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DECIZIA  nr.183/2015 

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 x,  cu sediul in Bucuresti, strada 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 9/2009, comunicata prin posta in data de x/2014, prin care s-a 
stabilit obligatia de plata pentru impozitul pe veniturile microintreprinderii in suma totala de 
x lei . 

 Avand in vedere dispozitiile prevazute de art. 205 alin. (1), 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, 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 9/2009.  
             
           Contestatara invoca urmatoarele motive de admitere a contestatiei:  
 
           La data de x/2014 organul fiscal a comunicat societatii contestatoare actul 
administrativ fiscal nr. x/2014, urmare nedepunerii declaratiei 100 aferenta perioadei de 
raportare septembrie 2009. 
           Prin Decizia nr. x/2009 emisa de Administratia Sector x a Finantelor Publice, .X. a 
beneficiat de regimul derogatoriu de declarare in perioada x/2009-x/2012 urmare a 
inregistrarii la Registrul Comertului a mentiunii de suspendare a activitatii.   
 
           Prin urmare, nu avea obligatia depunerii, pentru perioada x/2009-x/2012, a 
declaratiilor 100, 101 si 300, solicitand desfiintarea Deciziei de impunere din oficiu nr. 
x/2014. 
 
 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 9/2009, organul fiscal din cadrul Administratiei sector x a Finantelor Publice, 
a stabilit in sarcina .X., obligatia de plata pentru impozitul pe veniturile microintreprinderii 
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: 
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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 9/2009, 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 9/2009, prin care s-a 
stabilit debit pentru impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de x lei 

Societatea .X. figureaza in Registrul contribuabililor sector x din data de x/2007 si 
beneficiaza de regim de declarare derogatoriu in perioada x/2009-x/2012, neavand 
obligatia de a declara impozitul pe veniturile microintreprinderilor aferente lunii septembrie 
2009. 

Dintr-o eroare de sistem informatic a fost emisa Decizia de impunere din oficiu nr. 
x/2009. 

In referatul anexat la dosarul contestatiei de catre Administratia Sector x a 
Finantelor Publice se mentioneaza faptul ca pentru Decizia de impunere din oficiu nr. 
x/2014 a fost intrerupta procedura de impunere din oficiu conform Ordinului A.N.A.F. nr. 
x/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. 

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

ridicate de .X., anuland sumele stabilite initial. 
 

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 declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la 

stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor 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.” 

 
Sunt incidente si dispozitiile pct. A1, C1 si C2 din Ordinul Ministerului Finantelor 

Publice nr. 864/2005 privind aprobarea Procedurii privind regimul de declarare 
derogatoriu: 

 
“A.  Acordarea regimului de declarare derogatoriu  
1. În caz de inactivitate temporară, pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai 

mult de 3 ani consecutivi, precum şi în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, 
potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit depunerea declaraţiilor fiscale poate fi 
făcută conform unui regim de declarare derogatoriu .” 
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“C.  Depunerea declara ţiilor fiscale  
1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:  
   1.1. formularul 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general 

consolidat", cod 14.13.01.01/a, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
281/2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

   1.2. formularul 300 "Decont de taxă pe valoarea adăugată", cod 14.13.01.02, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 256/2004 ;  

   1.3. formularul 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04, 
aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 35/2005 ;  

   1.4. formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03, aprobat prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 35/2005;  

   1.5. formularul 130 "Decont privind impozitul la ţiţeiul şi la gazele naturale din 
producţia internă", cod 14.13.01.05, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
35/2005.  

2. Termene de depunere:  
   2.1. Pe perioada aplic ării regimului de declarare derogatoriu contribuabil ii 

nu au obliga ţia depunerii declara ţiilor  prevăzute la pct. 1.1-1.5, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la pct. 2.2. “ 

 
Cu toate ca .X. beneficiaza de regim de declarare derogatoriu in perioada x/2009-

x/2012, neavand obligatia de a declara impozitul pe veniturile microintreprinderilor 
aferente lunii septembrie 2009, Administratia sector x a Finantelor Publice a emis 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 9/2009, prin 
care s-a stabilit debit pentru impozit pe veniturile microintreprinderilor in suma de x lei. 

 
Astfel, avand in vedere ca in referatul cauzei se recunoaste ca Decizia de impunere 

din oficiu nr. x/2014 a fost emisa dintr-o eroare a sistemului informatic, dar procedura de 
impunere din oficiu a fost intrerupta fara, insa, a emite o decizie de desfiintare a deciziei 
de impunere din oficiu, urmeaza a se admite contestatia formulata de .X. impotriva 
Deciziei de impunere din oficiu nr. x/2014. 

Ca urmare se va admite contestatia formulata de societatea .X. pentru suma de x 
lei reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderilor. 

 
 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 47 si art. 216 alin. (1) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, art. A1, art. C1 si 
art. C2 din O.M.F.P. nr. 864/2005 pentru aprobarea Procedurii privind regimul de 
declarare derogatoriu 
 
 
                                                            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 9/2009 pentru suma de x 
lei . 
 
  Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac. 
 
 
 
 


