MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii
DECIZIA nr. 658 din ….. 2018
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
S.C. ….. S.R.L.
din com. ….., judeŃul …..
Cu adresa nr. ….., înregistrată la DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor
Publice Ploieşti sub nr. ….., AdministraŃia ….. a înaintat dosarul contestaŃiei formulată
de S.C. ….. S.R.L. din com. ….., judeŃul ….., împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii reprezentând penalităŃi datorate in cazul eşalonărilor la plată nr. ….. emisa de
organele fiscale din cadrul AdministraŃiei …...
S.C. ….. S.R.L. are sediul in sat ….., judetul …..şi are CUI …...
Obiectul contestaŃiei îl constituie suma totală de …..lei reprezentând penalităŃi
datorate in cazul eşalonărilor la plată.
ContestaŃia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.270 alin.(1)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul VIII "SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost
comunicat societăŃii în data de …..iar contestaŃia a fost depusă în data de ….. şi înregistrată la
AdministraŃia ….. sub nr. …...
I. S.C. ….. S.R.L. susŃine următoarele:
,, Subscrisa […] formulăm următoarea
CONTESTATIE
Împotriva
- Deciziei nr. ….. referitoare la obligaŃiile de plată accesorii reprezentând penalităŃi datorate în cazul
eşalonarilor la plată;
- Deciziei nr. ….. de constatare a pierderii valabilităŃii eşalon[rii la plata a obliga’iilor fiscale
- Deciziei nr. ….. de pierdere a valabilităŃii amânării la plată a penalităŃilor de întârziere şi a penalităŃilor
de nedeclarare
Solicitând
- admiterea contestaŃiei şi în consecinŃă să decideŃi anularea în conformitate cu prevederile art. 279 din
Codul de procedură fiscală prin
- desfiinŃarea in totalitate a deciziilor atacate, a fiind netemeinice si nelegale.
[…] având în vedere existenŃa dosarului penal nr. ….. aflat pe rolul ….. , vă solicităm să dispuneŃi
suspendarea soluŃionării prezentei până la pronunŃarea hotărârii definitive […].
[…] conform ANEXA la decizia nr. ….. din ….. suma rămasă neachitata indicată este în cuantum de
….. lei ( contestata de subscrisa) la care a fost aplicată cota de 5% ajungând astfel la suma de ….. lei.
Precizam faptul că creanŃa indicată nu este certă, lichidă şi nici exigibilă.
Astfel calcularea obligaŃiilor accesorii şi emiterea unei Decizii pentru această sumă sunt nelegale , drept
urmare se impune a fi anulată. […]
Precizam faptul că toate actele de executare emise în dosarul fiscal nr. ….. au fost anulate de către
instanŃele civile.
- În ceea ce priveşte Decizia nr. ….. de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonarii la plata a obligaŃiilor
fiscale arătăm că în mod nereal aŃi consemnat faptul că a fost comunicată adresa nr. ….. fiindcă această adresă
a fost primita de subscrisa la data de ….. deci ulterior emiterii deciziei de către ANAF.
- […] au fost încălcate prevederile art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind dreptul debitorului de a fi ascultat
înaintea luării deciziei.
- în aceste sens întelegem să invocam exceptia lipsei audierii subscrisei în conformiate cu prevederile
art. 9 alin.4 din legea nr. 207/2015.
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- Totodată întelegem să contestăm şi suma rămasă de plată înscrisă în această decizie ca fiind în
cuantum de ….. lei pentru considerentele arate mai sus.
Referitor la decizia nr. ….. de pierdere a valabilităŃii amânării la plata a penalitatilor de întârziere şi a
penalitaŃilor de nedeclarare întelegem să contestăm şi suma de ….. lei ca fiind nedatorată […].
Nu au fost respectate nici prevederile art. 173 şi urm. din legea nr. 207/2015 si nici legislaŃia secundara
OPANAF nr. 3834/2015 […]”.

II. Din anaiza documentelor aflate la dosarul cazuei si avand in vedere legislatia in
vigoare din perioada analizata, rezulta urmatoarele :
În fapt, în baza Deciziei nr. …..emisă de AdministraŃia ….., modificată prin Decizia de
modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaŃiilor fiscale ….., S.C. ….. S.R.L a beneficiat
de eşalonarea la plata a obligaŃiilor restante la bugetul general consolidat. Eşalonarea la plată
a fost acordată de organul fiscal teritorial in conformitate cu prevederile OUG nr. 29/2011
privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale OMFP nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziŃiilor OrdonanŃei de
UrgenŃă a Guvernului nr. 29/2011.
Conform prevederilor art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, eşalonarea la plată acordată pentru obligaŃiile fiscale îşi menŃine valabilitatea
cu condiŃia ca ,, să se declare şi să se achite, potrivit legii, obligaŃiile fiscale administrate de organul fiscal cu
termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată, cu excepŃia situaŃiei în care debitorul
a solicitat eşalonarea la plată potrivit art. 195. Eşalonarea la plată îşi menŃine valabilitatea şi dacă aceste obligaŃii
sunt declarate şi/sau achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenŃei prevăzute de lege inclusiv sau până
la finalizarea eşalonării la plată în situaŃia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a
obligaŃiilor fiscale eşalonate la plată; […].”

Pentru nerespectarea dispoziŃiilor art.194 alin.(1) din actul normativ mai sus menŃionat,
respectiv neachitarea la termenele legale a debitelor curente, s-a pierdut valabilitatea eşalonării
la plata, asa cum se precizeaza la art. 199 alin.(1)din lege, AdministraŃia ….. întocmind in data
de ….. Decizia de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării la plata obligaŃiilor fiscale nr. …...
ConsecinŃa pierderii eşalonării la plată este prevăzută la art. 194 alin.(3) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv: “(3) În cazul pierderii valabilităŃii eşalonării la
plată, pentru sumele rămase de plată din eşalonarea la plată acordată de organul fiscal central, reprezentând
obligaŃii fiscale principale şi/sau obligaŃii fiscale accesorii eşalonate la plată, se datorează o penalitate de 5%.
Prevederile art. 198 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător. […].”

Astfel, in data de 11.12.2017, AdministraŃia ….. a emis pentru S.C. ….. S.R.L Decizia
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii reprezentând penalităŃi datorate in cazul
eşalonărilor la plată nr. ….. prin care a fost calculata o penalitate in sumă de ….. lei
reprezentând 5% din valoarea sumelor rămase de plată din eşalonarea pierdută (….. lei x
5%).
Prin adresa înregistrată la AdministraŃia ….. sub nr. ….., S.C. ….. S.R.L formulează
contestaŃie împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii reprezentând
penalităŃi datorate in cazul eşalonărilor la plată nr. ….., susŃinând că întrucât creanŃa indicată
nu este certă şi exigibilă, calcularea obligaŃiilor accesorii este nelegală.
Împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării la plată a obligaŃiilor
fiscale nr. ….. şi Deciziei de pierdere a valabilităŃii amânării la plată a penalităŃilor de
întârziere si penalităŃilor de nedeclarare nr. ….., S.C. ….. S.R.L a formulat contestaŃie care a
fost soluŃionată prin Decizia nr. ….. din data de ….. emisă de AdministraŃia ….. prin care s-a
dispus respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată.
FaŃă de cele prezentate ma sus, se constată că Decizia referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii reprezentând penalităŃi datorate in cazul eşalonărilor la plată nr. ….. a fost emisă
corect de către AdministraŃia ….., penalitatea în sumă de …..lei reprezentând 5% din valoarea
sumelor rămase de plată din eşalonarea pierdută fiind legal datorată de către societatea
comercială bugetului general consolidat.
Precizăm că Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.R.F.P. Ploieşti s-a investit
cu soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. ….. S.R.L împotriva Deciziei referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii reprezentând penalităŃi datorate in cazul eşalonărilor la plată nr.
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….. în baza art.272 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
respectiv: “(1)*) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere, […] se soluŃionează de către structurile specializate de soluŃionare a contestaŃiilor.”

ContestaŃia formulată împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării la
plată a obligaŃiilor fiscale nr. ….. si Deciziei de pierdere a valabilităŃii amânării la plată a
penalităŃilor de întârziere si penalităŃilor de nedeclarare nr. ….. a fost soluŃionată de către
organul fiscal emitent, conform prevederilor art. 272 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, care precizează: ” (6) ContestaŃiile formulate împotriva altor acte
administrative fiscale decât cele prevăzute la alin. (1) se soluŃionează de către organele fiscale emitente. […].”

III. Concluzionând analiza contestaŃiei formulată de S.C. ….. S.R.L din com. …..,
judeŃul ….., împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand
penalitati datorate in cazul eşalonărilor la plată nr. ….. din data de ….. act administrativ
fiscal emis de AdministraŃia ….., în conformitate cu prevederile art. 279 alin. (1) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se
DECIDE:
1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei pentru suma totală de …..lei
reprezentând penalităŃi datorate in cazul eşalonărilor la plată.
2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate
fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale.

DIRECTOR GENERAL
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