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Pe rol se află pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul MateN 1(;1 '\"" 1

împotriva Sentinţei nr. 1143/CA/2018 pronunţată de Tribunalul Hunedoara -r-
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosar nr. 2700/97/2018, avârvt f" 01':'-:
anulare act administrativ, în contradictoriu cu intimata pârâtă Administraţia.
Finanţelor Publice Hunedoara în nume propriu şi pentru Direcţia Generală 1', ;, .

Finanţelor Publice Timişoara.
Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în incheiere ['

amânare a pronunţării din data de 04,06.2019, încheiere care face parte inr:
prezenta decizie.

CURTEA DE APEL
Asupra recursului de faţă:

J, Solutia instantei de fOnd

Prin Sentinţa nr. 1143/CA/2018, pronunţată de Tribunalul Hunedoara, a
actiunea formulată de recI amantul Mate Nicu Marius în contradictoriu cu pârâx 1·
Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara şi Administraţia Judeţeanăc
Publice Hunedoara, având ca obiect anulare act administrativ.

2, Recursul declarat în cauză

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul MATE NICC . _
solicitând admiterea recursului declarat şi, în consecinţă, casarea în tot a sentiî l' .~It~:::i,' ~:~
rejudecarea cauzei şi admiterea acţiunii forrnulate, cu cheltuieli de judecatii' !,:,', .,b ~.':
instanţe. . .~ . .

Recurentul şi-a fundamentat recursul pe dispoziţiile art. 488 alin.l pct. 8 C ..J ''',f{(,. '1'.,:- -:-;":""

apreciind hotărâre~ instanţei de fond ca fiind nelegală raportat la dispoziţiile îc p!01'0;(, ,t1~,.;>.:~ ::~ ~::: ~
prescripţie. . .'~'<T>:r:,:: \:;~

Potrivit dispoziţiilor art. 91 din O.G. nr. 92/2003 (aplicabile în cauză prill-r.;!~-qrt;;y&;n::"~,;A:J·
art. 347 alin. l din Legea nr. 207/2015), termenul de prescripţie a dreptului de a st:'ft.;j'i;J;Îh~~iif~v::;\'r~7.
fiscale este de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui, în care s-a riC~:.;·u,t:.<'~=i11',.;;.{ ,
fiscală..: ",:;:;,:\>',);{,; , ,

Prima instanţă a avut în vedere şi dispoziţiile art. 23 alin. 1 şi 2 din O.G,·!~\<'/~f~:(;pn~
Însă instanţa a făcut o greşită aplicare a acestor dispoziţii legale, deoarece baza' .r.l·l)it~fliYI.i~,,'
care generează obligaţiile fiscale contestate, s-a constituit în anul 2011. • ;'



Astfel, pretinsa creanţă a organ ului fiscal, aferentă anului 2011, s-a născut în acel an,
:-lr, potrivit prevederilor art. 91 din O.G. nr. 9212003, termenul de prescripţie a inceput să
curgă de la data de 01.01.2012, împlinindu-se la data de 01.01.2017.

Potrivit raportului de inspecţie fiscală parţială din data de 17.07.2017, inspecţia fiscală
< început la data de 09.06.2017 şi s-a încheiat la data de 03.07.2017, desfăşurându-se, deci,
după data împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale aferente
anului 201 1.

În aceste condiţii, obligaţiile fiscale enumerate mai sus, ce fac obiectul prezentei
.acţiuni, sunt nedatorate. Întrucât au fost stabilite în mod nelegal după împlinirea termenului de
prescripţie pentru stabilirea lor.

Prin decizia de soluţionare a contestaţiei, organul de soluţionare a contestaţi ei reţine că
. ermenul de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale aferente anului 201 1 s-a
rmplinit la data de 31.12.2017, cu motivarea că, pentru anul 2011, trebuia depusă declaraţia

.Iiscală până la data de 25.05.2012, iar prima instanţă şi-a însuşit acest argument.
Acest considerent este neîntemeiat, deoarece, practic, prima instanţă a validat practica

organului fiscal, prin care acesta a prelungit în mod nelegal termenul de prescripţie a dreptului
de a stabili obligaţii fiscale, în contextul în care baza de impunere, care a generat obligaţii le
fiscale, s-a constituit în anul 2011 prin obţinerea veniturilor.

Pe de altă parte, prima instanţă trebuia să aibă în vedere că, potrivit art. 82 alin. 1 din ""'
Legea nr. 571/2003 (act normativ aplicabil în perioada 2011-2015), contribuabilii, care
realizează venituri din activităţi independente sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi
anticipate cu titlu de impozit, acest text legal confirmând clar că creanţa de 12.920 lei s-a
născut în anul 2011, caz în care, aplicând prevederile mi. 91 din O.G. 111'. 92/2003, termenul

.. 'de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale pentru acel an a început să curgă la data
de 01.01.2012 şi s-a împlinit la data de 01.01.2017.

Astfel, pentru anul 2011 nu mai puteau fi stabilite obligaţii fiscale dacă avem în vedere
art. 93 din O.G. 111'. 92/2003, respectiv, art. 112 din Legea nr. 207/2015.

În drept recurentul a invocat dispoziţiile art. 488 alin.l pct. 8 Cod proc.civ.

-1.Pozitia intima/elor

lntimatele Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara şi Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Tuimişoara au formulat întâmpinare (f. 14-16) prin

.. care au solicitat respingerea recursului ca nefondat cu consecinţa menţinerii ca legală şi
temeinică a Sentinţei m. 1143/CAl2018 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr.
nOO/97/2018. ~

În expunerea poziţiei procesuale, intimatele arată că recurentul reclamant realizează o
interpretare eronată a dispoziţiilor art. 92 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de

..procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Aceste dispoziţii legale sunt în sensul că termenul de prescripţie a dreptului de a stabili

creanţe fiscale este de 5 ani şi se calculează de la data de 1 ianuarie a anului următor celui in
';~are s-a născut creanţa fiscală, în conformitate cu dispoziţiile art. 23 din acelaşi act normativ.

Dispoziţiile art. 23 din acelaşi act normativ, pe de altă parte, sunt în sensul că dreptul
de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se
constituie baza de impunere care le generează.

În cazul recurentului reclamant, baza de impozitare s-a născut în anul 2012, respecti v
atunci când acesta a depus sau trebuia să depună la organul fiscal competent declaraţia cu
veniturile realizate în anul 2011.

Aşadar, recurentul reclamant a realizat venituri în anul fiscaI 20 Il. Până la data de 25
mai 2012, cel târziu, acesta avea obligaţia de a declara veniturile realizate în cursul anului
2011. în concluzie, momentul la care s-a născut baza de impozitare este plasat în anul 2012,
astfel că, raportat la dispoziţiile legale indicate mai sus, momentul de la care începe să curgă
termenul de prescripţie este 1 ianuarie a anului următor, respectiv 1 ianuarie 2013.
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Aşadar de la 01.01.2013 se calculează termenul de prescripţie de 5 ani 'inălFill:rtil \.,",'.c>,""

organul fiscal are posibilitatea de a stabili obligaţii fiscale în sarcina rec:unentultilJ;b:l,~;j:\'t;,J,111«:.
aferente veniturilor realizate de acesta in anul 2011. Rezultă astfel că, organul H"""'-":·l"n
legal şi temeinic a emis decizia de impunere prin care a stabilit în sarcina ,·ţ:~'H~ih1.itrrT'I!j;\;
reclamant obligaţii fiscale suplimentare de plată, aferent veniturilor realizate de U\.S,·:)t{ţ.

Invocarea de către recurentul recIamant a dispoziţiilor art. 82 alin. 1 din .(""","';!"""'.""."
57112003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările
prezintă relevanţă pentru dezlegarea corectă a speţei.

în primul rând, recurentul reclamant citează trunchiat aceste
raportându-se doar la alineatul 1. Dispoziţiile acestui articol trebuie avute
ansamblul lor, întrucât la alineatul 2 este reglementată modalitatea de de1tenl1il10J9;~1~Lpi:~\~î;:!:#~"',
anticipare, astfel: plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe tlC~)2ţ!·t~/~;t~j':S'I~·!jH~'
venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net reaazut .";.~4H.\F!;

precedent.
Transpunând aceste reguli, la speta concretă dedusă judecăţii, rezultă n':'>"·.HT·

recurentului recJamant şi nu numai, organul fiscal se raportează la veniturile rea;!l'/.:}"'?·
precedent, tocmai din considerentul că nu se poate stabili cu certitudine la
fiscal cuantumul veniturilor ce urmează a fi realizate în anul ce abia a început. n::~tV;j:q;.

eventualele plăţi anticipate efectuate de reclamant pentru anul 2011, baza de
venitul realizat în anul 2010. Doar în anul 2012, după data de 25 mai organul ""','',,, .'.>'""

cunoştinţă. de veniturile efectiv realizate de reclamant în anul 2011, acesta
care s-a constitui baza de impunere pentru veniturile realizate în anul 2011. .

În drept, intirnatele invocă prevederile ari. 471 alin. 3 şi ale art. 490 alin.
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi (:ţ).lPlţi'!"';!}îTifre'l

ulterioare, precum şi celelalte prevederi legae la care am făcut trimitere
prezente lor apărări .

.;, Solutia instantei de control judiciar

Analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor ce i-au fost auu~'o;;,

cuprinse în întâmpinarea formulată în cauză de intimate şi raportat la DrleV(K~t:~'Ue.fi$2.c;~lli:l·f?I\·..·f •.

incidente, Curtea constată următoarele:
Reclamantul recurent a fost supus unei inspecţii fiscale parţiale în urma (jkţi;j;~jf!:

emisă Decizia de impunere nr. HDG AIF 189118.07.2017 privind
contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în ca(jfLtl:cî;1'S~1ţ~ttt1l.tk
fiscale la persoane fizice şi Decizia de impunere nr. HDG AIF 190/1
obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare cl'Clh.I1t" .:

inspecţiilor fiscale la persoane fizice.
Împotriva acestor decizii de irnpunere a fost formulată contestatie

plângerii prealabile, contestaţia fiind soluţionată prin Decizia nr. 3769/05.1
s-au dispus soluţii de admitere, pentru o parte din sumele stabilite prin decizia
atacată, precum şi o soluţie de respingere a contestaţiei pentru suma de
reprezentând impozit pe venit în sumă de 9,615 lei şi CASS în sumă de 3.305 leii
Deciziei de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente~,
bazelor de impozitare stabilire în cadrul inspecţiei fiscale la persoane fizice n#1; ".
189/18.07.2017

Nemulţumit de soluţia de respingere dispusă prin decizia de soluţionare
recl amantul a promovat prezentul demers judiciar. .". ,

Recursul poate fi exercitat numai pentru motivele de nelegalitate expresl~t'~
lege în art. 488 noul cod de procedură civilă, recurentul inţelegând să invoce:
casare prevăzute de art. 488 alin. 1 pct, 8 din Codul de procedură civil
situaţia în care pronunţarea hotărârii s-a făcut cu aplicarea greşită a norme
material.



Recurentul consideră că instanţa de fond a aplicat greşit dispoziţiile legale care
reglementează momentul de la care curge termenul de prescripţie în ceea ce priveşte dreptul
organului fiscal de a stabili creanţe fiscale.

Susţinerile recurentului sunt nefondate, neputând fi reţinută o interpretare greşită a
dispoziţiilor legale de către instanţa de fond.

Astfel, conform art. 91 alin. 2 din Codul de procedură fiscală (OG nr. 92/2003)
aplicabil speţei, termenul de prescripţie a dreptului prevăzut Ia alin. (1) începe să curgă de la
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă
legea nu dispune altfel.

Conform art. 23 din codul de procedură fiscală la care trimite art. 91 alin. 2, dacă legea
nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul

···în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează şi se naşte totodată
dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală.
. Conform art. 83 alin. 1 din Codul fiscal (Legea nr. 57112003), aplicabil în sistemul
declarativ al creanţelor în raport cu organele fiscale, în cazul impozitului pe venit
· .,Contribuabilii care realizează, individual sau intr-o formă de asociere. veni/uri din
activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităti
agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate În sistem real, au obliga/ia de a depline ()
declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. până -,
la da/a de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului ".

Astfel, legea determină termenul limită până la care contribuabilul este obligat să
•..lepună declaraţia privind impozitul pe venit, acesta fiind până la data de 25 mai inclusiv a
anului următor, anului fiscal de referinţă.

Aşadar, în speţă, trebuie reţinut că declaraţia contribuabilului privind impozitul pe
venit aferent anului 2011 trebuia depusă Ia organul fiscal până la data de 25 mai 2012.

Într-o astfel de ipoteză, termenul de prescripţie pentru stabilirea creanţelor fiscale
'suplimentare rezultate din impozitul pe venit aferent anului 2011, declarat în anul 2012, curge
de la data de 1 ianuarie a anului următor în care legea prevede obligativitatea depunerii
forrnularului, respectiv, în speţă de la data de 01.01.2013 şi nu de la data de 01.01.2012 aşa
cum în mod greşit consideră recurentul.

Această interpretare a dispoziţiilor art. 91 alin.2 coroborat cu cut. 23 din OG nr.
92/2003 este corectă având în vedere faptul că impozitul pe venit aferent anului 20 Il devine
opozabil organului fiscal prin declaraţia contribuabilului care-l realizează, declaraţie depusă
pe baza formularului prevăzut de lege, până la 25 mai 2012, iar prescripţia dreptului organului
Iiscal de stabilire a acestei creanţe începe să curgă de la data de 01.0l.2013. Nu se poate
reţine o altă interpretare având în vedere natura juridică a prescripţiei, respectiv de sancţiune
[mpotriva celui în defavoare căruia curge, şi faptul că organului fiscal nu i se poate imputa
starea de pasivitate cât timp nu a cunoscut baza impozabilă Ia care trebuie stabilit impozitul.

Dat tiind faptul că organul fiscal a stabilit în cursul anului 2017 ca efect al inspecţie:
fiscale impozitul pe venit datorat de recurentul reclamant ca urmare a veniturilor realizate în
anul 2011, venituri pentru care acesta avea obligaţia de a depune declaraţia prevăzută de lege

·până la data de 25.05.2012, aşa cum în mod corect a apreciat şi instanţa de fond, termenul de
prescripţie nu era împlinit, momentul la care s-a constituit baza de impunere fiind cel în care
reclamantul a declarat sau avea obligaţia de a declara veniturile realizate în anul 2011.

Nu este de natură a determina o altă interpretare a dispoziţiilor legale anterior expuse
nici cele precizate de recurent cu privire la dispoziţiile art. 82 alin. 1 din Legea nr. 57112003
privind Codul fiscal.

Aşa cum în mod corect a observat instanţa de fond, în cazul plăţilor anticipate pe care
·le invocă reclamantul în susţinerea afirmaţiilor sale, conform alt. 82 alin. 2 din Legea nr.
571/2003, organul fiscal se raportează la veniturile realizate în anul precedent, neputându-se
stabili cu certitudine la începutul anului fiscal cuantumul veniturilor ce urmează a fi realizate
în anul ce abia a început. Aşadar, pentru eventualele plăţi anticipate efectuate de reclamant
pentru anul 2011, baza de calcul a fost venitul realizat în anul 2010.
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PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

Având în vedere considerentele anterioare, în temeiul art. 496 Codul d
civilă, Curtea va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul recuren:
Marius împotriva Sentinţei nr. 1143/CA/2018 pronunţată de Tribunalul Hunedoa-
va menţine în totalitate.

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de rec1amantul recurent Mate K·.

împotriva Sentinţei nr. 1143/CA/20 18 pronunţată de Tribunalul Hunedoara - ...
Civilă. de Contencios Administrativ şi Fiscal. .

Definitivă.
Pronunţată conform art. 396 alin. 2 din noul Cod de Procedură Civilă, prll1'··I~nn~;j·~dt;

soluţiei Ia dispoziţia părţilor, prin mij locirea Grefei, Ia data de 11 Iunie 2018.

Preşedinte,
Caria Maria Cojocaru

Judecător,
Oana Lavinia Fitigău

Judecăt
Lucian Ioan (

Grefier,
Monica Corpade

Rcd.lchnorcd.F.O.L.lII.07.20 19
CM/c:\.4/
.Iud.fond.G.D.Negrea Drucan.
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