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                           D   E   C   I   Z   I   A     nr. 1424/468/22.09.2015 
privind modul de soluţionare a contestaţiei depuse de ASOCIATIA X din ..., 
inregistrata la AJFP ... sub nr. .../...2015 si la DGRFP Timisoara sub 
nr..../...2015 
 

   
  Direcţia generala regionala a finanţelor publice Timişoara a fost sesizata 

de AJFP ... - Serviciul Fiscal ... cu adresa nr. .../...2015 asupra contestaţiei 
formulate de ASOCIATIA X cu sediul in ..., ..., jud...., CIF ..., reprezentata 
prin d-na Y, in calitate de presedinte,  impotriva: 

1. Deciziei de anulare a obligatiilor fiscale accesorii nr..../...2015 emisa de 
AJFP ...; 

2. Adresei nr..../...2015 emisa de AJFP ...; 
3. Certificatului de atestare fiscala nr..../...2015 emis de AJFP .... 

      De asemenea, petenta solicita recunoasterea dreptului de a beneficia de 
prevederile OUG 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale, in sensul 
scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente sumelor de 
... lei, respectiv ... lei inscrise in Atestatul nr..../...2015 emis de Ministerul 
Fondurilor Europene-Directia Generala Programe Capital Uman.  

 Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin.(1) din OG 
nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare, în raport de data comunicării Deciziei contestate, 
respectiv 29.07.2015, potrivit copiei dupa confirmarea de primire atasata la 
dosarul cauzei. 

Întrucât sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, art. 207 şi art.209 
alin.(1) lit.b din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara este 
investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 

 
   I. Prin contestatia formulata, petenta sustine ca prin Decizia de anulare a 
obligatiilor fiscale accesorii nr. .../...2015 si actele prealabile administrative 
reprezentate de Adresa nr. .../...2015 si Certificatul de atestare fiscala nr. 
.../...2015, emise de Serviciul Fiscal Municipal ...,  s-a admis (in mod 
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netemeinic si nelegal) doar in parte cererea de scutire de la plata dobanzilor si 
penalitatilor de intarziere fiscale nr. .../...2015, precizata prin Adresa nr. 
.../...2015 depusa de subscrisa.  
    Astfel, prin Actul administrativ nr. .../...2015 emis de Serviciul Fiscal 
Municipal ... ,organele fiscale au motivat refuzul de a recunoaste dreptul 
subscrisei de a beneficia de scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere fiscale si pentru sumele de ... lei, respectiv ... lei inscrise in Atestatul 
nr..../...2015, invocand prevederile art. V alin (21)din OUG 50/2013, 
coroborate cu art.16 alin (2) din O.M.F.P nr.1520/2013 . 
   De asemenea, petenta considera ca legiuitorul (recunoscand conduita 
culpabila a autoritătilor publice cu competente în gestionarea fondurilor 
europene si problemele întâmpinate de operatorii economici care au de încasat 
sume de la acestea), a inteles sa acorde beneficii fiscale chiar si pentru situatii 
juridice nascute anterior datei de 03.06.2013 (data la care a intrat in vigoare 
OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale), cu atat mai mult 
opereaza acordarea de beneficii fiscale operatorilor economici dupa data de 
03.06.2013 conform principiului aplicabilitatii imediate a legii civile.  
    De altfel, din analiza ipotezei normei de drept cuprinsa in art. 16 alin. 2 din 
Procedura din 9 septembrie 2013 de aplicare a prevederilor art. V din OUG nr. 
50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale (contribuabilul care are de 
incasat sume sau a incasat sume după data de 3 iunie 2013, ca urmare a unei 
cereri de rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile 
competente) reiese ca sunt vizati de actul nomativ si contribuabilii care au 
incasat sume dupa data de 3 iunie 2013 cum este si situatia subscrisei care a 
incasat - intr-adevar cu intarziere (din culpa autoriatii competente) sumele de 
... lei, respectiv ... lei inscrise in Atestatul nr..../...2015, dupa data de 03 iunie 
2013.  
    Toate accesoriile de natura fiscala datorate de subscrisa catre organele 
fiscale sunt cauzate exclusiv de comportamentul nelegat al autoritatii cu 
competente în gestionarea. fondurilor europene, care, in mod nejustificat a 
intarziat la plata cererile subscrisei de rambursare aferente contractului de 
finantare (sume care contineau si obligatii principale de natura fiscala -pentru 
a caror neplata la scadentele legale au fost calculate accesorii fiscale, iar 
ulterior a fost pornita inclusiv executarea silita ).In atare situatie este de 
domeniul evidentei ca subscrisei nu-i poate fi retinuta vreo vinovatie in ceea 
ce priveste neplata la scadenta a contributiilor sociale aferente obligaţiilor 
fiscale cuprinse in cererile de rambursare in cauză si implicit accesoriile 
calculate de organele fiscale (de altfel subscrisa nici nu are posibilitatea sa 
achite aceste accesorii, intrucat nu desfasoara nicio activitate economica in 
scopul obtinerii de profit), in realitate, intreaga vinovatie apartinand 
autoritatilor publice cu competente in gestionarea fondurilor europene.  
   II. Prin Decizia de anulare a obligatiilor fiscale accesorii nr..../...2015, emisa 
de AJFP ..., se anuleaza, incepand cu 23.07.2015, suma de ... lei reprezentand 
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obligatii fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale prevazute la art.V din 
OUG 50/2013.    
    Prin Adresa nr..../...2015, emisa ca urmare a cererii petentei de scutire a 
dobanzilor si penalitatilor, inregistrata la AJFP ... sub nr..../...2015, organul 
fiscal comunica petentei suma obligatiilor de plata accesorii pentru care 
beneficiaza de scutire, respectiv ... lei si, in acelasi timp, motivele pentru care 
sumele de ... lei, respectiv ... lei inscrise in Atestatul nr..../...2015 emis de 
Ministerul Fondurilor Europene-Directia Generala Programe Capital Uman, nu 
pot face obiectul calculului pentru scutirea la plata a accesoriilor aferente.  
     Prin certificatul de atestare fiscala nr..../...2015 emis de AJFP ..., ca urmare 
a cererii petentei nr..../...2015, se certifica faptul ca ASOCIATIA X figureaza 
in evidentele fiscale ale  AJFP ... cu obligatii de plata exigibile existente in 
sold la data eliberarii certificatului in suma totala de ... lei, din care suma de ... 
lei reprezinta amenzi neachitate, iar suma de ... lei reprezinta obligatii fiscale 
accesorii (... lei – dobanzi, iar ... lei – penalitati de intarziere). 
III. Luând în considerare constatările organului fiscal, sustinerile petentei si 
actele normative incidente in speta, se constata urmatoarele: 
   ASOCIATIA X are sediul in ..., ..., jud...., CIF ..., reprezentata prin d-na Y, 
in calitate de presedinte. 
 a) Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea emiterii Deciziei de 
anulare a obligatiilor fiscale accesorii nr..../...2015 emisa de AJFP ..., prin 
care au fost scutite la plata obligatii fiscale accesorii in suma de ... lei.  
    In fapt, ASOCIATIA X a incheiat cu autoritatea competenta OI-CNDIPT 
din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, Contractul de finantare 
POSDRU ... nr..../...2011, precum si Acordul de parteneriat nr..../...2010. 
    Intrucat intre data depunerii cererilor de rambursare si efectuarea platilor 
exista diferente de timp, petenta a inregistrat intarzieri la achitarea obligatiilor 
catre bugetul general consolidat al statului pentru care organul fiscal a calculat 
obligatii fiscale accesorii.   
    Cuantumul obligatiilor fiscale principale incluse in cererile de rambursare 
ce au fost validate si platite este de ... lei, dupa cum urmeaza: 
 
 
Nr. 
Crt. 

Data inreg.la 
autorit.competenta 

Valoarea 
cererii de 
rambursare 

Perioada de 
 intarziere in 
 procesarea si 
efectuarea platii 

Obligatii 
fisc.incluse 
in CR 
(lei) 

Obligatii 
fisc.incluse 
in CR ce au 
fost validate 
si platite 

1.  04.05.2012 ... 19.06.2012-08.10.2012 ... ... 
2.  01.11.2012 ... 17.12.2012-30.04.2013 ... ... 
3.  10.01.2013 ... 25.02.2013-30.04.2013 ... ... 
4.  17.07.2013 ... 01.09.2013-17.09.2013 ... ... 
5.  18.10.2013 ... 15.11.2013-27.11.2013 ... ... 
6.  04.03.2014 ... 23.04.2014-04.07.2014 ... ... 
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7.  29.09.2014 ... 18.11.2014-30.12.2014 ... ... 
    TOTAL   ... ... 

 
      Prin contestatie petenta contesta anularea doar a sumei de ... lei 
reprezentand accesorii aferente obligatiilor fiscale principale cuprinse in 
primele 3 cereri de rambursare, respectiv aferente sumelor de ... lei, ... lei si ... 
lei, solicitand si anularea accesoriilor aferente debitelor in suma de ... lei si ... 
lei, incluse in cererile de rambursare din 04.03.2014 si 29.09.2014.  
      In drept, sunt incidente spetei prevederile art. 119, art. 120 si art. 120^1 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
"Art. 119. - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de 
intarziere". 
"Art. 120. - (1) Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea 
declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza 
incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a 
stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv". 
"Art. 120^1. - (1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o 
penalitate de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor 
fiscale principale. 
(2) Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel: 
a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se 
datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale 
principale stinse; 
b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de 
intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; 
c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de 
intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse. 
(3) Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor". 
     Asa dupa cum reiese din textele legale citate, pentru neachitarea la 
termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa 
acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. 
     De asemenea, sunt incidente si prevederile art.V din OUG  50/29.05.2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscale, intrata in vigoare la data de 
03.06.2013, care prevad:   
“20) Contribuabilii care au încasat, după termenul contractual, sume aferente 
cererilor de rambursare aprobate, de la autorităţile competente, înainte de 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, beneficiază de 
scutirea la plata dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de 
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orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente, pentru perioada 
cuprinsă între data la care trebuia efectuată plata şi data plăţii, dacă sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de 
întârziere sau accesorii de orice natură sunt validate de către autoritatea 
competentă; 
    b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt 
datorate şi nestinse la data depunerii cererii; 
    c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, 
penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la 
autoritatea competentă în cauză. 
    (21) Contribuabilii care au de încasat sume, ca urmare a unei cereri de 
rambursare cu termenul de plată depăşit, de la autorităţile competente 
beneficiază de amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în 
vederea scutirii, a dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau accesoriilor de 
orice natură, aferente obligaţiilor fiscale principale scadente după depunerea 
cererii de rambursare în cauză, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele 
condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat dobânzi, penalităţi de 
întârziere sau accesorii de orice natură sunt stinse la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă; 
    b) dobânzile, penalităţile de întârziere sau accesoriile de orice natură sunt 
datorate şi nestinse la data depunerii cererii; 
    c) contribuabilii au renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, 
penalităţi sau accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la 
autoritatea competentă în cauză. “   
      In OMFP 1.520/09.09.2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
prevederilor art. V din OUG 50/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscale, la cap.IV se prevede: 
 “CAP. IV  
    Procedura de soluţionare a cererilor de scutire la plată/amânare la plată, 
în vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii 
    ART. 16  
    Scutirea la plată/Amânarea la plată, în vederea scutirii, a obligaţiilor 
fiscale accesorii 
    (1) Contribuabilul care a încasat, după termenul contractual, sume aferente 
cererilor de rambursare autorizate la plată de la autorităţile competente, 
înainte de data de 3 iunie 2013, poate solicita organului fiscal competent 
scutirea la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale 
principale scadente în perioada cuprinsă între data la care trebuia efectuată 
plata de către autoritatea competentă potrivit termenelor stabilite în 
contractul de finanţare şi data efectuării plăţii, dacă sunt îndeplinite, 
cumulativ, următoarele condiţii: 
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    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii 
au fost autorizate la plată de către autoritatea de management; 
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii 
cererii; 
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, 
penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la 
autoritatea competentă în cauză. 
    (2) Contribuabilul care are de încasat sume sau a încasat sume după data 
de 3 iunie 2013, ca urmare a unei cereri de rambursare cu termenul de plată 
depăşit, de la autorităţile competente poate solicita organului fiscal competent 
amânarea la plată, în limita sumei solicitate la rambursare, în vederea 
scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale 
scadente după depunerea cererii de rambursare în cauză, dacă sunt 
îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 
    a) obligaţiile fiscale principale care au generat obligaţii fiscale accesorii 
sunt stinse la data de 3 iunie 2013; 
    b) obligaţiile fiscale accesorii sunt datorate şi nestinse la data depunerii 
cererii la organul fiscal competent; 
    c) contribuabilul a renunţat la dreptul de a percepe sau încasa dobânzi, 
penalităţi ori accesorii de orice natură, aferente creanţelor de încasat de la 
autoritatea competentă în cauză.” 
    Din textele de lege citate mai-sus se retin urmatoarele; 
  - pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata catre 
bugetul genaral consolidat al statului, se datoreaza dupa acest termen dobanzi 
si penalitati de intarziere.Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de 
intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
  - in situatia in care contribuabilii au de încasat sume certe, lichide şi exigibile 
de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza 
contractelor de finanţare încheiate cu acestea,dar datorita intarzierilor la plata 
acestor sume,contribuabilii inregistreaza intarzieri la plata obligaţiilor fiscale 
principale, fiind in situatia de a datora obligaţii fiscale accesorii, respectiv 
dobanzi si penalitati, acestia au dreptul fie la scutirea de la plata acestor 
accesorii, fie la amanarea la plată, în vederea scutirii acestor obligatii, cu 
conditia incadrarii in prevederile actelor normative care reglementeaza aceasta 
situatie . 
     Avand in vedere  prevederile art. V din OUG 50/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscale si ale OMFP 1.520/09.09.2013 pentru 
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din OUG 50/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscale, petenta a solicitat autoritatii fiscale, 
prin cererea inregistrata la AJFP ... sub nr..../...2015, „scutirea la plata 
obligatiilor fiscale accesorii datorate de Asociatia ProFormare”,  prezentand 
in acest scop Atestatul nr..../...2015 emis de Ministerul Fondurilor Europene-
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Directia Generala Programe Capital Uman in care este prezentata situatia 
sumelor solicitate prin cererile de rambursare pentru care termenul de plata a 
fost depasit.  
     Asa cum rezulta din acest atestat, sumele validate si platite inainte de 
03.06.2013 si care reprezinta impozite si taxe sunt in cuantum de ... lei, pentru 
care organele fiscale au calculat accesorii in vederea scutirii  la plata, in suma 
totala de ... lei, din care ... lei dobanzi si ... lei penalitati.  
     Din actele existente la dosarul cauzei, respectiv din adresa petentei 
inregistrata la AJFP ... sub nr..../...2015, rezulta ca suma totala reprezentand 
obligatii fiscale accesorii  aferente impozitelor si taxelor neachitate la scadenta 
in suma de ... lei, validate si platite,  este de ... lei, din care ... lei – dobanzi si 
... lei – penalitati de intarziere. 
     Prin contestatie petentul isi exprima nemultumirea cu privire la scutirea de 
la plata doar a sumei de ... lei, reprezentand accesorii aferente  sumelor 
validate si platite inainte de 03.06.2013 si care reprezinta impozite si taxe in 
cuantum de ... lei, solicitand scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de 
intarziere fiscale si pentru sumele de ... lei, respectiv ... lei inscrise in Atestatul 
nr..../...2015, obligatii fiscale accesorii al caror cuantum este de ... lei.  
    Din consultarea evidentei fiscale pe platitor existenta la nivelul SFM ..., am 
constatat urmatoarele : 
  - pentru perioada cuprinsa intre 25.01.2009 si 22.12.2014 petenta datoreaza 
dobanzi si penalitati pentru achitarea cu intarziere a obligatiilor fiscale 
principale in cuantum total de ... lei, reprezentand: 
                                                               Dobanzi                    Penalitati 
   - impozit pe veniturile din salarii  :           ...                          ... 
   - CAS angajator:                                      ...                        ... 
   - CAS angajat:                                           ...                          ... 
   - Contributia de asigurare pentru               
    accidente de munca si boli profesionale     ...                             ... 
    datorata de angajator                                                                            
   - CAS venituri profesionale                           ...                                 ... 
  - Somaj angajator                                               ...                          ... 
  - somaj angajat                                                   ...                          ... 

    -  Contributia angajatorilor pentru Fondul de    ...                          ...     
   garantare pentru plata creantelor sociale  
    -   CASS angajator                                          ...                      ... 
    -   CASS angajat                                              ...                      ... 
    - Concedii si indemnizatii                                  ...                         ... 
    - Conventii civile                                               ...                           ... 
                      TOTAL                                      ...                    ... 
 - incepand cu 12.04.2012, la finele fiecarui trimestru din perioada ianuarie 
2012-decembrie 2014, au fost emise decizii de plati accesorii care au cuprins 
dobanzile si penalitatile calculate in sistem informatic aferente fiecarui tip de 



 
         

 
 

  8  

impozit si taxa care nu a fost achitata la scadentele legale din perioada 
mentionata, decizii care au fost comunicate petentei si care nu au fost 
contestate;   
 - cuantumul obligatiilor fiscale principale datorate de petenta pe perioada 
2012-2014 este de ... lei, pentru a caror neachitare la termenele scadente s-au 
calculat obligatii accesorii in suma totala de ... lei. Din aceasta suma, prin 
Deciziei de anulare a obligatiilor fiscale accesorii nr..../...2015 a fost anulata 
suma de ... lei, ramanand o obligatie de plata in suma de ... lei.   
       Potrivit prevederilor art.115 din Codul de procedura fiscala, ordinea 
stingerii datoriilor este urmatoarea: 
  “Art. 115 Ordinea stingerii datoriilor 
(1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. 
(2) lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, 
atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală principală pe 
care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit 
prevederilor art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea 
efectuându-se, de drept, în următoarea ordine: 
  a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi 
dobânda sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din 
grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de 
întârziere, după caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul 
stabilit pentru plata sumelor respective se împlineşte în luna curentă, precum 
şi obligaţiile fiscale curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii 
înlesnirii acordate; 
  b) toate obligațiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligațiile 
fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin 
dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1) 
 c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea, până la concurenţa cu 
suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz, 
precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de 
întârziere datorată pe perioada amânării, după caz; 
d) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
(2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel: 
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; 
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale 
principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obligaţiile 
fiscale accesorii; 
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale 
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de 
contribuabil.” 
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     Astfel, chiar daca petenta a efectuat plati in contul obligatiilor bugetare 
principale din sumele incasate de la autoritatile competente in gestionarea 
fondurilor europene, dupa data de 3 iunie 2013, aceste plati au urmat ordinea 
de stingere precizata anterior, astfel ca nu s-a indeplinit conditia prevazuta la 
lit.a) de la art.16 din OMFP 1.520/09.09.2013 pentru aprobarea Procedurii de 
aplicare a prevederilor art. V din OUG 50/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscale, respectiv  obligaţiile fiscale principale care au generat 
obligaţiile fiscale accesorii nu au fost stinse la data de 3 iunie 2013. 
     In aceste conditii petenta nu poate beneficia de amanarea la plata, in 
vederea scutirii, a obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale 
principale scadente după depunerea cererii de rambursare, respectiv aferente 
sumelor de  ... lei si ... lei inscrise in Atestatul nr..../...2015 emis de Ministerul 
Fondurilor Europene-Directia Generala Programe Capital Uman si incasate 
dupa data de 3 iunie 2013, intrucat la data de 03.06.2013 obligaţiile fiscale 
principale care au generat obligaţiile fiscale accesorii nu au fost stinse.  
    Avand in vedere considerentele prezentate, se va face aplicatiunea art.216 
alin.(1) Cod procedura fiscala, “ Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în 
totalitate sau în parte, ori respinsă”, astfel ca pentru capatul de cerere 
reprezentand contestatie impotriva Deciziei de anulare a obligatiilor fiscale 
accesorii nr..../...2015 contestatia va fi respinsa. 
 
  b) Referitor la capatul de cerere reprezentand contestatie impotriva Adresei 
nr..../...2015 emisa de AJFP ..., precizam ca aceasta nu intra in competenta de 
solutionare a organului de solutionare a contestatiilor din cadrul DGRFP 
Timisoara, art.209 din Codul de procedura fiscala reglementand strict aceasta 
competenta dupa cum urmeaza: 
   “Art. 209 Organul competent 
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a 
măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, 
precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către: 
a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor 
generale regionale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, 
taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de diminuare 
a pierderii fiscale, în cuantum de până la 5 milioane lei, precum şi pentru 
contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor 
emise de organele centrale de inspecţie/control;” 
  “Art. 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
      Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative 
fiscale: 
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a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile 
privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului 
general consolidat; 
b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
d) *** Abrogat. 
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 
    Astfel, contestatia formulata impotriva  Adresei nr..../...2015 emisa de AJFP 
... intra sub incidenta Legii 554/2004 a 
contenciosului administrativ, care la art.1) prevede: 
  “1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-
un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ 
sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei 
ce i-a fost cauzată. Interesul legitim poate fi atât privat, cât şi public.” 
 
      c)Referitor la capatul de cerere privind contestatia formulata impotriva 
Certificatului de atestare fiscala nr..../...2015 emis de AJFP ...,facem 
urmatoarele precizari: 
   Certificatul de atestare fiscala reprezinta un document eliberat de organul 
fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de 
contribuabili, care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a 
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri. 
   Cu alte cuvinte, certificatul de atestare fiscala reflecta, la un anumit moment, 
starea de fapt fiscala a unui contribuabil, rezultata ca urma a depunerii de catre 
acesta a declaratiilor fiscale, a platilor efectuate, precum si a unor eventuale 
obligatii fiscale suplimentare stabilite prin acte administrativ fiscale 
comunicate contribuabilului. 
    Drept urmare, prin certificatul de atestare fiscala nu se stabilesc in sarcina 
contribuabilului obligatii fiscale de plata suplimentare sau diminuarea de 
obligatii fiscale, nu se efectueaza compensari de obligatii bugetare, astfel ca 
prin el nu se modifica starea de fapt fiscala a contribuabilului.In acest sens 
precizam ca impotriva acestui act nu este prevazuta o cale de atac, intrucat nu 
produce efecte de natura fiscala in sarcina contribuabilului. 
    Pe cale de consecinta, pentru acest capat de carere contestatia urmeaza sa 
fie respinsa ca lipsita de interes, potrivit pct.12.1 din OANAF 2906/2014 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală : 
  “12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca: 
    ………………………………………………………………………………… 
    d) lipsită de interes, în situaţia în care contestatorul nu demonstrează că a 
fost lezat în dreptul sau în interesul său legitim;” 
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       Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, in baza 
referatului nr. .../...2015,  se 
                                
                                        D  E  C  I  D  E : 
 
    1.Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei impotriva  Deciziei de anulare 
a obligatiilor fiscale accesorii nr..../...2015 emisa de AJFP ... pentru suma de ... 
lei. 

2. Respingerea, ca lipsita de interes, a contestatiei formulata impotriva 
Certificatului de atestare fiscala nr..../...2015 emis de AJFP .... 

            3.. Prezenta decizie se comunica la: 
     - ASOCIATIA X cu sediul in ..., ..., jud....; 

- DGRFP Timisoara – AJFP ...-SFM ..., ..., jud...., cu aplicarea prevederilor 
pct.7.6 din OPANAF 2906/2014. 
    4. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL, 


