specialitate stabileşte din oficiu, în condiţiile 
prezentei proceduri, taxa pe valoarea adăugată de plată în perioadă, prin estimare.  

3.2. Dispoziţiile pct. 1.4.1 şi 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor care nu şi-
au îndeplinit obligaţiile declarative sunt aplicabile în mod corespunzător.”  

“1.4.2.  Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de 
impunere din oficiu şi comunicarea deciziilor de impunere din oficiu.  

În cazul declarării de către contribuabil a obligaţiilor fiscale pentru a căror stabilire a 
fost începută prezenta procedură, compartimentul de specialitate întrerupe procedura de 
impunere din oficiu şi întocmeşte o notă de constatare, în care va expune motivele care au 
condus la întreruperea procedurii. “ 

 
Cu toate ca .X. a depus Declaratia 102 aferenta lunii iunie 2009 in termenul legal, 

Administratia sector x a Finantelor Publice a emis Decizia de impunere din oficiu nr. x/201 
4pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere 
la sursa pentru perioada de raportare 09/2009, prin care s-au stabilit obligatii de plata la 
bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale in suma de x lei. 

 
Astfel, avand in vedere ca in referatul cauzei se recunoaste ca la data emiterii 

Deciziei de impunere din oficiu nr. x/2014, Declaratia 102 pentru luna iunie 2009 era depusa 
la organul fiscal, fara, insa, a fi prelucrata informatic urmeaza a se admite contestatia 
formulata de .X. impotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. 89515/17.09.2014, fiind emisa 
cu incalcarea dispozitiilor art. 83 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala. 

Ca urmare se va admite contestatia formulata de societatea .X.. pentru suma de x lei 
reprezentand obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale. 
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Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 83 alin. (4) si art. 216 alin. (1) 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, art. 2-Capitolul 1, 
art. 1.4.2, art. 3, art. 3.1 si art. 3.2-Capitolul 2 din Ordinul A.N.A.F. nr. 3392/2011 pentru 
aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa: 
 
 
                                                            DECIDE : 
 
 
           Admite contestatia formulata de societatea .X. si anuleaza Decizia de impunere din 
oficiu nr. x/2014 pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de raportare 06/2009 pentru suma de x 
lei . 
 
  Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.  

     

 

 


