
274.IL.07

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice  a  fost  sesizat  prin  adresa  nr.  …  de  Administratia  Finantelor 
Publice cu privire la  contestatia formulata de P.F…..
 Obiectul contestatiei il constituie obligatiile fiscale de plata stabilite 
de Administratia Finantelor Publice prin Deciziile de impunere nr. 
… si nr. … in suma de … lei reprezentand :

-impozit pe venit =… lei 
-majorari de intarziere aferente = … lei.
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin 

Deiziile de impunere pentru plati anticipate nr. … in suma de … lei 
impozit pe venit si nr. … privind calculul accesoriilor intr-un numar 
de  15 cazuri pentru titluri de creanta care au stat la baza emiterii 
titlurilor executorii nr. … (somatia nr. …) aflate la dosarul cauzei.
Contestatia a fost considerata ca depusa in termenul prevazut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala numai pentru 
suma de … lei din deciziile de calcul a accesoriilor:  nr:…;nr….;nr….;
nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr…;nr….;nr…..

Pentru suma de … lei, impozit pe venit , contestatia la Decizia nr. 
…. nu este depusa in termen (… –…) anexata la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  prin  biroul  solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

In drept art. 207 al(1) din O.G. nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul 
de procedura fiscala ® (A) precizeaza urmatoarele  :

“Termenul de depunere a contestatiei
(1)Contestatia se depune in termen de 30 de zile de la data co-

municarii actului administrativ fiscal #, sub sanctiunea decaderii”.
Potrivit art. 68 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 (A)® privind 

Codul  de  procedura  fiscala  :  “Termenele  de  orice  fel  privind  ex-
ercitarea drepturilor  in indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul 
de procedura fiscala precum si de alte dispozitii legale aplicabile in 
materie,  daca legea fiscala nu dispune altfel,  se  calculeaza potrivit 
dispozitiilor Codului de procedura civila”.

Codul de procedura civila, la Capitolul 3 “Termene “ art.101, pre-
cizeaza:

“Termenele se inteleg pe zile libere, neintrind in socoteala nici 
ziua cind a inceput, nici ziua cind s-a sfirsit termenul (...)

Termenul care se sfirseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau 
cind serviciul este suspendat, se va prelungi pina la sfirsitul primei 
zile de lucru urmatoare”.
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Prin urmare se retine ca P.F. … a depus contestatia  inregistrata la 
Administratia  Finantelor  Publice sub nr.  … impotriva  Deciziei  de im-
punere   nr.  …,  decizie  confirmata  de  … adica cu  peste  8  luni  in-
tarziere.

Astfel  au  fost  incalcate  dispozitiile  imperative  referitoare  la  ter-
menul  de   depunere,  termenul  respectiv  fiind  prevazut  sub  sanctiunea 
decaderii, asa cum arata organul fiscal de control in referatul cu propuneri 
de solutionare a contestatiei al A.F.P. nr. …).

Se  retine   ca  termenele   de  contestare  prevazute  de  Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata, 
au caracter imperativ, de la care nu se poate deroga si incep sa curga de la 
data comunicarii actelor administrativ fiscale.

In aceste conditii ,sunt aplicabile prevederile art. 217 (1) din O.G. 
nr.  92/2003 privind Codul de procedura fiscala,  republicata  in data de 
31.07.2007 care precizeaza urmatoarele:

“Respingerea  contestatiei  pentru  neindeplinirea  conditiilor 
procedurale

(1)Daca  organul  de  solutionare  competent  constata  nein-
deplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a 
se proceda la analiza pe fond a cauzei”.

Intrucit  contestatorul  nu  a  respectat  conditiile  procedurale  privi-
toare la termen, a decazut din dreptul de a i se solutiona pe fond contesta-
tia formulata urmand a fi respinsa partial pentru suma de … lei, ca nede-
pusa in termen. 

2.Pentru  capatul  de  cerere  referitoare  la  majorarile  d  eintarziere 
aferente  impozitului  pe  venit  in  suma  de  …  lei,  contestata  a  fost 
considerata  ca  depusa  in  termenul  prevazut  la  art.207  din  O.G.  nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  prin  biroul  solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie pentru capatul 
de cerere mentionat.

I.-P.F. … cu sediul in orasul …, judetul … prin contestatia nr. … 
inregistrata  la  A.F.P.  si  la  D.G.F.P.  sub  nr.  …  formulata  impotriva 
Deciziei  de impunere calcul accesorii  nr. … emise de A.F.P. si aduce 
urmatoarele argumente:

Contestatoarea a formulat contestatia impotriva titlurilor de creanta 
mentionate care au stat la baza emiterii titlurilor executorii nr. …  si a 
sommatiei  nr.  … in  suma de  … lei  impozit  pe  venituri  din  activitati 
comerciale stinse prin regularizari la solicitarea contestatoarei si a altor 
decizii de impunere si de calcul  anteriare emiterii acestor decizii curente, 
solicitand  anularea  actelor  atacate  pe  care  nu  le  poate  identifica  si 

2

2

2



nominaliza.
In fapt, in data de … respectiv … mentioneaza ca i s-a transmis 

somatii, impreuna cu titluri executorii care au fost emise pe baza titlurilor 
de creanta contestate.

Contestatoarea in speta mentioneaza ca initial a facut contestatie la 
executare, dar pentru solutionarea in mod judicios a cererii de contestatie 
la executare este necesar anularea titlurilor de creanta care au stat la baza 
emiterii somatiilor ulterioare.

Considera ca la aceasta data (depunerea contestatiei) nu datoreaza 
nimic bugetului statului avand in vedere faptul ca a achitat toate taxele si 
impozitele aferente incasarilor pe care le-a avut la termenele scadente, 
conform declaratiilor fiscale pe care le-a completat in mod corespunzator.

Considera ca in prezenta cauza se impune efectuarea unei expertize 
care sa faca lumina in ceea ce priveste debitele, cuantumul acestora si 
sursa de provenienta. 

II.-Administratia  Finantelor  Publice  prin  referatul  cu 
propuneri  de  solutionare  a  contestatiei  P.F.  …nr.  …  face 
urmatoarele precizari:

Contestatia  nr.  … nu a  fost  depusa in termen pentru  decizia  de 
impunere pentru plati anticipate nr. … conform prevederilor art. 176 al(1) 
din O.G. nr. 92/2003® , decizie confirmata la data de ….

Analizand  contestatia  nr….organul  fiscal  formuleaza  urmatorul 
punct de vedere:

Deciziile de calcul accesorii  au fost emise deoarece platile nu au 
fost efectuate corect in conturile impozitului pe venitul global, respectiv 
annual (cod 63 –cont 20030160) conform deciziilor de impunere anuale 
emise  in  baza  declaratiilor  de  venit  global  si  a  declaratiilor  speciale 
privind veniturile realizate depuse de P.F. ….

Compensarea acestor plati s-a efectuat in  data de … la cererea P.F. 
….

In raportul de inspectie fiscala nr….  se stabilesc doar diferente fata 
de declaratiile  depuse de contribuabil.

Avand in vedere cele prezentate considera ca obligatiile fiscale de 
plata  au fost corect stabilite.

III.-Luind  in  considerare  constatarile  organului  de  inspectie 
fiscala, documentele existente la dosarul contestatiei precum si actele 
normative in vigoare in perioada invocata de contestatoare si organul 
de control se retin urmatoarele:

Cauza   supusa  solutionarii  D.G.F.P.  este  de   a  stabili  daca 
pentru neplata la termenele  legale a impozitului  pe venitul  global, 
petenta  datoreaza  majorari  de  intarziere  in  conformitate  cu 
reglementarile  legale,  respectiv  O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala.
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Contestatia P.F. … priveste titlurile de creanta, respectiv Deciziile 
de calcul accesorii asupra veniturilor realizate din activitatile comerciale 
realizate  in  perioada  …-…  in  suma  de  …  lei,  decizii  de  care 
contestatoarea a luat la cunostinta prin titluri executorii nr. …  si somatia 
nr. si anume :decizii calcul accesorii: nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;
nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr….;nr…;nr….;nr…..

Pentru plata acestor obligatii fiscale P.F. …cu adresa nr. … (dosar) 
solicita  Administratiei  Finantelor  Publice,  cerere  de  regularizare  a 
obligatiilor  fiscale.  De asemenea cu adresa nr.  … solicitase,  cerere de 
corectarea   erorilor  in  fisa  rol  existenta  in  evidentele  Administratiei 
Finantelor  Publice  cu  adresa  nr.  …  solicita  de  asemenea  cerere  de 
compensarea sumelor platite eronat pentru impozitul pe venitul global si 
anularea  dobanzilor,  penalitatilor  si  majorarilor  de  intarziere  aferente 
I.V.G.  pentru aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la Codul de 
procedura fiscala, care prevede ca plata este considerata ca efectuata la 
data  debitarii  contului  contribuabilului  cu  conditia  creditarii  unui  cont 
bugetar.

A.F.P. cu Nota privind compensarea impozitelor, taxelor varsate in 
plus nr. N.C. …, compenseaza veniturile incasate in plus cu alte obligatii 
de  plata  la  buget  in  suma  de  …  lei  in  urma  acestor  regularizari 
calculandu-se majorarile de intarziere prin Deciziile mentionate nr. …-….

In baza acestora s-a emis titlurile  executorii  nr.  … si nr.  …  in 
suma de … lei si somatia nr…. care au fost transmise contribuabilului in 
datele de …-… asa cum recunoaste in contestatie  contibuabilul  pentru 
luarea la cunostinta.

Organul  de  solutionare  a  contestatiei  a  mai  retinut  din  referatul 
organului  de  inspectie  fiscala  al  Administratiei  Finantelor  Publice  ca 
deciziile de calcul accesorii au fost emise deoarece impozitul pe venitul 
global,  a   fost  virat  anual  (  cod  …  –cont  …)   iar  ulterior  in  baza 
declaratiilor de venit global si a declaratiilor privind veniturile realizate 
depuse  de  P.F.  … s-a  procedat  la  emiterea  unei  noi  decizii.  S-a  mai 
retinut ca in raportul de inspectie fiscala nr … s-a stabilit doar diferente 
fata de declaratiile depuse de contribuabil. Compensarea intre obligatii si 
plati  (regularizarea)  efectuandu-se  in  data  de  …  asa  cum  solicitase 
contribuabilul …, adresa nr. … ( nr. … –dosar) .

In  drept cauza  isi  gaseste   solutionarea  in  prevederile 
reglementarilor legale prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala .

Art.  120(1)  “  Majorarile  de  intarziere  se  calculeaza  pentru 
fiecare  zi   incepand  cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de 
scadenta si pana la stingerea sumei datorate inclusiv “.

Avand in vedere cele prezentate in continutul prezentei decizii, a 
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motivelor  de  fapt  si  de  drept  referitoare  la  creantele  fiscale  accesorii 
datorate de societate bugetului consolidat al statului in suma de … lei si 
faptul ca argumentele de fapt si de drept  nu sunt de natura sa modifice 
actul  administrativ  fiscal  atacat,  contestatia  urmeaza  a  fi  respinsa  in 
totalitate ca fiind neantemeiata intrucat nu este sustinuta cu documente 
certe  si  relevante  in  sustinerea  cauzei  si  care  sa  modifice  constatarile 
organului fiscal.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art. 68 (1),  art. 120 al(1)  din O.G. nr. 92/2003 ® ,Codul de procedura 
civila  Cap.3 art. 101  coroborate cu art. 205 ,  art.209, art.. 210, art. 216, 
art. 217 si art. 218 din O.G. nr. 92/2003 ®  privind Codul de procedura 
fiscala :

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice;

                                               D E C I D E :

Art.1.-Respingerea  ca  nedepusa  in  termen  a  contestatiei 
formulata de P.F. … pentru suma de … lei impozit pe venit.

Art.2. -Respingerea ca fiind neantemeiata pentru suma de … 
lei majorari de intarziere aferente  impozitului pe venit.

Art.3.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de 
la comunicare la Tribunalul.

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                                                              

                                                       
                                                                                   

M.S./4 exp.
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