
 1

 
 
 
                                             

   
 
 
        
 
 

 
 

 
DECIZIA NR. ............./...............2012 

privind soluţionarea contestaţiei depusa de 
X loc. Satu Mare, jud. Satu Mare  

inregistrata la Direcţia Generala a Finanţelor Publice Satu Mare 
sub nr......../28.11.2011 

 
Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare a fost sesizata de X loc. Satu 

Mare, jud. Satu Mare prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. Satu Mare sub 
nr......../28.11.2011, formulata impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr......... din data de 27.06.2011, intocmita de Administratia Finantelor Publice Satu Mare. 
Prin contestatia fomulata se solicita anularea partiala a Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr......... din data de 27.06.2011, respectiv a sumei de x lei reprezentand 
obligatii de plata accesorii aferente impozit – plata anticipata trimestriala in contul 
impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile din transferul titlurilor de 
valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.   

X are domiciliul in loc. Satu Mare, str. ……….., jud. Satu Mare, CNP ………..  
Contestatia este formulata prin avocat Ooooo. In acest sens la dosarul cauzei este 

anexata imputernicire  avocatiala in conformitate cu prevederile art.206 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

La dosarul contestatiei este anexata imputernicirea avocatiala, care constituie 
dovada de imputernicit a contestatoarei, in conformitate cu prevederile art.206 alin.(1) 
lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala: 
   “ART. 206 
     Forma şi conţinutul contestaţiei 
     (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde: 
    (…) 
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     e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în 
cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană 
fizică sau juridică, se face potrivit legii.”  

Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), Titlul IX 
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din 
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.207 
alin.(1) si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor 
administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala 
a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra cauzei.     
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 

I. X loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, prin contestatia inregistrata la D.G.F.P. Satu 
Mare sub nr......../28.11.2011, formulata impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr......... din data de 27.06.2011, intocmita  Administratia Finantelor Publice 
Satu Mare,  contesta suma de x lei reprezentand obligatii de plata accesorii aferente 
impozit – plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil 
pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile 
mobiliare in cazul societatilor inchise.   

In sustinerea contestatiei se precizeaza faptul ca potrivit anexei la Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......... din data de 27.06.2011, suma de x lei 
reprezinta accesorii la impozitul plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe 
castigul net anual impozabil pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele 
decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, calculate pentru 
perioada 19.04.2011 – 20.04.2011 la suma de xxx lei, pentru perioada 21.04.2011 – 
27.06.2011 la suma de yyy lei, iar pentru perioada 27.04.2011 – 27.06.2011 la suma de 
zzz lei.  

Se precizeaza ca prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr........ din 
27.04.2009 au fost calculate majorari de intarziere la impozitul in suma de xxx lei. 
Impotriva acestei decizii petentul a formulat contestatie, iar prin Sentinta Civila 
nr......../CA/19.10.2010 pronuntata in dosarul nr......../.../2009 al Tribunalului Satu Mare, 
irevocabila si investita cu formula executoriu, a fost anulata “Decizia nr......../27.04.2009 
referitoare la obligatiile de plata accesorii in suma de ….. lei”. 

Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din transferul titlurilor de 
valoare pe anul 2006 a fost emisa de organul fiscal sub nr........... din 28.06.2011 stabilind 
ca suma de plata a impozitului afferent anului 2006 este de .......... lei. Petentul 
mentioneaza faptul ca acest impozit a fost achitat cu chitanta seria TS7 
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nr.........../29.06.2011. Prin urmare, contribuabilul X considera ca este nelegala orice 
obligatie accesorie calculate la impozitul achitat in termen.  

Avand in vedere cele mentionate anterior, contestatorul sustine ca accesoriile 
stabilite la suma de xxx lei sunt nelegale, fiind inculcate prevederile art.84, alin.(8) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal si dispozitiile cu putere de lucru judecat ale 
sentintei civile nr......../19.10.2010. 

In drept, sunt mentionate prevederile art.44, alin.(2), art.45, art.119, alin.(1), 
art.120, alin.(1), art.205-207 din O.G. nr92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.84, alin.(7) si (8) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal. 
   

II. 1) Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......... din data de 
27.06.2011, intocmita de Administratia Finantelor Publice Satu Mare,  se stabileste ca si 
obligatie de plata in sarcina contribuabilului X, suma de x lei, reprezentand obligatii de 
plata accesorii aferente impozit – plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe 
castigul net anual impozabil pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele 
decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, in temeiul art.88 lit.c) 
si art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

 
 II.2) Administratia Finantelor Publice Satu Mare, prin Referatul 
nr.152391/14.12.2011 cu propuneri de solutionare a  contestatiei nr......../28.11.2011, 
formulata de catre X, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare prin avocat Ooooo, se precizeaza ca 
suspendarea titlului de creanta va avea efect in momentul in care hotararea 
judecatoreasca va fi definitive si irevocabila. 
 Prin adresa nr........./23.02.2012, Administratia Finantelor Publice Satu Mare ne 
transmite ca, in urma adresei Biroului Juridic nr........./20.02.2012, a efectuat la anularea 
Deciziei nr........./27.06.2011 referitoare la plata accesorii in suma de x lei. 
 

III. Luand in considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele 
normative in vigoare pentru perioada verificata, invocate de contestatoare si de organele 
de inspectie fiscala, se retin urmatoarele:  
  

Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca organul de solutionare se poate 
investi cu solutionarea pe fond a cauzei, in conditiile in care prin adresa 
nr........./23.02.2012, Administratia Finantelor Publice Satu Mare ne comunica faptul ca  a 
anulat Decizia nr......... din data de 27.06.2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii 
in suma de x lei. 

 In fapt, organul fiscal a emis Decizia nr......... din data de 27.06.2011 referitoare la 
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obligatiile de plata accesorii in suma de x lei, reprezentand obligatii de plata accesorii 
aferente impozit – plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual 
impozabil pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si 
valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.   
 Prin adresa nr........./23.02.2012, Administratia Finantelor Publice Satu Mare ne 
transmite ca, in urma adresei Biroului Juridic nr........./20.02.2012, a efectuat la anularea 
Deciziei nr........./27.06.2011 referitoare la plata accesorii in suma de x lei, generate de 
catre programul Saiven 10G, la impozit plati anticipate trimestriale in contul impozitului pe 
castig net anual, impozit pe castiguri din transferuri titluri de valoare, codul 78. 

In drept, contestatia isi gaseste solutionarea in prevederile art. 205 “Posibilitatea 
de contestare”si art. 206 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
,republicata: 
 “Art. 205  
 Posibilitatea de contestare 
 (1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative fiscale 
se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si 
nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act 
administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia,in conditiile legii. 

(2) Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia”. 

“Art. 206 
Forma si continutul contestatiei 
(2) Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise 

de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat,cu exeptia 
contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal”. 

Intrucat suma de x lei stabilita prin Decizia nr........./27.06.2011 care face obiectul 
prezentei contestatii, a fost anulata, conculzionam ca, contestatia formulate de X a ramas 
fara obiect. 

Spetei in cauza ii sunt aplicabile si prevederile art.216 din  Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata ,care stipuleaza urmatoarele 

“Art 216 Solutii asupra contestatiei: 
  (1)Prin decizie contestatia va putea fi admisa in totalitate sau in parte,ori respinsa” 
coroborat cu prevederile pct. 11.1 din Ordinul nr. 2137/25.05.2011 pentru aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea  Titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala republicata,care prevede 

“11.1 Contestatia poate fi respinsa ca: 
[…] 
c) fiind fara obiect, in situatia in care sumele si masurile contestate nu au fost 

stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau daca prin reluarea procedurii 
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administrative, luandu-se act de solutia pronuntata, se constata ca cererea ramane lipsita 
de obiect”. 

Fata de cele prezentate mai sus in fapt si in drept, si avand  in vedere ca 
obligatiile fiscale stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr......... din data de 27.06.2011, contestatia petentului urmeaza sa fie respinsa ca fiind 
ramasa fara obiect. 
 

IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.205, art.206, 
art.207, art.209 alin.(1) si art.216 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicat, coroborat cu prevederile  pct. 11.1 din Ordinul nr. 
2137/25.05.2011 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea  Titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, se 
 

DECIDE 
respingerea ca fiind ramasa fara obiect a contestatiei formulata X din loc. 

Satu Mare, jud. Satu Mare, pentru suma de x lei reprezentand obligatii de plata 
accesorii aferente impozit – plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe 
castigul net anual impozabil pentru castigurile din transferul titlurilor de valoare, 
altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, stabilite 
prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......... din data de 
27.06.2011. 

In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si 
ale art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la instanta 
judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, respectiv 
Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 
  DIRECTOR EXECUTIV                
      
 


