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D E C I Z I E nr.   xxx               
privind contestaţia formulată de  SC XXX SRL 

 înregistrată la D.G.R.F.P. Timişoara sub nr. xxx/03.06.2014 
 

 
 Direcţia Generală Regională a  Finanţelor Publice Timişoara a fost sesizată de 
către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad cu adresa nr. 
xxx/27.05.2014, înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Timişoara sub nr. xxx/03.06.2014 asupra contestaţiei formulate de  
 

SC XXX SRL 
CUI: xxx 

cu sediul în xxx  
şi sediul procesual ales în xxx 

 
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad sub nr. 
xxx/22.05.2014 şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara sub 
nr. xxx/03.06.2014, şi a procedat la analizarea dosarului cauzei, constatând 
următoarele: 
 

Petenta S.C. XXX S.R.L. formulează contestaţie împotriva Deciziei 
referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014, Dosar fiscal nr. 
XXX, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad. 

Suma totală contestată este în cuantum de xxx lei şi reprezintă: 
- xxx lei dobânzi aferente Taxei pe valoarea adăugată; 
- xxx lei penalităţi de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată. 
Contestaţia a fost semnată de petentă, prin reprezentantul său legal dl. Xxx în 

calitate de administrator, şi poartă amprenta ştampilei, aşa după cum prevede art. 
206 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată.  

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de depunere prevăzut de art. 207 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată. 

 
I. Societatea petentă formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la 

obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014, Dosar fiscal nr. XXX, emisă de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, invocând în susţinerea 
contestaţiei următoarele motive: 

- petenta consideră Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. 
XXX/11.04.2014 ca fiind nelegală, deoarece potrivit dispoziţiilor art. 87 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, decizia de impunere trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 43. 
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- potrivit art. 43 alin. 2 lit. g şi h, decizia de impunere trebuie să cuprindă – ca 
oricare act administrativ fiscal – numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale 
organului fiscal şi ştampila organului fiscal emitent, respectiv  decizia contestată nu 
cuprinde semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal emitent, ceea ce atrage 
nulitatea absolută a deciziei atacate, potrivit art. 46 din O.G. nr. 92/2003. 

Avand in vedere motivele de fapt si de drept invocate, solicită admiterea 
contestaţiei şi desfiinţarea Deciziei nr. XXX/11.04.2014 referitoare la obligaţiile de 
plata accesorii, pentru suma de xxx lei, cu consecinţa exonerării de la plata 
obligaţiilor fiscale stabilite prin aceasta. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014, 

Dosar fiscal nr. XXX, organele fiscale din cadrul  Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Arad, în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) şi art. 119 din 
OG nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, au stabilit în sarcina 
petentei suma totala de xxx lei, reprezentând accesorii calculate pentru perioada 
25.03.2014 - 31.03.2014, astfel: 

- XXX lei dobânzi aferente Taxei pe valoarea adăugată; 
- XXX lei penalităţi de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată. 

 Actul administrativ fiscal a fost comunicat petentei, prin poştă cu confirmare 
de primire, la data de 05.05.2014.  
  

III. SC XXX SRL cu sediul în XXX, este înregistrată la O.N.R.C. Arad sub 
nr. XXX, are cod unic de înregistrare XXX.  

 
IV. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 

susţinerile petentului şi documentele depuse de acesta la dosarul cauzei, constatările 
organelor fiscale de administrare în raport cu actele normative în vigoare referitoare 
la speţa analizată, se reţin următoarele aspecte: 

 
 
Cauza supusă soluţionării este dacă motivele invocate de petentă privind lipsa 

unor elemente ale actului administrativ fiscal atacat, respectiv semnătura persoanei 
împuternicite al organului fiscal, precum şi ştampila organului fiscal emitent, atrag 
nulitatea Deciziei referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014 
contestate. 
 

În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. 
XXX/11.04.2014, Dosar fiscal nr. XXX, organele fiscale din cadrul  Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Arad, au stabilit în sarcina petentei suma totala de xxx 
lei, reprezentând accesorii datorate de aceasta pentru perioada 25.03.2014 - 
31.03.2014, calculate ca urmare a Declaraţiei 300 nr. 12020-2014 din 25.03.2014, 
depusă de petentă. 

Petenta contestă Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. 
XXX/11.04.2014, Dosar fiscal nr. XXX, în sumă de xxx lei, considerând-o ca fiind 
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nulă, pe motiv că nu îndeplineşte condiţiile de formă, prevăzute de art. 43 alin. (2) 
lit. g) şi h) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014, a fost 
transmisă petentei, prin poştă scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la 
data de 05.05.2014, prin Unitatea de Imprimerie Rapidă, fiind inclusă în categoria 
actelor administrativ fiscale care se emit prin intermediul centrului de imprimare 
masivă potrivit Ordinului nr. 1107/2012. 

Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014 poartă în 
subsolul documentului, menţiunea „Document editat prin sistemul informatic, 
valabil fără semnătură şi ştampilă, conform OMFP nr. 1107/2012 privind emiterea 
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi 
procedurale.” 

 
În drept, in speta sunt aplicabile prevederile prevazute la art. 43 din Codul de 

procedura fiscala care stipuleaza urmatoarele: 
Art 43 – (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele elemente: 
a) denumirea organului fiscal emitent; 
b) data la care a fost emis şi data de la care îşi produce efectele; 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 

contribuabil, după caz; 
d) obiectul actului administrativ fiscal; 
e) motivele de fapt; 
f) temeiul de drept; 
g) numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, 

potrivit legii; 
h) ştampila organului fiscal emitent; 
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi 

organul fiscal la care se depune contestaţia; 
j) menţiuni privind audierea contribuabilului. 
(3) Actul administrativ fiscal emis în condiţiile alin. (2) prin intermediul 

mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura 

persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului 

emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie. 

(4) Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor se stabilesc categoriile 

de acte administrative care se emit în condiţiile alin. (3). 
 
Conform dispozitiilor art. 46 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala, republicata: 
"Lipsa unuia dintre elementele actului administrativ fiscal, referitoare la 

numele, prenumele si calitatea persoanei împuternicite a organului fiscal, numele si 
prenumele ori denumirea contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a 
semnaturii persoanei împuternicite a organului fiscal, cu exceptia prevazuta la art. 
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43 alin. (3), atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din 
oficiu. " 

 
Ordinul nr. 1107 din 13 august 2012 privind emiterea prin intermediul 

centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, dat în 
aplicarea art. 43 alin. (3) şi (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

„ART. 1 
    Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale şi 
procedurale, emise de către organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală prin intermediul centrului de imprimare masivă, valabile fără 

semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele aplicabile actelor 
administrative şi procedurale. 
    ART. 2 
    Actele administrative şi procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele: 

(...) 
    3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

(...).” 
 
Faţă de prevederile legale precitate, se reţine că organele fiscale pot emite acte 

administrativ fiscale prin intermediul mijloacelor informatice care sunt valabile fără 
semnătura şi ştampila organului emitent printre care se regăseşte şi decizia 
referitoare la obligaţii de plată accesorii. 

 
Ca urmare, nu se poate reţine argumentul petentei cu privire la nulitatea 

actului administrativ fiscal atacat pe motivul că acesta nu poartă semnătura persoanei 
împuternicite a organului fiscal emitent, ceea ce atrage nulitatea absolută a deciziei, 
întrucât Ordinul nr. 1107/2012 se referă la emiterea prin intermediul centrului de 
imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, dat în aplicarea art. 43 
alin. (3) şi (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Mai mult, Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. 
XXX/11.04.2014 poartă în subsolul documentului, menţiunea „Document editat 
prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform OMFP nr. 
1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor 
acte administrative şi procedurale.” 

 
În concluzie, argumentul petentei cu privire la nulitatea actului administrativ 

fiscal atacat pe motivul că acesta nu poartă semnătura persoanei împuternicite a 
organului fiscal emitent, nu a putut fi reţinut în soluţionarea favorabila a contestaţiei, 
deoarece din analiza documentelor existente la dosarul cauzei precum şi prevederile 
actelor normative în vigoare, precitate, rezultă că acesta respectă prevederile art. 43 
alin. (4) din O.G. nr. 92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, 
respectiv Ordinul nr. 1107/2012, in sensul că acesta a fost editat prin intermediul 
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centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, fiind astfel 
valabilă fără semnătura şi ştampila organului emitent, îndeplinind cerinţele 
aplicabile actelor administrative şi procedurale, potrivit legii, nereprezentând un 
element de natură a determina nulitatea deciziei contestate, aşa cum s-a demonstrat 
în cele ce preced şi în virtutea principiului general de drept ubi lex non distinquit 

nec nos  distinguere  debemus.   
Pe cale de consecinţă, Decizia referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. 

XXX/11.04.2014, editată prin intermediul mijloacelor informatice, care sunt valabile 
fără semnătura şi ştampila organului emitent, conform prevederilor Ordinului nr. 
1107/2012, îndeplineşte cerinţele legale aplicabile actelor administrative, motiv 
pentru care contestaţia se va respinge ca neîntemeiată. 

 
Referitor la precizarea petentei din contestaţia formulată, respectiv că are 

sediul procesual ales în xxx, la Xxx SRL Arad, învederăm că în conformitate cu 
dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, republicat, coroborat cu 
art. 158 din Noul Cod de Procedură Civilă, deoarece în contestaţia formulată nu a 
fost arătată persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură la SC Xxx SRL, 
decizia privind modul de soluţionare a contestaţiei va fi transmisă la sediul petentei.  

 
Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor legale ale art. 43 alin. (2) 

lit. g) şi lit. h), art. 43 alin. (3) şi alin. (4), art. 46 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de Procedură Fiscală, coroborat cu art. 1 şi art. 2 alin.3 din OMFP nr. 1107/2012,  
coroborat cu 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O. G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, în baza referatului nr.                                    , se 

 
                                              D E C I D E : 
 

- respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate împotriva Deciziei 
referitoare la obligaţii de plată accesorii nr. XXX/11.04.2014, Dosar fiscal nr. XXX, 
emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, pentru suma de xxx lei, 
reprezentând: 

- XXX lei dobânzi aferente Taxei pe valoarea adăugată; 
- XXX lei penalităţi de întârziere aferente Taxei pe valoarea adăugată. 

- prezenta decizie se comunica la: 
- SC XXX SRL; 
- A.J.F.P. Arad.  

 Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 
  

DIRECTOR GENERAL, 


