
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                                 DECIZIA NR. 301/         01.2013 
 
 
                       privind solutionarea contestatiei formulate de SC XXXX  SRL  
                                   
 
 
           Directia Generala a Finantelor Publice a judetului XXX a fost investita in baza art. 
209 din O.G. nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea 
contestatiei formulate de SC  ....  SRL,  cu sediul in XXXXXX  ......, impotriva Deciziei de 
impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de raportare 12/2007, 
nr....../29.10.2012 intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXX prin 
care s-a stabilit ca obligatie de plata suma de .... lei, reprezentand impozit pe veniturile 
microintreprinderi. 
            Contestatia, a fost depusa de petenta in termenul impus de art.207 din 
O.G.92/2003(R),  prin lichidatorul ....... din XXXX fiind inregistata la Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului XXX sub   nr...../03.12.2012, iar la Directia Generala a 
Finantelor Publice a Judetului XXX sub nr....../20.12.2012.Aceasta a fost transmisa prin 
posta, data depunerii de pe plic fiind 29.11.2012.  
           Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru perioada de 
raportare12/2007, nr...../29.10.2012 , intocmita de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului XXX a fost primita sub semnatura de contribuabil in data 01.11.2012, prin 
mandat postal cu confirmare de primire.   
              
         I.  Prin contestatia formulata contribuabilul arata ca Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
retinere la sursa pentru perioada de raportare 12/2007, nr....../29.10.2012, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX, este stabilita in mod arbitrar fara 
nici o baza legala  si nu este insotita de modalitatea de calcul a obligatiei de plata.  



           - se sustine ca societatea este in stare de insolventa iar  obligatia de plata nu mai 
poate fi luata in considerare, aceasta nefiind cuprinsa in tabelul creantelor, iar de la data 
deschiderii procedurii de insoventa se suspenda ... masurile de executare silita pentru 
realizarea creantelor asupra debitorului sau a bunurilor sale. 
                                                                                                         
        II.  Organul fiscal a emis Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si  
contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru 
perioada de raportare 12/2007, nr...../29.10.2012, pentru suma ..... lei, reprezentand 
impozit pe veniturile microintreprinderi, conform dispozitiilor art.83, alin (4) din OG nr. 
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiilor fiscale de catre contribuabil. 
  
          III.  Avand in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei, organul de  
solutionare a contestatiei constata ca aceasta solicita anularea  Deciziei de impunere 
din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere 
sau retinere la sursa pentru perioada de raportare 12/2007, nr....../29.10.2012 intocmita 
de Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXX pentru suma de .. lei, 
reprezentand impozit pe veniturile microintreprinderi stabilit in sarcina SC  ....  SRL,  cu 
sediul in  XXX  
 
             In fapt:    
 
           Organele fiscale, din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului XXX, 
pe baza constatarilor efectuate a  emis Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, 
taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa pentru 
perioada de raportare 12/2007, nr..../29.10.2012, pentru suma ...lei, reprezentand 
impozit pe veniturile microintreprinderi, conform dispozitiilor art.83, alin (4) din OG nr. 
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiilor fiscale de catre contribuabil. 
         Considerm ca organul fiscal corect au stabilit obligatiile de plata din oficiu in 
sarcina contribuabilului avand in vedere prevederile art.83, alin (4) si (4^1)  din OG nr. 
92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare si ale ORDINULUI nr. 3.392 din 4 noiembrie 2011, pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau re�inere la surs�, emis de AGEN�IA NA�IONAL� DE 
ADMINISTRARE FISCAL�. 
                   

 In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale : 
 
- art.83, alin (4) si (4^1)  din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
      (4) Nedepunerea declara�iei fiscale d� dreptul organului fiscal s� procedeze la 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului 
general consolidat. Stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale nu se poate face înainte de 
împlinirea unui termen de 15 zile de la în�tiin�area contribuabilului privind dep��irea 
termenului legal de depunere a declara�iei fiscale. În cazul contribuabililor care au 
obliga�ia declar�rii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obliga�iei 



fiscale se face prin estimarea bazei de impunere, potrivit art. 67. Pentru impozitele, 
taxele �i contribu�iile administrate de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�, 
în�tiin�area pentru nedepunerea declara�iilor �i stabilirea din oficiu a obliga�iilor fiscale nu 
se face în cazul contribuabililor inactivi, atât timp cât se g�sesc în aceast� situa�ie. 
 
    (4^1) Contribuabilul poate depune declara�ia fiscal� pentru obliga�iile fiscale ce au 
format obiectul deciziei de impunere prin care au fost stabilite din oficiu obliga�iile fiscale, 
în termen de 60 de zile de la data comunic�rii deciziei. Decizia de impunere se 
desfiin�eaz� de organul fiscal la data depunerii declara�iei fiscale. 

     - art. 228  din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 
                      Acte normative de aplicare 
           (1) În aplicarea prezentului cod, Guvernul adopt� norme metodologice de 
aplicare, în termen de 30 de zile de la data public�rii în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonan�e. 
            (2) Formularele necesare �i instruc�iunile de utilizare a acestora privind 
administrarea crean�elor fiscale se aprob� prin ordin al ministrului economiei �i 
finan�elor. 
             (2) Formularele necesare �i instruc�iunile de utilizare a acestora privind 
administrarea crean�elor fiscale se aprob� prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale 
de Administrare Fiscal�*). 
 
             (2^1) Pentru aplicarea Codului de procedur� fiscal�, pre�edintele Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� poate emite ordine. 
 
       ORDIN nr. 3.392 din 4 noiembrie 2011, pentru aprobarea Procedurii privind 
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re�inere la surs�, emis de AGEN�IA NA�IONAL� DE 
ADMINISTRARE FISCAL�,  
    
      - ART. 1 
    (1) Se aprob� Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor �i 
contribu�iilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re�inere la surs�, prev�zut� în 
anexa nr. 1. 
    (2) Procedura prev�zut� la alin. (1) nu se aplic�: 
    a) contribuabililor prev�zu�i la art. 78^1 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
declara�i inactivi, potrivit reglement�rilor legale în vigoare; 
    b) contribuabililor care beneficiaz� de regimul de declarare derogatoriu, pentru 
perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului 
pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 1.221/2009 privind 
Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu; 
    c) obliga�iilor fiscale stabilite ca urmare a ac�iunii de inspec�ie fiscal�; 
    d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit. 

 
        



 
            Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
 
  
        Pentru considerentele retinute in baza art. 211( 5) din O.G. nr.92/2003 republicata 
 
 
 
                                                                       DECIDE  
     
 
           Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de .. ...lei reprezentand 
impozit pe veniturile microintreprinderi, stabilit prin Decizia de impunere din oficiu pentru 
impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la 
sursa pentru perioada de raportare 12/2007, nr...../29.10.2012, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX. 
 
            Prezenta decizie poate fi  atacata la Tribunalul XXX in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
 
                
              DIRECTOR EXECUTIV 
 
                                                                                                                  VIZAT 
                                                                                                            Cons.jr. 
                                                                                                        SEF SERV. JURIDIC 
                                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                         VIZAT                                                                                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                     SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: cons. sup.    

 
 
 
 



 
 
 
 
 


