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DECIZIA NR. 14/2009

privind solutionarea contestatiei inregistrata 
la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de S.C. ... S.A. din ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata de A.F.P. Contribuabili Mijlocii  asupra contestatiei inregistrata 
sub nr.  ...  din  data de ...  formulata de  S.C.  ...  S.A.,  cu sediul  in  ..., 
strada ..., nr. ... judetul Dambovita, inregistrata la O.R.C. Dambovita sub 
nr. J..., avand C.U.I. RO..., fiind reprezentata de domnul ... in calitate de 
administrator.

Petenta  formuleaza  contestatie  impotriva  Deciziei  de 
impunere  privind  obligatiile  fiscale  suplimentare  de  plata  stabilite  de 
inspectia fiscala nr. ... din data de ..., emisa de  D.G.F.P. Dambovita - 
A.F.P. Contribuabili Mijlocii - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane 
Juridice 2, pentru suma totala contestata de ... lei, reprezentand:
-      .. lei - majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
- ...  lei - taxa pe activitatea de prospectiune, exploatare, exploatare a 
resurselor minerale;
-  ...  lei  -  majorari  de  intarziere  aferente  taxei  pe  activitatea  de 
prospectiune, exploatare a resurselor minerale.

Contestatia  a  fost  formulata  in  termen  legal,  poarta 
semnatura persoanelor imputernicite si stampila societatii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si 209 alin.  1 pct.  a) din O.G. nr.  92/ 2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa 
solutioneze contestatia formulata de S.C. ... S.A. din Targoviste.
 I.  Societatea petenta contesta partial Decizia de impunere 
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata nr. ...din data de ... emisa 
de  D.G.F.P.  Dambovita  -  A.F.P.  Contribuabili  Mijlocii  -  Activitatea  de 



Inspectie  Fiscala  Persoane Juridice  2,  pentru  suma totala  contestata 
de ... lei, reprezentand majorari de intarziere aferente redeventei miniere 
si  taxa  pe  activitatea  de  prospectiune,  exploatare,  exploatare  a 
resurselor minerale cu majorarile de intarziere aferente acesteia. 

Petenta  considera  ca  sumele  stabilite  de  plata  in  sarcina 
societatii  comerciale  si  contestate  de  aceasta  nu  au  justificare.  In 
raportul  de  inspectie  fiscala  au  fost  calculate  majorari  de  intarziere 
aferente redeventei miniere fara a se tine cont de platile efectuate in 
timp, conform fisei sintetice emisa la data de ... si a ordinelor de plata 
anexate la prezenta contestatie. Conform fisei sintetice la data de ... nu 
apar in lista platile facute pentru redeventele miniere aferente trimestrul 
1, 2 si 3 din 2008 desi au fost achitate in timp conform ordinelor de plata 
anexate in copie: op.... in suma de ... lei; op. ... in suma de ...7 lei si 
op. ...in suma de... lei, situatie pe care o vom aduce la cunostinta printr-o 
adresa separata in vederea reglarii  fisei sintetice. Referitor la  taxa pe 
activitatea de prospectiune,  exploatare a resurselor  minerale,  aceasta 
intra in competentele de rezolvare ale A.N.R.M. unde au fost depuse 
adresele nr. ...; nr. ... si nr..... Prin adresele mentionate catre A.N.R.M. i-
au fost solicitate scutirea la plata acestor taxe anuale, intrucat pe unele 
din  perimetrele  acordate  prin  licitatie  societatii  noastre  opereaza  alte 
societati comerciale carora A.N.R.M. trebuie sa le transfere obligatiile de 
exploatare inclusiv taxa miniera potrivit licentelor emise pentru  S.C. .... 
S.A. Societatea  comerciala  ...  S.A. nu  a  desfasurat  activitate  de 
exploatare in zonele pentru care a solicitat renuntare la licente inca din 
anul 2000.

Fata de cele mai sus precizate societatea comerciala solicita 
admiterea contestatiei si anularea in parte a Deciziei nr. ... din data de ... 
si  exonerarea  de  plata  a  sumei  contestate  de  ...  lei  reprezentand 
majorari de intarziere aferente redeventei miniere si taxa pe activitatea 
de  prospectiune,  exploatare,  exploatare  a  resurselor  minerale  cu 
majorarile de intarziere aferente acesteia.

II. Raportul de Inspectie Fiscala incheiat la data de ..., a 
stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data de ..., intocmit 
de organele de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita - A.F.P. 
Contribuabili Mijlocii - Activitatea de  Inspectie Fiscala Persoane Juridice 
2,  prin  care  a  fost  stabilita  de  plata  suma totala  de  ... lei,  din  care 
petentul a contestat suma de ... lei reprezentand majorari de intarziere 
aferente  redeventei  miniere  si  taxa  pe  activitatea  de  prospectiune, 
exploatare, exploatare a resurselor minerale cu majorarile de intarziere 
aferente acesteia.

Activitatea  de  inspectie  fiscala  a  constatat  ca  societatea 
comerciala  ...  S.A.  nu  a  declarat  la  organul  fiscal  teritorial  taxa  pe 



activitatea de prospectiuni, exploatare, exploatare a resurselor minerale 
pentru anii 2007 si 2008, astfel sunt diferente intre evidenta contabila si 
cea fiscala in suma de ... lei (... lei - ... lei). Au fost incalcate prevederile 
art. 82 alin. 3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.  Pentru  debitul 
suplimentar in suma de ... lei,  au fost calculate majorari  de intarziere 
pentru perioada ... in suma de ...lei , conform art. 119 si art. 120 din din 
O.G.  nr.  92/  2003 privind Codul  de procedura fiscala  republicata,  cu 
modificarile si  completarile ulterioare.  Deasemenea nu a fost  declarat 
integral la organul fiscal teritorial obligatia de plata datorata la bugetul 
statului  privind  redeventa  miniera,  suma  declarata  fiind  mai  mica  cu 
suma de ... lei decat obligatia de plata, nu a fost declarata obligatia de 
plata  aferenta  trimestrului  III  si  IV  din  anul  2006.  Au  fost  incalcate 
prevederile  art.  82  alin.  3  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pentru debitul suplimentar in suma de ... lei, au fost calculate majorari 
de intarziere pentru perioada .... in suma de ... lei , conform art. 119 si 
art. 120 din din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin  referatul  privind  solutionarea  contestatiei  depusa  de 
S.C. ... S.A., organul de inspectie fiscala din cadrul D.G.F.P. Dambovita 
- A.F.P. Contribuabili Mijlocii - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane 
Juridice  2, isi  mentine  punctul  de  vedere  din  Raportul  de  inspectie 
fiscala si din Decizia de impunere intocmite societatii petente. Se face 
precizarea ca nu a fost facuta sesizare penala.

III.  Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivatiile  contestatoarei  si  in  raport  cu 
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice Dambovita  este 
investita  sa  analizeze  daca  suma  totala  contestata  de  ... lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente redeventei miniere si 
taxa  pe  activitatea  de  prospectiune,  exploatare  a  resurselor 
 minerale  cu  majorarile  de  intarziere  aferente  acesteia,  este 
datorata bugetului general consolidat.

In fapt, din documentele existente la dosarul cauzei, rezulta 
ca inspectia fiscala, care a cuprins perioada ..., s-a efectuat de A.F.P. 
Contribuabili Mijlocii - Activitatea de Inspectie Fiscala Persoane Juridice 
2, finalizandu-se prin Raportul de Inspectie Fiscala nr. ... incheiat la data 
de ..., care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ... din data 
de ....



Organul  de  inspectie  fiscala  a  constatat  ca  in  perioada 
verficata societatea comerciala ...  S.A.  nu a declarat  la organul fiscal 
teritorial  taxa  pe  activitatea  de  prospectiuni,  exploatare,  exploatare  a 
resurselor minerale pentru anii 2007 si 2008, astfel sunt diferente intre 
evidenta contabila  si  cea fiscala in  suma de ... lei.  Au fost  incalcate 
prevederile  art.  82  alin.  3  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pentru debitul suplimentar in suma de ... lei, au fost calculate majorari 
de intarziere in suma de ... lei , conform art. 119 si art. 120 din din O.G. 
nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  republicata,  cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare.  Organul  de  inspectie  fiscala  a 
efectuat  inspectia  fiscala  pentru  taxa  pe  activitatea  de  prospectiuni, 
exploatare, exploatare a resurselor minerale in conformitate cu Legea 
Minelor nr. 85/2003 si in baza adresei nr. ...  din data de ... emisa de 
A.N.R.M.  inregistrata  la  D.G.F.P.  Dambovita  sub  numarul  ...  si  la 
A.F.P.C.M. Dambovita sub numarul ...din data de ... prin care se solicita 
stabilirea acestei taxe pentru perioada ..., taxa care este venit la bugetul 
general consolidat. De asemenea nu a fost declarat integral la organul 
fiscal  teritorial  obligatia  de  plata  datorata  la  bugetul  statului  privind 
redeventa  miniera,  suma declarata  fiind  mai  mica cu suma de  ...  lei 
decat obligatia de plata, nu a fost declarata obligatia de plata aferenta 
trimestrului III si IV din anul 2006. Pentru debitul suplimentar in suma 
de  ... lei,  au  fost  calculate  majorari  de  intarziere  in  suma  de  ...lei, 
conform art.  119  si  art.  120  din  O.G.  nr.  92/  2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Cu  privire  la  platile  invocate  de  societate  si  anexate  in  xerocopie  la 
prezenta contestatie, se mentioneaza in referatul intocmit de organul de 
inspectie fiscala ca aceste plati apar in fisa rol a societatii comerciale, 
dar conform art. 114 alin 2^2 si 2^3 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
au fost distribuite din "Venituri ale bugetului de stat incasate in contul 
unic in curs de distribuire" si au fost   folosite pentru stingerea debitelor 
aferente impozitului  pe veniturile  din salarii  astfel:  OP nr.  ...  in  suma 
de ... lei distribuit in data de... la impozitul pe veniturile din salarii; OP 
nr.  ...  in suma de ...  lei  distribuit  la impozitul  pe veniturile din salarii, 
astfel: ... lei in data de ...; ... lei in data de ... si ... lei in data de ...

Obligatiile fiscale principale sau accesorii, se sting în ordinea 
vechimii cu platile efectuate in contul unic, conform art. 115 din O.G.  nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole :



- art. 82 alin. 3, art. 114 alin 2^2 si 2^3, art. 115, art. 119 si 
art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare prevede: 
(82) "Forma si continutul declaratiei fiscale ..............  Contribuabilul are 
obligatia de a completa declaratiile fiscale înscriind corect, complet si cu  
buna-credinta  informatiile  prevazute  de  formular,  corespunzatoare 
situatiei  sale  fiscale.  Declaratia  fiscala  se  semneaza  de  catre 
contribuabil sau de catre împuternicit."
(114) " Dispozitii privind efectuarea platii ........... Distribuirea sumelor din 
contul unic se face de organul fiscal competent, distinct pe fiecare buget 
sau fond, dupa caz, proportional cu obligatiile datorate. ............ În cazul  
în care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate, distribuirea,  
în cadrul fiecarui buget sau fond, pe tip de impozit, contribuie sau alta  
suma reprezentând creanta fiscala se face mai întâi pentru impozitele si  
contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale,  
proportional cu obligatiile datorate."
(115) "Ordinea stingerii datoriilor : Daca un contribuabil datoreaza mai 
multe  tipuri  de  impozite,  taxe,  contributii  si  alte  sume  reprezentând 
creante fiscale prevazute la  art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu 
este  suficient  pentru  a  stinge  toate  datoriile,  atunci  se  sting  datoriile  
corelative  acelui  tip  de  creante  fiscale  principale  pe  care  o  stabilete  
contribuabilul sau care este distribuit,  potrivit  prevederilor  art. 114, de 
catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectuându-se, de 
drept,  în urmtoarea ordine: ................  obligatiile fiscale principale sau 
accesorii, în ordinea vechimii ................"
(119) “Dispozitii  generale  privind  majorari  de  întârziere:  (1)  Pentru 
neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de  
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere ............”
(120) "Majorari de întârziere: (1) Majorarile de întârziere se calculeaza  
pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  începând  cu  ziua  imediat  urmatoare 
 termenului  de  scadenta  si  pâna  la  data  stingerii  sumei  datorate, 
inclusiv............."

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  decizie  si  in 
temeiul art. 82 alin. 3, art. 114 alin 2^2 si 2^3, art. 115, art. 119 si 120 din 
din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 70, art. 209, art. 
210, art. 211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura 
fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se:

DECIDE 



1. Respingerea contestatiei depusa sub numarul ... din data 
de ...  formulata de  S.C.  ...  S.A.,  din  Targoviste  impotriva  Deciziei  de 
impunere  privind  obligatiile  fiscale  suplimentare  de  plata  stabilite  de 
inspectia  fiscala  nr.  ...  din  data  de ..., pentru  suma totala  contestata 
de ...lei, reprezentand:
-      ... lei - majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
- ...  lei - taxa pe activitatea de prospectiune, exploatare, exploatare a 
resurselor minerale;
-  ...  lei  -  majorari  de  intarziere  aferente  taxei  pe  activitatea  de 
prospectiune, exploatare a resurselor minerale.

2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 
11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii,  la  instanta de contencios administrativ  competenta din cadrul 
Tribunalului Dambovita.

                                 DIRECTOR EXECUTIV,
                      ...

AVIZAT
           BIROUL  JURIDIC

    ...


