
         

 DECIZIA NR. 322/2013
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de S.C. ... S.R.L. din ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata  de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita  asupra 
contestatiei inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ..., transmisa 
spre solutionare in data de ... formulata de  S.C. ... S.R.L.  cu sediul 
in ... jud. Dambovita, inregistrata la ORC sub nr. J15/..., avand CUI 
RO ...

Petenta  contesta Decizia  de impunere nr.  F-DB ...  emisa de 
Activitatea de Inspectie Fiscala Dambovita. 

D.G.F.P.  Dambovita  prin  adresa  nr.  ...  a  solicitat  petentei 
precizarea  cuantumul  sumei  contestate  individualizate  pe  feluri  de 
impozite,  taxe,  contributii  si  accesoriile  acestora,  intrucat  sumele 
mentionate in contestatie erau mai mari decat cele stabilite prin actul 
administrativ  fiscal  contestat,  semnarea si  stampilarea in original  a 
contestatiei de catre administratorul special / administratorul judiciar / 
lichidatorul  judiciar,  precum  si  hotararea  prin  care  a  fost  numit 
administratorul special/administratorul judiciar/lichidatorul. In data de 
19.06.2013, societatea a transmis prin email Hotararea din data de 
02.05.2013  a  Tribunalului  Dambovita  prin  care  a  fost  desemnat 
lichidator provizoriu Cabinetul individual de insolventa ..... Prin adresa 
nr.  ...  s-a  reiterat  solicitarea transmisa  in  data  de ...  referitoare  la 
precizarea sumei  contestate,  semnarea si  stampilarea in original  a 
contestatiei de catre administratorul special / administratorul judiciar / 
lichidatorul  judiciar.  Adresele  au  fost  confirmate  de  primire  de 
societate in  data de ...,  respectiv  data de ....  In  data de ...  a  fost 
transmisa  prin  email  precizarea  sumelor  contestate  stabilite  prin 
Decizia  de impunere nr.  F-DB ...  respectiv  suma totală  contestata 
de ... lei, reprezentând:
-... lei – redeventa miniera suplimentara;
- ... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
-  ... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere.
De asemenea petenta a transmis prin email in data de 10.07.2013, 
procesul verbal prin care a fost desemnat administratorul special.
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Contestatia a fost depusa in termenul legal, poarta semnatura 
administratorului special si stampila societatii, asa cum prevad art.206 
si art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 
209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia 
Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita a se pronunta 
asupra cauzei.

I. Petenta contesta Decizia de impunere nr. F-DB ... emisa in 
baza RIF nr. F-DB ... de Activitatea de Inspectie Fiscala Dambovita 
din cadrul D.G.F.P. Dambovita din urmatoarele motive:

Societatea a declarat la ANRM cantitatea de ... mc. Organele 
de inspectie fiscala la calcul au omis cantitatea de ... mc din raportul 
nr.... (anexat).

Din cantitatea excavata o parte din balast a fost folosit pentru 
drumul de acces, crearea zonei de exploatare si diguri de protectie. 
De asemenea din cantitatea excavata in urma prelucrarii  a rezultat 
pamant in procent de 3-5% la care nu se plateste redeventa.

In perioada ianuarie – decembrie 2009 statia de sortare a fost 
inchiriata catre S.C. .... S.R.L. care a prelucrat cantitatea de balast 
achizitionata de la S.C. ... S.R.L.

Fata  de  cele  mai  sus  precizate  petenta  solicita  anularea 
masurilor dispuse de catre organele de inspectie fiscala prin Decizia 
de impunere nr. F-DB .... emisa de A.I.F. Dambovita.

II.  Prin  Decizia  de  impunere  nr.  ... emisa de  organele  de 
inspectie  ale  Activitatii  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita  in  baza 
Raportului  de  inspectie  fiscala  nr.  F-DB  ....,  s-a  stabilit  redeventa 
miniera  suplimentara  in  suma  de  ...  lei  cu  dobanzi/majorari  de 
intarziere aferente redeventei miniere suplimentare in suma de ... lei 
si penalitati de intarziere aferente redeventei miniere suplimentare in 
suma de ... lei.

In referatul privind solutionarea contestatiei organul de inspectie 
fiscala propune respingerea contestatiei formulata de S.C. ... S.R.L.. 
Totodata  se  mentioneaza  ca  in  cauza  nu  s-a  formulat  sesizare 
penala.  Prin  adresa  de  completare  a  referatului  cu  propuneri  de 
solutionare  a  contestatiei  organele  de  inspectie  fiscala  propun 
admiterea contestatiei pentru suma de ... lei reprezentand redeventa 
miniera  suplimentara,  cu  dobanzi/majorari  de  intarziere  aferente 

www.mfinante.ro
2/7



redeventei  miniere  suplimentare  in  suma de  ...  lei  si  penalitati  de 
intarziere aferente redeventei miniere suplimentare in suma de ... lei.

III. Avand  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu 
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  este 
investita sa se pronunte asupra contestatiei formulata de S.C. ... 
S.R.L.  impotriva  Deciziei de impunere nr. F-DB ...  pentru suma 
totala de ... lei, reprezentand redeventa miniera suplimentara cu 
accesoriile aferente.

In fapt,  S.C. ... S.R.L. a fost verificat de organele de inspectie 
ale Activitatii de Inspectie Fiscala Dambovita pentru perioada  ... in 
ceea ce priveste redeventa miniera, stabilindu-se o redeventa miniera 
suplimentara in suma de ... lei.

Prin  adresele  nr.  ...  si  nr.  ...  D.G.F.P.  Dambovita,  a  solicitat 
petentei  precizarea  cuantumul  sumei  contestate  individualizate  pe 
feluri  de  impozite,  taxe,  contributii  si  accesoriile  acestora,  intrucat 
sumele mentionate in contestatie erau mai mari decat cele stabilite 
prin  actul  administrativ  fiscal  contestat,  precum  si  semnarea  si 
stampilarea  in  original  a  contestatiei  de  catre  administratorul 
special/administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Societatea petenta 
a  transmis prin email in data de 19.06.2013, Hotararea Tribunalului 
Dambovita din data de 02.05.2013 prin care a fost numit lichidator 
provizoriu Cabinetul de Insolventa ... iar la data de 10.07.2013 a fost 
transmis  tot  prin  e-mail  Procesul  verbal  incheiat  in  data  de  ... 
inregistrat la D.G.F.P. Dambovita sub nr.... prin care a fost desemnat 
administratorul special in persoana domnului ....... De asemenea, in 
data de ...a fost transmisa prin email precizarea sumelor contestate 
stabilite prin Decizia de impunere nr. F-DB ... respectiv  suma totală 
contestata de ... lei, reprezentând:
- ...lei - redeventa miniera suplimentara;
-... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
-... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, precum si 
din precizarile organelor de inspectie fiscala, reiese ca in anul 2009 
societatea a exploatat cantitatea de ...  mc balast,  dar a calculat si 
declarat  redeventa  miniera  pentru  cantitatea de ...  mc rezultand o 
diferenta  de  ...  mc.  In  Raportul  de  inspectie  fiscala  organele  de 
inspectie  fiscala  mentioneaza  ca  la  calcularea  redeventiei  miniere 
suplimentare au tinut cont de cantitatea de balast de ... mc prevazuta 
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in Nota de constatare nr. ... ca fiind folosita pentru drumul de acces, 
crearea  zonei  de  exploatare  si  diguri  de  protectie,  rezultand  o 
diferenta de ... mc.

Anexa  1  lit.  B  pct.  3  din  Ordinul  Agentiei  Nationale  pentru 
Resurse Minerale nr. 74/2004 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice 
privind  modul  de  raportare  si  de  calcul  al  valorii  productiei  si 
redeventei  miniere  datorate  de  catre  titularii  actelor  de  dare  în 
administrare sau de concesiune prevede ca, “Se interzice existenţa 
stocurilor  la  sfârşitul  perioadei  de  valabilitate  a  licenţei  sau  a 
permisului de exploatare. [...] Titularul va evidenţia această valoare 
separat  în  decontul  ultimului  trimestru  de  raportare  şi  va  calcula 
redevenţa minieră corespunzător prevederilor din licenţa sau permisul  
de  exploatare  şi  ale  prezentelor  instrucţiuni  tehnice  pe  propria  
răspundere şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.  
Valoarea  producţiei  miniere  pentru  cantitatea  de  produse  miniere 
aflate în stoc se va calcula pe baza preţurilor de livrare cele mai mari 
practicate în perioada de valabilitate a licenţei  sau permisului  şi  a  
cantităţilor de produse miniere certificate.”

Organele  de  inspectie  fiscala  au  constata  ca  societatea  a 
calculat  si  declarat  redeventa  miniera  la  valoarea  productiei 
valorificate si nu la valoarea productie exploatate, de unde rezulta ca 
la sfarsitul perioadei detinea stocuri de balast exploatat si nevalorificat 
pentru care nu a calculat redeventa miniera. De asemenea organele 
de  inspectie  fiscala  mentioneaza  in  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare a contestatiei ca in balantele de verificare intocmite, de la 
data expirarii ultimului permis de exploatare si pana la data inspectiei, 
societatea nu a mai calculat si declarat redeventa miniera.  

Prin  contestatia  nr.  ...  societatea  precizeaza  ca  organele  de 
inspectie fiscala in calculul efectuat au omis sa inregistreze un raport 
de redeventa miniera nr. ... (decontul trimestrului III anul 2009) avand 
cantitatea de ... mc . 

Organul  de  solutionare  a  contestatiei  din  cadrul  D.G.F.P. 
Dambovita prin adresa nr. ... a solicitat organelor de inspectie fiscala 
din cadrul A.I.F. Dambovita sa-si precizeze punctul de vedere asupra 
documentelor  suplimentare  depuse  de  societate  in  sustinerea 
contestatiei  nr.  ...  avand in  vedere ca in  referatul  cu propuneri  de 
solutionare nu s-au pronuntat asupra acestor documente. Prin adresa 
de  raspuns  nr.  ...  organele  de  inspectie  fiscala  in  urma  analizarii 
decontului pentru trimestrul III al anului 2009 (raportul nr. ...) depus 
suplimentar de societate, propun admiterea contestatiei pentru suma 
de ... lei reprezentand redeventa miniera suplimentara, pentru  suma 
de  ...  lei reprezentand dobanzi/majorari  de  intarziere  aferente 
redeventei  miniere  suplimentare  si  pentru  suma  de  ...  lei 
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reprezentand  penalitati  de  intarziere  aferente  redeventei  miniere 
suplimentare.

Se retine de asemenea ca, pentru redeventa miniera contestata 
au fost calculate accesorii conform prevederilor art. 120 si art. 120^1 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare. In cauza se aplica principiul 
de  drept  “accesorium  sequitur  principale”,  astfel  incat  accesoriile 
calculate vor urma solutia pronuntata pentru debitele principale. 

Potrivit art. 213 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscala,  republicata,  “[...]Analiza  contestaţiei  se  face  în 
raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea 
şi  de  documentele  existente  la  dosarul  cauzei.  Soluţionarea 
contestaţiei se face în limitele sesizării.”

Tinand seama de  cele  de mai  sus,  precum si  de precizarile 
organelor de inspectie fiscala ale D.G.F.P. Dambovita - Activitatea de 
Inspectie  Fiscala,  se  va  respinge  contestatia  pentru  suma  totala 
contestata de  ...lei:
-... lei - redeventa miniera suplimentara;
-... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
- ... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere
si se va admite contestatia pentru suma de ... lei reprezentand:    
- ... lei - redeventa miniera suplimentara;
- ... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
-   ... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere.

In  drept,  cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

Litera  B  –  “Redeventa  miniera”  punctul  3  la  Anexa  1  – 
Instructiuni tehnice  privind modul de raportare şi de calcul al valorii 
producţiei şi redevenţei miniere datorate de către titularii  actelor de 
dare  în  administrare  sau  de  concesiune,  din  Ordinul  74/2004, 
precizeaza:  

“Se  interzice  existenţa  stocurilor  la  sfârşitul  perioadei  de 
valabilitate a licenţei sau a permisului de exploatare. În cazuri cu totul  
excepţionale, când acest lucru nu este posibil, se admit stocuri care 
să nu depăşească maximum 10% din cantitatea de produse miniere 
comercializate  în  ultimele  6  luni  ale  perioadei  de  valabilitate. 
Inspectorii  teritoriali  din  cadrul  compartimentelor  de  inspecţie  
teritorială  pentru  resurse  minerale  ale  Agenţiei  Naţionale  pentru 
Resurse Minerale la care sunt arondaţi titularii de licenţe sau permise 
vor  verifica  cantităţile  de  produse  miniere  aflate  în  stoc.  Valoarea 
producţiei miniere pentru cantitatea de produse miniere aflate în stoc 
se va calcula pe baza preţurilor de livrare cele mai mari practicate în 
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perioada de valabilitate a licenţei sau permisului şi a cantităţilor de 
produse  miniere  certificate.  Titularul  va  evidenţia  această  valoare 
separat  în  decontul  ultimului  trimestru  de  raportare  şi  va  calcula 
redevenţa minieră corespunzător prevederilor din licenţa sau permisul  
de  exploatare  şi  ale  prezentelor  instrucţiuni  tehnice  pe  propria  
răspundere şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice.

Art.  120 si  art.  120^1  din O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de 
procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare, stipuleaza:

art.  120  - “(1)  Dobânzile  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de 
întârziere,  începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.[...]”

art.  120^1  -  “(1)  Plata  cu  întârziere  a  obligaţiilor  fiscale  se 
sancţionează  cu  o  penalitate  de  întârziere  datorată  pentru 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.[...]”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in temeiul 
Literei B – “Redeventa miniera” punctul 3 la Anexa 1 –  Instructiuni 
tehnice privind modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi 
redevenţei  miniere  datorate  de  către  titularii  actelor  de  dare  în 
administrare sau de concesiune, din Ordinul 74/2004, art.  120 si art. 
120^1  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  coroborate cu 
prevederile art. 70, art. 209 alin. (1) pct. a), art. 210, art. 211 si art. 
216  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se:

DECIDE

1. Respingerea  ca  neintemeiata  legal  a  contestatiei  nr.   ... 
formulata de S.C. ... S.R.L. din Potlogi impotriva Deciziei de impunere 
nr. F-DB ... pentru suma totala contestata de .. lei, reprezentand:
-... lei - redeventa miniera suplimentara;
- ... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
- ... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere.

2. Admiterea partiala a contestatiei nr. ... formulata de  S.C. ... 
S.R.L. din Potlogi  impotriva Deciziei de impunere nr. F-DB ... pentru 
suma contestata de ... lei reprezentand:
- ... lei - redeventa miniera suplimentara;
- ... lei - dobanzi/majorari de intarziere aferente redeventei miniere;
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-    ... lei - penalitati de intarziere aferente redeventei miniere.

3.  In conformitate cu prevederile art. 218 alin (2) din O.G. nr. 
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, 
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data 
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul 
Tribunalului Dambovita.

         ...
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