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Titlul I.  DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE 

 

 

Capitolul I. Domeniul de aplicare al Codului de procedură fiscală 

 

Codul de procedură fiscală stabileşte regulile juridice procedurale 

fiscale pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume 

datorate bugetului general consolidat.
1
 

Prin aplicarea dispoziţiilor procedurale ale C. pr. f. se reglementează 

drepturile şi obligaţiile părţilor din raportul juridic fiscal atât cu privire la 

administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor 

locale, prevăzute de codul fiscal, cât şi cu privire la administrarea 

drepturilor vamale, a creanţelor provenite din contribuţii, amenzi şi alte 

sume datorate bugetului general consolidat, potrivit legii, în măsura în care 

prin lege nu se prevede altfel. 

Domeniul de aplicare al C. pr. f. nu cuprinde creanţele datorate 

bugetului consolidat la statului rezultate din raporturi juridice contractuale, cu 

excepţia redevenţelor miniere şi a redevenţelor petroliere
2
.  

Prin administrarea impozitelor, taxelor şi altor sume datorate 

bugetului general consolidat se înţelege activitatea desfăşurată de organele  

fiscale în legătură cu:
3
 

a) înregistrarea fiscală; 

b) declararea, stabilirea, verificarea şi  colectarea impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat; 

c) soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor  administrativ – fiscale. 

Pentru realizarea activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi  

altor contribuţii datorate bugetului general consolidat, organele  fiscale trebuie 

să  respecte atât dispoziţiile C. pr. f. cât şi dispoziţiile C. f.  şi ale altor 

reglementări date în aplicarea acestora, iar unde C. pr. f. nu prevede se aplică 

prevederile Codului  de procedură civilă.
4
 

 Modificarea şi completarea C. pr. f. se realizează numai  prin lege, 

promovată,  de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia. 

 

                                                 
1
 Art. 1 alin. 1 şi 2 din C. pr. f. 

2
 Această excepţie din domeniul de aplicare a C. pr. f. a fost introdusă prin art. 1 pct. din O.G. 

nr. 29/2011. Prin interpretarea ad literam a acestei dispoziţii fiscale normative se poate 

constata că în domeniul de aplicare a C.pr. f. intră şi redevenţele miniere şi redevenţele 

petroliere chiar dacă acestea sunt rezultate din raporturi juridice contractuale.  
3
 Art. 1 alin. 3 din C. pr. f. 

4
 Art. 2 alin. 1, 2 şi  3 C. pr. f. 
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Data intrării în vigoare a legilor de modificare şi  completare a C. pr. 

f.  este prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată. 
5
 

 

 

Capitolul II. Principiile generale de conduită în administrarea 

impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului 

general consolidat 

 

 Activitatea de administrare a impozitelor, taxelor şi altor contribuţii 

datorate bugetului general consolidat este supusă următoarelor principii
6
: 

 

1. Aplicarea unitară a legislaţiei  
Aplicarea unitară a legislaţiei fiscale a devenit principiu în actualul C. 

pr. f. regula acestui principiu constând în obligaţia autorităţilor fiscale  de a 

stabili corect impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate 

bugetului consolidat al statului.
7
 

 In vederea aplicării unitare a dispoziţiilor C. pr. f., în condiţiile art. 6 

din Codul fiscal, prin Ordin al Ministrului Finanţelor Publice este înfiinţată 

Comisia Fiscală Centrală. 
 Acest organism este coordonat de secretarul de stat din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice, care răspunde de politicile şi legislaţia fiscală. 

Pentru aplicarea acestui principiu de conduită fiscală, organele fiscale  

                                                 
5
 Art. 3 C. pr. f.  Printr-o interpretare,  în economia  legii, a acestei dispoziţii procesul fiscale 

rezultă, pe de o parte, că în orice perioadă a anului fiscal curent pot fi promovate legi de 

modificare şi completare a C. pr. f., iar pe de altă parte rezultă că aceste legi pot intra în 

vigoare numai prin întrunirea cumulativă a două condiţii imperative şi anume: a) împlinirea 

unui termen de 6 luni înainte de data intrării  în vigoare; b)  intrarea în vigoare a legii de 

modificare şi completare a C. pr. f. se poate realiza numai în anul fiscal următor celui în care a 

fost adoptată. . Exemplu, în anul fiscal curent poate fi promovată o lege de modificare şi  

completare a C. pr.  f. fie în luna ianuarie, fie în luna iunie, fie în luna decembrie cu condiţia 

ca intrarea în  vigoare să se realizeze în anul fiscal următor fie la unu ianuarie sau la o altă dată 

menţionată  în legea de modificare şi completare a C.  pr. f.  astfel încât la data intrării în 

vigoare să fie împlinit termenul de 6 luni de la data promovării. 
6
 Complementar principiilor  de procedură fiscală stabilite prin C. pr. f. prin O. M. F. P nr. 137 

din 2004 pentru aprobarea Codului etic al funcţionarilor publici din administraţia fiscală au 

fost stabilite şi următoarele principii : a) Principiul egalităţii; Principiul nediscriminării; c) 

Principiul accesului la informaţii în interes public; d) Principiul gratuităţii asistenţei fiscale a 

contribuabililor; e) Principiul transparenţei ; f) Principiul adaptării administraţiei fiscale la 

cerinţele contribuabililor; g) Principiul respectului şi consideraţiei faţă de contribuabil; 

Principiul confidenţialităţii;  
7
 Art. 5 alin. 1 C. pr. f. 
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emit, prin intermediul Comisiei Fiscale Centrale, decizii cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor C. pr. f. şi ale C. f. sau a altor reglementări date în 

aplicarea acestora sau elaborează ghiduri practice pentru îndrumarea 

funcţionarilor  din domeniul fiscal. 

 

 2.  Exercitarea dreptului de apreciere
8
 

 Potrivit acestui principiu de conduită fiscală, pentru a stabili soluţia 

fiscală admisă de lege, organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limita 

atribuţiilor şi competenţelor ce-i revin, relevanţa stărilor de fapt, întemeiată pe 

constatări complete asupra tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză. 

 Aprecierea stărilor de fapt fiscale poate fi realizată de autorităţile 

fiscale numai prin utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege.
9
 

 

3. Rolul activ al organelor fiscale
10

 

          În activitatea de administrare fiscală, organele fiscale au un rol activ, ce 

constă în exercitarea de către acestea a următoarelor drepturi şi  obligaţii: 

a) obligaţia  organelor fiscale de a înştiinţa , verbal sau înscris, 

contribuabilul cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le are în 

desfăşurarea procedurii prevăzută de C. pr. f.
11

 ; 

b) dreptul organelor fiscale pentru a determina corect starea fiscală a 

contribuabilului; 

c) obligaţia organelor fiscale pentru examinarea obiectivă a situaţiei 

fiscale a contribuabililor şi cu privire la îndrumarea acestora, prin 

asistenţă directă, corespondenţă, e-mail, telefon
12

, în vederea 

declarării corecte a obligaţiilor fiscale ce le revin, potrivit legii; 

d) dreptul organelor fiscale de a decide asupra felului şi volumului 

examinărilor fiscale pe care doreşte să le realizeze; 

e) obligaţia organelor fiscale de a îndruma contribuabilii în aplicarea 

dispoziţiilor, a procedurilor legislaţiei fiscale. Această obligaţie 

                                                 
8
 Art. 6 C. pr. f. 

9
 Art. 5.1. din HG nr. 1050/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a C. pr. f. 

Art. 49 din C. pr. f. stabileşte care sunt aceste mijloace de probă şi anume: informaţii de orice 

fel de la  contribuabili  sau alte persoane; solicitarea de expertize; folosirea înscrisurilor; 

efectuarea de cercetări la faţa locului. 
10

 Art. 7 C. pr. f. 
11

 Conform art. 7.1. din HG nr. 1050/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a 

C. pr. f. dacă informarea se face verbal, se va întocmi o Notă în care se va consemna 

îndeplinirea acestei obligaţii. 
12

 Art. 7.2. din HG nr. 1050/2004 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a C. pr. 
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fiscală este îndeplinită de organele fiscale, fie la solicitarea 

contribuabililor, fie din proprie iniţiativă. 

 

4. Limba oficială în administraţia fiscală
13

 

Limba oficială în administraţia fiscală este limba română. Dispoziţiile 

legale cu privire la limba minorităţilor naţionale se aplică  în mod 

corespunzător
14

. Dacă la autorităţile fiscale sunt depuse petiţii, documente 

justificative sau alte înscrisuri într-o limbă străină acestea vor fi  însoţite de 

traducerii certificate în limba română.   

 

5. Dreptul contribuabilului de a fi ascultat
15

 

Înaintea stabilirii soluţiei fiscale şi adoptării deciziei de către organul 

fiscal, contribuabilul are dreptul să-şi exprime punctul de vedere cu privire la 

faptul şi împrejurările relevante în luarea deciziei fiscale. 

 Prin excepţie la această regulă de conduită fiscală organul fiscal nu 

este obligat să asigure contribuabilului posibilitatea de a-şi exprima punctul de 

vedere atunci  când:
16

 

a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru 

constatarea situaţiei fiscale reale privind exercitarea obligaţiilor 

contribuabilului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege; 

b) situaţia  de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ 

cu privire la cuantumul obligaţiilor fiscale; 

c) se acceptă informaţiile prezentate de contribuabil, pe care acesta 

le-a dat într-o declaraţiei sau într-o cerere; 

d) urmează să se ia măsura executării silite. 

 

6. Obligaţia de cooperare
17

  
  Potrivit regulii generale a acestui principiu această obligaţie 

procesul fiscală este a contribuabilului şi se realizează prin următoarele 

mijloace; 

 1. cooperarea cu autorităţile fiscale pentru determinarea stării de fapt 

fiscale; 

                                                 
13

 Art. 8 din C. pr. f. şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
14

 A se consulta   Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi 

completările ulterioare. 
15

 Art. 9 C. pr. f. 
16

 Art. 9 alin. 2 C. pr. f. 
17

 Art. 10 C. pr. f. 
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 2. prezentarea cunoscute, în întregime, conform realităţii şi prin 

indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute
18

; 

 3. procurarea mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor 

posibilităţilor juridice şi efective ce îi stau la dispoziţie.  

 

7. Secretul fiscal 
19

 

Potrivit acestui principiu de conduită fiscală, funcţionarii publici din 

cadrul  organelor fiscale,  inclusiv persoanele care nu mai  deţin această 

calitate, sunt obligate să păstreze secretul asupra tuturor datelor pe care le 

deţin prin exercitarea atribuţiilor  de serviciu sau obţinute din declaraţiile ori 

documentele prezentate de către contribuabili. 

 Sunt exceptate de la acest principiu de conduită fiscală două 

situaţii:  

a) Informaţiile referitoare la impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 

datorate bugetului general consolidat se transmit numai: 

- autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de 

lege. Pentru realizarea acestei activităţii de informare autorităţile 

publice pot încheia protocoale privind schimbul de informaţii
20

; 

- autorităţilor fiscale ale altor  ţări, în condiţii de reciprocitate în baza 

unor convenţii; 

- autorităţilor judiciare competente,  potrivit legii; 

- contribuabilului însuşi, pentru perioada în care acesta a avut 

calitatea de contribuabil
21

; 

- succesorilor contribuabilului
22

; 

- în alte cazuri prevăzute de lege
23

. 

                                                 
18

 Prin coroborarea art. 49 din C. pr. f. cu art. 10 alin. 2 din C. pr. f. rezultă că în dovedirea 

stării fiscal de fapt fiscale obligaţia administrării probelor cade în egală măsură atât în sarcina 

autorităţii fiscale cât şi cea a contribuabilului, aceşti doi subiecţii fiscali fiind obligaţii să 

coopereze în dovedirea stării fiscal de fapt. În cazul în care contribuabilul nu dă curs acestei 

obligaţii, sunt posibile două consecinţe: a) constatarea evaziunii fiscale – deoarece potrivit art. 

4 din Legea nr. 241/2005 a evaziunii fiscale, se consideră infracţiune „ refuzul nejustificat al 

unei persoane de a prezenta organelor competente, după ce a fost somat de trei ori, 

documentele legale şi bunurile  din patrimoniu, în scopul împiedicării verificării financiare, 

fiscale sau vamal”; b) estimarea de către autoritatea fiscală, conform art. 66 -67 din C. pr. f.   
19

 Art. 11 C. pr. f. 
20

 Art. 1 pct. 2 din OG nr. 29/2011 
21

 Această extensie a situaţiilor în care pot fi comunicate informaţii cu referitoare la impozite 

taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat a fost introdusă prin art. 1, 

pct. 2 din O.G. nr. 2/2011 
22

 Ibidem 
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b) În alte situaţii decât cele mai sus menţionate, dacă se asigură că din  

acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. 

 

8. Buna credinţă 
24

  
Potrivit acestui principiu, relaţiile dintre contribuabili şi organele 

fiscale trebuie să fie fundamentate pe buna credinţă, în scopul realizării 

cerinţelor legale.  

 Întrucât C. pr. f. nu defineşte sensul noţiunii de bună – credinţă în 

doctrină se apreciază că acesta este un sens special, de activitate onestă, loială 

şi de totală încredere reciprocă la încheierea şi executarea actelor juridice, 

obligaţiilor în general, elementul intenţional fiind exprimat prin intenţie 

dreaptă, opusă dolului şi fraudei.
25

 

 

 

Capitolul III. Aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale 

 

 Aplicarea legislaţiei fiscale se face cu respectarea voinţei 

legiuitorului.
26

 

 Toate veniturile, beneficiile, valorile patrimoniale sunt supuse 

legislaţiei fiscale, chiar dacă sunt obţinute din activităţii ce îndeplinesc sau nu 

cerinţele altor dispoziţii legale.
27

 

                                                                                                                                
23

 Conform art. 11 alin. 3 din C. pr. f. autoritatea care primeşte informaţiile fiscale este 

obligată să păstreze secretul acestora. 
24

 Art. 12 C. pr. f.  
25

 În legătură cu aceasta a se vedea D. Gjerasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, 

Ed. Actami, Bucureşti, 1981, p 34 – 35 şi Horaţiu Sasu, Lucian Ţâţu, Dragoş Pătroi, Codul de 

procedură fiscală – Comentarii şi Explicaţii, Ed. C. H. Beck, 2008, p. 42 – 43. 
26

 Art. 13 C. pr. f. În consens cu această dispoziţie procedurală fiscală interpretarea legii 

fiscale trebuie să se realizeze atât în litera dar mai ales în spiritul ei, printr-o analiză 

sistematică a cadrului legislativ fiscal în ansamblul său şi prin aplicarea principiului bunei 

credinţe. 
27

 Art. 14 C. pr. f. În concordanţă cu intituleul acestui articol, din punct de vedere economic,  

sunt supuse impozitării nu numai veniturile, beneficiile şi valorile patrimoniale obţinute din 

activităţile ce se desfăşoară sub incidenţa legislaţiei fiscale ci şi veniturile, beneficiile şi 

valorile spirituale obţinute fie sub incidenţa altor dispoziţii legale decât cele fiscale, fie din 

activităţii ilicite, cum este cazul veniturilor obţinute prin realizarea unor activităţii comerciale 

ilicite  - Legea nr. 12/1990 şi unde impozitarea este 100% ( ceea ce echivalează cu 

confiscarea). În această ultimă situaţie nu suntem în ipoteza unei impozitării propriu – zise ci a 

unei confiscării a venitului rezultat din săvârşirea unei fapte ilicite. În spiritul dispoziţiei art. 

14 din C. pr. f. activitatea impozitată trebuie să fie o activitate recunoscută de lege şi acceptată 

de lege, chiar dacă nu este realizată în condiţiile stabilite de lege. Activităţile ilicite nu se 

impozitează, per a contrario,  s-ar  recunoaşte şi accepta ca fiind legală o activitate interzisă 
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 Eludarea legii fiscale naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi 

determina obligaţia fiscală datorată prin aprecierea bazei de impunere care o 

generează.
28

  

 Situaţiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se apreciază de 

organul fiscal după conţinutul lor economic
29

.  

 

 

Capitolul IV. Raportul juridic fiscal 

 

 Raportul juridic procesual fiscal este acel raport juridic care cuprinde 

reguli (modalităţi) procesuale ce pot fi îndeplinite de subiecţii (părţile) 

acestuia în vederea exercitării drepturilor şi obligaţiilor din raportul  juridic 

de drept material fiscal.   

 

Conţinutul raportului juridic de drept procedural fiscal. 

  

 Codul de procedură fiscală determină conţinutul raportului juridic de 

drept procesual fiscal ca fiind constituit  din totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor procesuale fiscale prin care subiecţii raportului de drept material  

fiscal îşi exercită şi sting drepturile şi obligaţiile fiscale.  

 

Subiecţii  raportului juridic de drept procedural fiscal.  

  

 Raportul juridic procesual fiscal poate fi exercitat direct de către 

subiecţii acestuia sau de către reprezentanţii lor legali. 

 Subiecţii raportului juridic procesual fiscal sunt:
30

  
a) Statul, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile sale 

teritoriale cu personalitate juridică; 

b) Unităţile administrativ – teritoriale sau, după caz, subdiviziunile 

administrativ teritoriale ale municipiilor,  reprezentate de către 

autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de  

                                                                                                                                
de lege. Se realizează prin această dispoziţie fiscală procedurală o aplicarea a principiului 

constituţional reglementat în art. 56  din Constituţia României care instituie obligaţia 

cetăţenilor de a contribuii prin impozite şi taxe la cheltuielile publice.  
28

 Art. 15 C. pr. f. Aplicarea acestei dispoziţii procedurale fiscale implică activarea 

principiului „exercitarea dreptului de apreciere” şi a dispoziţiilor art. 23 din C. pr. f.  
29

 Condiţie de identificare a bazei impozabile introdusă prin art. 1 pct. 3 din O.G. nr. 29/2011 
30

 Art. 17 C.  pr. f. 
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compartimentele de specialitate ale acestora, în limita atribuţiilor 

delegate de autorităţile respective
31

; 

c) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice sau orice altă entitate 

fără personalitate juridică ce datorează impozite, taxe, contribuţii 

sau alte sume datorate bugetului general consolidat, în condiţiile 

legii
32

; 

d) Orice alte persoane, care dobândesc drepturi şi obligaţii în cadrul 

raportului juridic procesual fiscal. 

Reprezentanţii subiectelor raportului  juridic procesual fiscal sunt: 

a) Împuterniciţii desemnaţi de contribuabili printr-un act de 

împuternicire autentic depus la organele fiscale.
33

 Calitatea de 

împuternicit în relaţiile  cu organele fiscale o poate avea şi 

avocatul, situaţie în care forma şi conţinutul împuternicirii sunt 

cele prevăzute de dispoziţiile legale privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de avocat. Contribuabilii fără domiciliul 

fiscal în România, care au obligaţia  de a depune declaraţie la 

organele fiscale trebuie
34

 să desemneze un împuternicit cu 

domiciliul fiscal în România. 

b) Curatorii fiscali
35

. Sunt persoane numite de instanţele 

judecătoreşti, la solicitarea organelor fiscale, pentru reprezentarea 

contribuabilului absent, al cărui domiciliu nu este cunoscut ori 

care, din cauza bolii, unei infirmităţi, bătrâneţii sau unui handicap 

de orice fel, nu poate să-şi exercite sau să-şi îndeplinească 

personal drepturile şi obligaţiile ce-i revin, potrivit legii. Pentru 

activitatea desfăşurată, reprezentanţii legali  sunt remuneraţi 

potrivit hotărârii judecătoreşti. Cheltuielile legate de această 

reprezentare sunt suportate de cei reprezentaţi.  

                                                 
31

 Regula este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 1 pct. 4 din O.G. nr. 29/2011.  
32

 În sfera aşa-numiţilor „ subiecţii pasivi” din dreptul procesual fiscal intră, în afara 

contribuabililor şi următoarele persoane: împuterniciţii fiscali, inclusiv reprezentanţi fiscali ( 

art. 18 C. pr. f.); curatorul fiscal ( art. 19 C. pr. f.); persoana care, în numele debitorului, are, 

conform legii, obligaţia de a plăti sau de a reţine şi a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii 

amenzi şi alte venituri bugetare ( art. 26 C. pr. f.); persoanele care sunt obligate solidar cu 

debitorul să plătească obligaţiile restante ale debitorului declarat insolvent, în condiţiile şi 

limitele legii;   fidejusorul debitorului contribuabil ( art. 25 – 27 C. pr. f.); utilizatorul bunului 

sau al altei valori, în măsura în care aceştia refuză să arate cine este proprietarul respectivului 

bun sau valori ( art. 65 C. pr. f.); băncile ( art. 53 C. pr. f. ).  
33

 Art. 18 C. pr. f. 
34

 Rezultă că în celelalte cazuri obligaţia de a desemna un împuternicit este permisivă, nu 

imperativă ca în acest caz. 
35

 Art. 19 C. pr. f. 
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Reprezentanţii legali ai contribuabililor – împuterniciţii şi curatori –  

sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în 

numele şi din averea acestora. 

 

 

Titlul II. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND RAPORTUL JURIDIC 

DE DREPT MATERIAL FISCAL 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 Creanţele fiscale reprezintă drepturile patrimoniale care, potrivit 

legii,  rezultă din raporturile de  drept material fiscal şi care constau în:
36

 

a) dreptul pentru perceperea creanţelor fiscale principale. Sunt 

creanţe fiscale principale: 

- impozitele, taxele şi alte sume care constituie venituri ale bugetului 

general consolidat; 

- dreptul la rambursarea TVA; 

- dreptul la restituirea impozitelor, taxelor şi  altor contribuţii plătite 

fără temei legal; 

b) dreptul la perceperea creanţelor fiscale accesorii. Sunt creanţe 

fiscale accesorii: 

- dobânzile,  penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere , 

după caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor  şi altor sume 

datorate bugetului general consolidat. 

Obligaţiile fiscale sunt:
37

 

a) obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile; 

b) obligaţia de a calcula şi înregistra în evidenţe contabile impozitele 

şi taxele şi alte contribuţii datorate bugetului general consolidat; 

c) obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele şi alte 

contribuţii datorate bugetului general consolidat: 

d) obligaţia de a plăti creanţele fiscale accesorii respectiv dobânzile,  

penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere , după caz, 

aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor  şi altor sume datorate 

bugetului general consolidat; 

                                                 
36

 Art. 21. C. pr. f. 
37

 Art. 22 C. pr. f. 
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e) obligaţia de a calcula, reţine şi de a înregistra în evidenţele 

contabile şi de a plăti, la termenele legale, impozitele şi 

contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă; 

f)   orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau 

juridice în aplicarea legii fiscale. 

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale se realizează la momentul 

la care se constituie baza de impozitare. 
38

 

 La acest moment se naşte şi dreptul organului fiscal de a stabilii şi  de a  

determina obligaţia fiscală. 

 Stingerea creanţelor fiscale
39

 se realizează prin următoarele 

modalităţii: încasarea, compensarea, executarea silită, scutire, anularea, 

prescripţie şi  prin alte modalităţii prevăzute de lege. 

 Creditorii fiscali
40

 sunt persoanele titulare ale unor drepturi de 

creanţă fiscală, calitate care poate fi  dobândită,  funcţie de ipoteze,  atât de 

către stat cât şi  de câtre contribuabil.
41

. 

 Debitorii fiscali 
42

 sunt acele persoane care, potrivit legii, au 

obligaţia corelativă de a plăti drepturile de creanţă fiscală, calitate ce o putem 

determina, funcţie de ipoteze, atât în privinţa autorităţilor fiscale cât şi în 

privinţa contribuabililor.
43

 

 Pot deveni debitorii fiscali, în condiţiile legii, următoarele persoane:
44

 

a) moştenitorii care au acceptat succesiunea contribuabilului debitor; 

b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile debitorului supus 

diviziunii, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz; 

c) persoana la care i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu 

prevederile referitoare la faliment; 

                                                 
38

 Art. 23 C. pr. f. 
39

 Art. 24 C. pr. f. 
40

 Art. 25 C. pr. f. 
41

 Sunt creanţe fiscale principale: 

- impozitele, taxele şi alte sume care constituie venituri ale bugetului general 

consolidat, în raport de care creditor fiscal este statul; 

- dreptul la rambursarea TVA ,  în raport de care creditor fiscal este contribuabilul; 

- dreptul la restituirea impozitelor, taxelor şi  altor contribuţii plătite 

fără temei legal, în raport de care creditor  fiscal este  

contribuabilul; 
42

 Art. 25 C. pr. f. 
43

 De exemplu, contribuabilul este debitor în ipostaza în care trebuie să  plătească taxe şi 

impozite iar autoritatea fiscală este debitor când trebuie să restituie impozite sau taxe încasate 

fără temi legal.  
44

 Art. 25 alin. 2 C. pr. f. 
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d) persoana care îşi asumă obligaţia de  plată a  debitorului printr-un 

angajament de plată sau printr-un act încheiat în formă juridică 

autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de 

plată; 

e) persoana juridică pentru obligaţiile datorate de sediile secundare ale 

acesteia; 

f) alte persoane în condiţiile legii.
45

 

Plătitorul obligaţiei fiscale 
46

 este persoana care în numele  

debitorului, conform legii,  are obligaţia de a plăti sau a reţine, după caz, 

impozite, taxe, contribuţii, amnezii şi alte sume datorate bugetului general 

consolidat. 

 Pentru contribuabili care au sedii secundare, plătitor al obligaţiei 

fiscale este contribuabilul, inclusiv pentru  impozitul pe venituri din salarii 

datorate de salariaţii care îşi desfăşoară activitatea la sediile secundare 

înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitor de salarii şi venituri asimilate 

salariilor.
47

 

 Codul de procedură fiscală stabileşte şi răspunderea solidară ca 

modalitate de stingere a creanţelor fiscale  în care, în condiţiile stabilite de 

lege,  categoria  de persoană fizică sau juridică răspunde solidar cu debitorul, 

pentru stingerea creanţei fiscale.
48

 

 O primă ipoteză legală este aceea în care răspund în solidar cu 

debitorul: 

-  asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, membrii 

întreprinderilor familiare, alături de reprezentanţii legali, dacă, cu rea 

credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale 

scadente; 

 -  terţul poprit în situaţia executării silite prin poprire;
49

 

- reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea credinţă, declară 

băncii, potrivit art. 149 alin. 12 lit. a) că nu deţine alte disponibilităţii 

băneşti
50

. 

                                                 
45

 Precizăm că aceste alte persoane care pot deveni debitorii fiscali intră ca părţi ale raportului 

juridic fiscal fie printr-o intervenţie voluntară, cum sunt moştenitorii şi  persoanele care îşi 

asumă obligaţii de plată, fie printr-o intervenţia legii, în cazul diviziunii, fuziunii, reorganizării 

judiciare sau în cazul plăţii datoriilor pentru sediile secundare. 
46

 Art. 26 C. pr. f. 
47

 Art. 26 C. pr. f., modificat prin art. IV pct. Din OUG nr. 117/2010.  
48

 Art. 27 C. pr. f. 
49

 Situaţie prevăzută la art. 149 alin. 9, 10, 12 şi 15 din C. pr. f.  
50

 Ipoteză introdusă prin art. art. I, pct. 1 din O.G. nr. 2/2012 şi se aplică începând cu data de 2 

februarie 2012. În condiţiile art. 149 alin. 12 lit. a) din C. pr. f. sunt executate silit prin poprire 
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 A doua ipoteză legală se conturează în cazul obligaţiilor fiscale 

restante  ale debitorului declarat insolvent. 

  În acest caz, răspund solidar cu acesta; 

- persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării 

insolvenţei, cu rea - credinţă, au dobândit în orice mod active de la 

debitori care şi-au provocat astfel insolvabilitatea; 

- administratorii, asociaţii, acţionarii şi  orice alte persoane care au 

provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin 

înstrăinarea, ascunderea, cu rea - credinţă, sub orice formă, a 

activelor debitorului; 

- administratorul care, în perioada executării mandatului, cu rea – 

credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei 

competente deschiderea procedurii insolenţei, pentru obligaţiile 

fiscale aferente perioadei  respective şi rămase neachitate la data 

declarării  stării de insolvenţă; 

- administratorii sau orice alte persoane care, cu rea -  credinţă,  au 

determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor 

fiscale; 

-   administratorii sau orice alte persoane care, cu rea -  credinţă,  au 

determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la 

bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite 

debitorului. 

Ce de a treia ipoteză legală vizează atragerea în răspunderea solidară  

a persoanei juridice.  

 Potrivit dispoziţiilor procedural fiscale, în această ipoteză persoana 

juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil dacă, direct ori  

indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul 

şi dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii
51

; 

a) dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate a unor 

active corporale  de la debitor, iar valoarea contabilă a 

acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea 

contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului; 

b) are sau a avut raporturi contractuale cu clienţii şi sau 

furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au 

                                                                                                                                
sumele necesare plăţii drepturilor salriale, inclusiv a impozitelor şi contribuţiilor aferente 

acestora, reţinute la sursă, dacă, potrivit declaraţiei pe proprie răspundere a debitorului sau 

reprezentantului său legal, rezultă că debitorul nu deţine alte disponibilităţii băneşti.  
51

 Art. 27 C. pr. f. alin. 3  
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raporturi contractuale cu debitorul în proporţie  de cel  puţin 

jumătate  din totalul valorii tranzacţiilor; 

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestării 

servicii cu cel puţin jumătate din angajaţi sau prestatorii de 

servicii ai debitorului. 

 Drepturile şi obligaţiile din raportul juridic fiscal, cu excepţia amnezii  

aplicate debitorului persoană fizică, trec asupra succesorilor în condiţiile 

dreptului comun.
52

  

Codul de procedură fiscală permite contribuabililor care au drepturi de  

rambursat sau de restituire, sau sume afectate de garantări unei obligaţii fiscale 

să le cesioneze pentru stingerea obligaţiilor fiscale datorate de cesionari.
53

 

 

 

Capitolul II. Domiciliul fiscal 

 

În legislaţia fiscală, domiciliul fiscal are un înţeles specific dat de 

modalitatea de administrare a creanţelor publice şi de categoria de 

contribuabili.  

 Astfel, pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală prin domiciliul fiscal se înţelege:
54

 

a) În cazul persoanelor fizice: 

- adresa unde îşi au domiciliul sau adresa unde locuiesc efectiv
55

, în 

cazul în care aceasta  este diferită de domiciliu; 

- pentru cele care îşi desfăşoară activităţi economice în mod  

independent sau exercită profesii  libere, sediul activităţii sau locul unde se 

desfăşoară efectiv activitatea principală. 

b) În cazul persoanelor juridice: 

- sediul social sau locul unde se exercită gestiunea şi conducerea  

                                                 
52

 Art. 29 C. pr. f. În această situaţie intervin  în concurs dispoziţiile . pr. f  şi dispoziţiile  C. 

pr. civ.  
53

 Art. 30 C. pr. f. În materie fiscală procedura cesiunii de creanţă necesită îndeplinirea a două 

condiţii: 1. o condiţie de validitate: creanţele să fi fost „stabilite în condiţiile legii” ( prin 

declaraţie sau decizie de impunere); 2. o condiţie de opozabilitate – cesiunea să fi fost 

notificată  organului fiscal competent. A se vedea pentru detalii Horaţiu Sasu, Lucian Ţâţu, 

Dragoş Pătroi, op. cit. p. 103 
54

 Art. 31 C. pr. f. 
55

 Prin adresa unde locuiesc efectiv se înţelege adresa locuinţei  pe care o persoană o foloseşte 

în mod continuu peste 183 de zile într-un an calendaristic, întreruperile de scurtă durată 

nefiind luate în considerare. Dacă şederea are un scop exclusiv de vizită , concediu, tratament, 

sau alte scopuri particulare asemănătoare şi nu depăşeşte perioada unui an, nu se consideră 

adresa unde locuieşte efectiv.   
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efectivă a afacerilor, în cazurile în care acestea nu se realizează la sediul social 

declarat.
56

 

c) În cazul asociaţiilor şi altor entităţi fără personalitate juridică, 

sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. 

La persoanele juridice, precum şi în cazul asociaţiilor şi altor entităţi 

fără personalitate juridică, dacă nu se poate stabili domiciliul fiscal în 

condiţiile mai sus arătate, acesta este locul în care se află majoritatea activelor. 

În cazul celorlalte creanţe fiscale ale bugetului general consolidat  

prin domiciliul fiscal se înţelege domiciliul reglementat potrivit dreptului 

comun sau sediul social înregistrat potrivit legii. 

 Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în 

care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social
57

.  

 

 

Titlul III. DISPOZIŢII PROCEDURALE GENERALE 

 

 

Capitolul I. Competenţa organului fiscal 

 

 Sub aspectul competenţei materiale organul fiscal are o competenţă 

materială generală pentru realizarea activităţii de administrare a creanţelor 

fiscale.
58

 

 Tot sub aspectul competenţei materiale, organele fiscale au şi o 

competenţă materială specială, astfel:
59

 

1. în cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale prin hotărâre  

a Guvernului se poate stabili o competenţă specială de administrare; 

2. impozitele, taxele şi alte sume care se datorează, potrivit legii, în  

vamă sunt administrate de către organele vamale. 

Sub aspectul competenţei teritoriale, administrarea creanţelor fiscale 

se realizează de către organele fiscale în a căror rază teritorială se află 

domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul 

impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă.  

                                                 
56

 Legea procedural fiscală face distincţie între sediul social declarat şi locul unde se exercită 

gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor. Ambele ipoteze intră în conţinutul 

noţiunii de domiciliul fiscal, elementul care le determină regimul juridic este locul unde se 

desfăşoară efectiv gestiunea administrativă şi conducere a afacerilor. 
57

 Procedura de declarare a domiciliului fiscal este stabilită prin art. 31 alin. 3
1 
– 3

4 
 din C. pr. 

f. introduse prin O.G. 2/2012. 
58

 Art. 32 alin. 1 C. pr. p. 
59

 Art. 32 alin. 2 C. pr. f. 
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 În cazul contribuabililor nerezidenţi, competent teritorial în 

administrarea creanţelor fiscale este organul fiscal în a cărei rază teritorială se 

află situat fiecare sediu permanent. 
60

 

 În cazul în care în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară 

pe raza teritorială a mai multor organe fiscale, competenţa teritorială revine  

acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu 

permanent.    

 În cazul marilor contribuabili, competenţa teritorială de administrare 

fiscală se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
61

 

 Dacă contribuabilul are obligaţia de plată la sediile secundare, 

competenţa teritorială pentru administrarea acestora revine organului fiscal în 

a cărui rază teritorială acestea se află situate. 

 Compartimentele de specialitate ale administraţiei publice locale 
au competenţă teritorială pentru administrarea impozitelor şi taxelor şi altor 

sume datorate bugetelor locale
62

. 

 Dacă contribuabilul nu are domiciliu fiscal, competenţa teritorială 

specială revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se face constatarea 

actului sau faptului supus dispoziţiei legale fiscale.
63

 

 Această dispoziţie procedurală fiscală se aplică şi în cazul de dispariţie 

a elementelor de identificare a bazei de impozitare precum şi în cazul de 

executare silită. 

 În cazul contribuabililor nerezidenţi, care nu au pe teritoriul 

României un sediu permanent, competenţa teritorială de administrare se 

stabileşte prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice. 

 Există conflict de competenţă când două sau mai multe organe fiscale 

se declară deopotrivă competente sau necompetente.
64

 

 În cazul în care organele fiscale între care s-a ivit conflictul de 

competenţă sunt subordonate ierarhic unui organ fiscal comun, conflictul de 

competenţă va fi subordonat de către acest organ. 

 Dacă nu sunt subordonate aceluiaşi organ ierarhic superior, conflictul 

de competenţă va fi soluţionat de către Comisia Fiscală Centrală din Cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice. 

                                                 
60

 Art. 32 alin. 2 C. pr. f. 
61

 Art. 32 alin. 3 C. pr. f. 
62

 Art. 35 din C. pr. f.   
63

 Art. 36 C. pr. f. 
64

 Art. 37 C. pr. f. 
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 În materie de competenţă teritorială, Codul de procedură fiscală 

permite acordul asupra competenţei
65

 în sensul că, un alt organ fiscal poate 

prelua activitatea de administrare fiscală a unui contribuabil dacă în acest sens 

există acordul  atât al organului fiscal competent teritorial, al contribuabilului 

precum şi  al organului care preia activitatea de administrare fiscală.  

 

 

Capitolul  II. Actele emise de organele fiscale 

 

 Codul de procedură fiscală defineşte  actul administrativ - fiscal ca 

fiind „actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind 

stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţilor fiscale”.
66

 

Pentru reglementarea unor situaţii fiscale viitoare, în c. pr. f. sunt  

stabilite doua tipuri de acte fiscale specifice şi anume, soluţia fiscală 

individuala anticipata şi acordul de preţ în avans 
67

.   

Soluţia fiscală individuală anticipată este actul administrativ emis de 

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscala în vederea soluţionării unei cereri 

a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situaţii de fapt viitoare.  

Soluţia fiscală individuală anticipată se emite, la cerea contribuabilului,  

în urma unei discuţi preliminare pe care acesta o are cu Agenţia de 

Administrare Fiscală şi se referă la situaţii fiscale viitoare şi ipotetice.  

Aceasta încorporează opinia organului fiscal cu privire la 

interpretarea legii fiscale la o situaţie de fapt fiscală viitoare ipotetică.  

Dat fiind particularitatea soluţiei fiscale de a se referi la situaţii fiscale 

viitoare şi ipotetice, s-a arătat că ea nu poate produce efecte juridice obligatorii 

pentru contribuabil în sensul de a naşte vreo obligaţie de natură fiscală în 

sarcina acestuia. 
68

 

Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia 

Naţionala de Administrare Fiscala în vederea soluţionării unei cereri a 

                                                 
65

 Art. 38 C. pr. f. 
66

 Art. 41 C.pr. f.  Potrivit Deciziei fiscale nr. 7/2004 aprobată prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor publice nr. 1716/2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 1112/27.11.2004 decizia 

privind determinarea definitivă a valorii în vamă a mărfurilor importate nu este act 

administrativ fiscal în înţelesul C. pr. f. În aceasta situaţie act administrativ fiscal este apreciat 

de către aceasta comisie fiscala ca fiind doar  actul constatator întocmit de biroul vamal în 

baza deciziei privind determinarea definitivă a valorii în vamă. 
67

 Ar. 42 din C. pr. f. 
68

 Horaţiu Sasu, Lucian Ţâţu, Dragoş Pătroi, op. cit. p. 134. Cu alte cuvinte, soluţia fiscală 

anticipată permite contribuabilului să consulte organul fiscal cu privire la obligaţii fiscale 

viitoare ce se pot naşte pe o viitoare bază impozabilă prezentată spre analiză organului fiscal.  
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contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care 

urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de 

transfer în cazul tranzacţiilor efectuate de persoanele afiliate, astfel cum sunt 

denumite de C. f.
69

 

Tranzacţiile viitoare care fac obiectul acordului de preţ în avans se 

apreciază în funcţie de data depunerii cererii.
70

 

Procedura referitoare la emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate 

şi acordului de preţ în avans este stabilita prin hotărâre a Guvernului.
71

 

Actul administrativ fiscal se emite numai în formă scrisă sau prin 

intermediul mijloacelor informatice. 
72

 

Elementele de conţinut ale actului administrativ fiscal sunt 

stabilite în C. pr. f.
73

  

                                                 
69

 Potrivit art. 7 pct. 21o persoană este afiliată cu alta persoană dacă relaţia dintre ele este 

definită de cel puţin unul dintre următoarele cazuri: 

a) daca acestea sunt soţ/soţie sau rude până la gradul al III – lea inclusiv; 

b) daca o persoană fizica deţine în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile 

persoanelor afiliate, minimul 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie 

sau al drepturilor de vot la o persoană juridică ori dacă controlează în mod 

efectiv persoana juridică; 

c) o persoană juridică este afiliată cu persoana juridică dacă cel puţin: 

- prima persoană deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor 

afiliate,   minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie sau al 

drepturilor de vot la persoana juridică ori daca controlează în mod efectiv 

persoana juridică; 

- a doua persoană juridică deţine în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile 

persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie 

sau al drepturilor de vot la prima  persoană juridică; 

- o persoană juridică terţă deţine  în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile 

persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participaţie 

sau al drepturilor de vot atât la prima  persoană juridică, cât şi la ce-a de a doua 

persoană juridică. 
70

 Art. 1 pct. 3 din O.G. 2/2012 
71

 HG nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale 

anticipate şi a acordului de preţ în avans. În art. 42 pct. 12 din C. pr. f.  sunt stabilite si reguli 

care privesc regimul juridic al acestor doua tipuri specifice de acte administrative fiscale in 

ceea ce priveşte iniţiative adoptării lor, comunicarea, opozabilitatea lor faţă de organele fiscale 

si faţă de persoanele cere le-au solicitat, termenul în care pot fi emise, contestarea lor  şi 

obligativitatea încasării unui tarif stabilit prin hotărâre de Guvern de către organul fiscal 

emitent. 
72

 Potrivit art. 43 pct. 4 din C.pr. f. categoriile de acte administrative fiscale care se emit prin 

mijloace informatice se stabilesc prin Hotărâre a Guvernului. În acest sens a se vedea si 

Ordinul ministrului finanţelor nr. 1430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor 

informatice a unor acte administrative publicat in M. Of. nr. 900/04.10.2004. 
73

 Art. 43 din C. pr. f. 
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Lipsa elementelor de conţinut ale actului administrativ fiscal 

referitoare la numele, prenumele şi calitatea persoanei împuternicite, a 

organului fiscal, numele şi prenumele ori denumirea contribuabilului, a 

obiectului actului administrativ sau a semnăturii persoanei împuternicite a 

organului fiscal atrage nulitatea acestuia
74

. 

Referitor la obligativitatea semnăturii persoanei împuternicite, sunt 

exceptate de la aceasta regula a nulităţii actului administrativ fiscal acele 

acte administrativ fiscale care sunt comunicate prin intermediul mijloacelor 

informatice. Aceste acte sunt valabile şi în cazul în care nu poarta semnătura 

persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului emitent, 

cu condiţia ca ele să cuprindă celelalte elemente de conţinut stabilite de C. pr. 

f.
75

  

De asemenea, actul administrativ – fiscal emis prin intermediul unui 

centru de imprimerie masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă 

semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal şi ştampila organului 

emitent, dacă îndeplineşte celelalte condiţii legale aplicabile în materie.
76

   

Actul administrativ fiscal îşi produce efectele juridice numai dacă 

este comunicat contribuabilului, persoanei împuternicite sau curatorului.  

Momentul din care actul administrativ fiscal este opozabil faţă de 

contribuabil – îşi produce efectele juridice – este data  comunicării 

contribuabilului sau data ulterioara comunicării,  menţionată în actul 

administrativ fiscal comunicat.
77

 

Modalităţile de comunicare a actului administrativ fiscal sunt 

următoarele
78

: 

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal 

emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către 

acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării 

sub semnătură a actului; 

b) prin remitere, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de 

către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit 

                                                 
74

 Art. 46 din C. pr. f. 
75

 Art. 43, alin. 3 C. pr. f. 
76

 Art. 1 pct. 5 din O.G. nr. 2/2012. 
77

 Art. 45 din c. pr. f. 
78

 Art. 44 alin. 2 din C.pr. f. In acest sens a se vedea si Ordinul ministrului finanţelor publice 

nr. 94/2006 privind aprobarea modelului si conţinutului formularelor si instrucţiunilor de 

completare a acestora în  vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrativ 

fiscale prin publicitate, publicat in M Of. nr. 79/27.01. 2006 şi OMFP nr. 228972010 pentru 

aprobarea procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative  pentru 

debitorii care au obligaţii  fiscale restante sub o anumită limită.  
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legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură 

a actului; 

c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi 

prin mijloace cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură 

transmiterea textului actului administrativ fiscal şi 

confirmarea primirii acestuia; 

d) prin publicitate
79

. 

La procedura fiscală de comunicare a actelor administrativ 

fiscale sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 90, 91 si 92 din C. pr. Civilă, privind 

comunicarea actelor de procedură.
80

  

Actul administrativ  – fiscal este opozabil contribuabilului numai 

din momentul în care este comunicat sau la o dată ulterioară menţionată în 

actul comunicat
81

.  

Actul administrativ – fiscal care nu a fost comunicat nu este opozabil 

contribuabilului şi nu produce efecte juridice
82

.  

 Actul administrativ fiscal poate fi desfiinţat atunci când: 

- se constată existenţa unor elemente care atrag nulitatea acestuia 

potrivit art. 46 din C. pr. f.; 

- se constată,  potrivit art. 90 din C. pr. f., în urma unor verificări 

suplimentare ulterioare că nu exista obligaţii fiscale în sarcina 

contribuabilului; 

- se anulează actul de executare ori titlul executoriu contestat ca 

urmare a soluţionării de către instanţa judecătorească a contestaţiei la 

executare;
83

 

-          se desfiinţează total actul administrativ fiscal atacat, ca urmare a 

soluţionării de către organul fiscal a contestaţiei formulate.
84

  

  Actul administrativ fiscal poate fi modificat atunci când: 

- baza de impozitare este stabilită în sarcina altei persoane decât a 

titularului dreptului de proprietate
85

; 

- când, prin verificări suplimentare se modifică cuantumul 

obligaţiilor fiscale
86

; 

                                                 
79

 In art. 44 alin. 3 din C. pr. f. este reglementata procedura de comunicare a actelor 

administrativ fiscale prin publicitate 
80

 Art. 44 alin. 4 din C. pr. f. 
81

 Art. 45 alin. 1  din C. pr. f.  
82

 Art. 45 alin. 2 din C. pr. f.  
83

 Potrivit art. 174 din C. pr. f. 
84

 Art. 216 C. pr. f. 
85

 Art. 65 C. pr. f. 
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- intervine îndreptarea actului de executare ori a titlului 

executoriu, contestat ca urmare a soluţionării de către instanţa judecătorească a 

contestaţiei la executare;
87

 

- intervine desfiinţarea parţială a actul administrativ fiscal atacat, 

ca urmare a soluţionării de către organul fiscal a contestaţiei formulate.
88

 

Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ  

fiscal se face din oficiu sau la cererea contribuabilului. 

 Erorile materiale reprezintă greşeli sau omisiuni cu privire la numele, 

calitatea şi susţinerile părţilor din raportul juridic fiscal sau cele de calcul, 

ori alte asemenea.  

Aceste erori nu pot privi fondul actului, respectiv existenţa sau 

inexistenţa obligaţiilor fiscale stabilite prin actul administrativ fiscal.
89

  

 

 

Capitolul III. Administrarea şi aprecierea probelor 

  

 Pentru determinarea stării de fapt fiscale, organele fiscale 

administrează mijloace de probă ce constau în
90

: 

a) solicitarea de informaţii, de orice fel, din partea contribuabililor şi a 

altor persoane; 

b) solicitarea de expertize; 

c) folosirea înscrisurilor; 

d) efectuarea de cercetări la faţa locului. 

Probele administrate vor fi coroborate şi apreciate, ţinându-se seama de 

forţa lor doveditoare recunoscută de lege. 

 

 Solicitarea de informaţii 

 Organul fiscal poate solicita informaţii de la: 

a) contribuabilii sau  persoanele împuternicite de aceştia; 

b) alte persoane; 

c)  bănci; 

d) autorităţi şi alte instituţii publice. 

                                                                                                                                
86

 Art. 90 din C. pr. f. 
87

 Art. 216 C. pr. f. 
88

 Art. 216 C. pr. f. 
89

 A se vedea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea 

instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din documentele de taxă ape valoarea 

adăugata, publicat in M. Of. nr. 408/13.05.2005 si Normele metodologice de aplicare a C. pr. 

f. 
90

 Art. 49 din C.pr.f. 
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Contribuabilii sau alte persoane împuternicite de aceştia, pentru 

clarificarea şi stabilirea stării de fapt fiscale, au obligaţia
91

 de a furniza 

informaţii fiscale, fie la cererea scrisă a organului fiscal, fie prin informarea 

periodică a acestuia cu privire la activitatea desfăşurată.  

 Informaţiile solicitate în scris de către organul fiscal sunt prezentate 

sau consemnate de către contribuabili sau împuterniciţii acestora în declaraţii 

scrise, iar informaţiile periodice se dau de către contribuabili prin completarea, 

pe proprie răspundere, la o perioada stabilită prin lege, a unor declaraţii 

tipizate. 

 Alte persoane pot să furnizeze informaţiile solicitate de organele 

fiscale în vederea clarificării situaţiei fiscale a contribuabilului în măsura în 

care informaţiile date de aceştia sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.
92

  

 Soţul/soţia şi rudele contribuabilului pana la gradul al III –lea inclusiv 

pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize precum şi 

prezentarea unor înscrisuri.
93

 

 De asemenea, pot refuza furnizarea de informaţii, cu privire la 

datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, 

notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii 

contabili, medicii si psihoterapeuţii, cu excepţia obligaţiilor fiscale stabilite de 

lege în sarcina lor.
94

 Aceste persoane, cu excepţia preoţilor, pot furniza 

informaţii numai cu acordul contribuabililor.  

 Sunt asimilate cu aceste alte persoane  asistenţii şi persoanele care 

participa la activitatea profesionala a acestora.   

 Băncile sunt obligate să comunice bilunar informaţii cu referire la 

conturile deschise de către contribuabili precum şi cu referire la forma juridică 

pe care aceştia o au sau sediul acestora.
95

  

 Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia, în limita atribuţiilor de 

serviciu,  să furnizeze informaţiile şi actele organelor fiscale la cererea 

acestora.
96

 

                                                 
91

 Art. 52 din C.pr.f. 
92

 Art. 52 alin. 1 C. pr. f. 
93

 Art. 58 C. pr. f. 
94

 Art. 59 alin. 1 C. pr. f. 
95

 Art. 54 C.pr. f. A se vedea si  Ordinul comun al Ministerului finanţelor publice si al 

Guvernatorului BNR nr. 600/2006 privind procedura transmiterii de către bănci, persoane 

juridice romane, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine a 

informaţiilor referitoare la titularii conturilor deschise şi/sau închise la bănci, publicat in M. 

Of. nr. 381/03.05.2006. 
96

 Art. 60  din C.pr. f. În art. 60 – 62 din C.pr. f este reglementată modalitatea în care 

autorităţile publice pot să colaboreze cu organele fiscale în vederea aplicării dispoziţiilor 

procedurale fiscale.   
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 Solicitarea de expertize 

 Numirea unui  expert pentru întocmirea unei expertize scrise poate să o 

facă atât organul fiscal cât şi contribuabilul, atunci când se consideră necesară 

o expertiză pentru lămurirea unor împrejurări de fapt
97

. 

 

 Folosirea înscrisurilor 

 În vederea stabilirii stării de fapt fiscale organul fiscal are dreptul să 

solicite contribuabilului să-i pună la dispoziţie, la sediul sau ori la domiciliul 

fiscal al contribuabilului, registrelor, documente de afaceri şi orice alte 

înscrisuri solicitate
98

. 

 Organele fiscale pot să reţină înscrisurile solicitate pe o perioadă de 

maxim 30 de zile. În cazuri excepţionale, cu aprobarea conducătorului 

organului fiscal, perioada de reţinere poate fi prelungită cu maximum 90 de 

zile. 

 

 Cercetarea la fata locului 

 Organul fiscal, în condiţiile legii, poate efectua o cercetare fiscală la 

faţa locului, întocmind în acest sens un proces - verbal.
99

 

 Contribuabilii pot să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul 

fiscal să efectueze cercetare la faţa locului, în măsura în care acest lucru este 

necesar pentru a face constatări în înţeles fiscal.  

 Contribuabilii vor fi înştiinţaţi în timp util cu privire la această 

cercetare, cu excepţia situaţiei în care controlul este inopinat. 

 Contribuabilii au dreptul de a refuza intrarea în domiciliul sau reşedinţa 

unde se doreşte a se face cercetarea la faţa locului, situaţie în care organul 

fiscal poate să apeleze la autorizarea instanţei judecătoreşti. 

 Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale revine 

contribuabilului.
100

 

 Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere fiscală pe 

baza de probe sau constatări proprii.  

 Atunci când organul fiscal nu deţine probe pentru a determina mărimea 

bazei de impozitare, procedează la estimarea bazei de impozitare. 

 Estimarea constă în identificarea acelor elemente care sunt cele mai 

apropriate situaţiei de fapt fiscale.
101

 

                                                 
97

 Art. 55 C.pr. f. 
98

 Art. 56 alin. 1 din C.pr. f. 
99

 Art. 57 alin. 1 C. pr. f. 
100

 Art. 65 C. pr. f. 
101

 Art. 67 alin. 1 teza II din C. pr. f.   Estimarea bazei de impozitare va avea loc în situaţii cum 

sunt: a) contribuabilul nu depune declaraţiile fiscal sau cele prezentate nu permit stabilirea 
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 Atunci când organele fiscale constată că anumite bunuri, venituri sau 

alte valori care, potrivit legii, constituie bază impozabilă sunt deţinute de 

persoane care în mod continuu beneficiază de câştiguri sau de foloase 

obişnuite aduse de acestea şi că persoanele respective declară în scris că nu 

sunt proprietarii bunurilor, veniturilor sau valorilor în cauză, fără să arate care 

sunt titularii dreptului de  proprietate, organul fiscal va proceda la stabilirea 

provizorie a obligaţiei fiscale corespunzătoare în sarcina acelor persoane.  

 În condiţiile legii, obligaţia fiscală privind baza impozabilă va putea fi 

stabilită în sarcina titularilor dreptului de proprietate. Tot astfel datorează 

despăgubiri persoanelor care au făcut plata pentru stingerea obligaţiilor 

stabilite provizoriu.
102

 

 

 

Capitolul IV. Termene 

 

 Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 

obligaţiilor prevăzute de C. pr. f., precum şi alte dispoziţii legale aplicabile în 

materie, dacă legea fiscală nu dispune astfel, se calculează potrivit C. pr. 

civ.
103

 

 Termenele în care contribuabilii trebuie să-si depună declaraţiile pot fi 

prelungite în situaţii temeinic justificate, la cerere
104

. 

 Cererile contribuabililor depuse la organele fiscale se soluţionează de 

către acestea în 45 de zile de la înregistrare.
105

 

 În situaţia în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii 

suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu 

perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate. 

 În caz de forţă majoră sau caz fortuit, termenele prevăzute pentru 

îndeplinirea obligaţiilor fiscale nu încep să curgă sau se suspendă.
106

 

                                                                                                                                
corecta a bazei de impozitare; b) contribuabilul refuza să colaboreze la stabilirea stării de fapt 

fiscale, inclusiv situaţia în care contribuabilul obstrucţionează sau refuză acţiunea de inspecţie 

fiscala; c) contribuabilul nu conduce evidenta contabila sau fiscala; d) când au dispărut 

evidentele contabile si fiscale sau acte justificative privind operaţiunile producătoare de 

venituri şi contribuabilul nu şi-a îndeplinit obligaţia de refacere a acestora  - art. 65.1. din  

Normele metodologice. 
102

 Art. 66 C. pr. f.  
103

 Art. 68 C. pr. f. A se vedea art. 101-104 C. pr. civ. 
104

 Art. 69 C. pr. f. 
105

 Art. 70
 
C. pr. f. 

106
 Art. 71 alin. 1 C. pr. f. 
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 Obligaţiile fiscale se consideră a fi îndeplinite în termen, fără 

perceperea de majorări de întârziere sau aplicarea de sancţiuni prevăzute de 

lege, dacă acestea se execută în termenul de 60 de zile de la încetarea forţei 

majore sau cazului fortuit. 

 

 

Titlul IV. ÎNREGISTRAREA FISCLĂ ŞI EVIDENŢA CONTABILIĂ ŞI 

FISCALĂ 

 

  Orice persoană sau entitate, care este subiect într-un raport juridic 

fiscal trebuie să se înregistreze fiscal primind în acest sens un cod de 

identificare fiscală
107

. 

 Codul de identificare fiscală este un număr de identificare fiscală 

atribuit contribuabililor fiscali de organele fiscale competente din subordinea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala. 

 Prin excepţie la această regulă, codul de identificare fiscală pentru 

persoanele fizice este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.
108

 

 Codul de identificare fiscală se atribuie contribuabililor fiscali în baza 

unei declaraţii de înregistrare fiscală, pe care aceştia trebuie să o depună la 

organul fiscal competent în termen de 30 de zile de la
109

: 

a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, 

asociaţiilor şi altor entităţi fără personalitate juridică; 

b) data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, 

data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, 

după caz, în cazul persoanelor fizice. 

Forma şi conţinutul declaraţiei de înregistrare fiscală sunt stabilite de  

Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală potrivit C. pr. f.
110

 şi se întocmeşte 

prin completarea conţinutului ei de către contribuabil. 

 Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal eliberează, în 

termen de 15 zile de la depunerea ei, certificatul de înregistrare fiscală
111

. 

 Certificatul de înregistrare fiscală este documentul fiscal în care este 

înscris codul de identificare fiscală al contribuabililor fiscali. 

 Plătitorii de impozite şi taxe au obligaţia să înscrie codul de identificare 

fiscal pe documentele pe care le emit
112

iar contribuabilii care desfăşoară 
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 Art. 72 alin. 1  din C. pr. f. 
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 Art. 72 lit. b din C. pr. f. 
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 Art. 72 pct. 6 din C. pr. f. 
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 Art. 75 din C. pr. f. 
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 Art. 76 din C. pr. f. 
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 Art. 76 din C. pr. f. 
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activităţi de comerţ sau prestări servicii către populaţie au obligaţia să afişeze 

certificatul de înregistrare fiscală în locurile unde se desfăşoară activitatea.
113

 

 Evidenţa contribuabililor  este organizată de către organele fiscale în 

registrul contribuabililor
114

, ale cărui date de conţinut sunt completate pe 

baza informaţiilor comunicate de contribuabili, de Oficiul Registrului 

Comerţului, de Serviciul de Evidentă a Populaţiei, de alte autorităţi şi instituţii, 

precum şi din constatările proprii ale organului fiscal. 

 Atunci când intervin modificări  în datele declarate iniţial şi înscrise în 

certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilii au obligaţia să completeze şi 

să  depună la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la apariţia 

acestor modificări, o declaraţie de menţiuni
115

. 

 Odata cu depunerea declaraţiei de menţiuni contribuabilii fiscali vor 

depune şi certificatul de înregistrare fiscală în vederea anularii acestuia şi 

eliberării unui nou certificat.  

 În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare 

fiscală, organul fiscal va elibera un nou duplicat al acestuia, în baza cererii 

contribuabililor şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii. 

 În vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a obligaţiilor fiscale 

datorate, contribuabilii sunt obligaţi să conducă evidenţă fiscală, potrivit 

actelor normative în vigoare
116

. 

 Sunt evidenţe fiscale registrele, situaţiile, precum şi orice alte 

înscrisuri, potrivit legislaţiei fiscale cum ar fi: jurnalul pentru vânzări, jurnalul 

pentru cumpărături, registrul de evidenţă fiscală şi alte asemenea.
117

 

 Pentru conducerea evidenţei contabile şi fiscale, contribuabilii fiscali 

trebuie să respecte următoarele reguli:
118

 

- să păstreze evidentele contabile şi fiscale la  domiciliul fiscal, la 

sediile secundare, inclusiv pe suport electronic sau să le 

încredinţeze spre păstrare unei societăţi autorizate; 

- să respecte dispoziţiile legale privind păstrarea, arhivarea şi limba 

folosită pentru evidenţele contabile; 

- sa păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora 

ţine evidenţele contabile şi fiscale în sistem electronic de gestiune; 

- să întocmească documente şi orice alte registre prevăzute de lege în 

care să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate; 
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 Art. 80  C. pr. f. 
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- să utilizeze pentru activitatea desfăşurata documente primare de 

evidenţă contabilă stabilite prin lege, achiziţionate numai de la 

unităţile stabilite prin normele legale în vigoare, să completeze 

integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor 

înregistrate. 

 

 

Titlul V. DECLARAŢIA FISCALĂ 

  

Declaraţiile fiscale sunt acte administrativ - fiscale prin care 

contribuabilii fiscali  declară la organele fiscale
119

: 

a) impozitele, taxele si contribuţiile datorate, în cazul în care, 

potrivit legii, obligaţia calculării impozitului şi taxei revine 

plătitorului; 

b) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care 

plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa 

impozite şi taxe; 

c) bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente 

ale bazei de impozitare,dacă legea prevede declararea 

acestora;  

d) orice informaţii în legătură cu impozitele, taxele, 

contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, dacă legea 

prevede declararea acestora. 

 Contribuabilii fiscali au obligaţia de a depune la organul fiscal 

declaraţiile fiscale, după ce le-au completat, au calculat obligaţia de plată, dacă 

acest lucru este prevăzut de lege, şi le-au semnat, la termenele stabilite de 

lege sau de Ministerul Finanţelor Publice. 
 Declaraţiile fiscale se depun  la registratura organului fiscal 

competent, prin poştă cu confirmare de primire sau pot fi trimise prin mijloace 

electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă. 

 Data depunerii declaraţiei fiscale este data înregistrării acesteia la 

organul fiscal sau data depunerii la poştă după caz, iar în situaţia în care 

declaraţiile fiscale se depun prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia pe pagina de 

internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de 

confirmare a transmiterii ca urmare a primirii declaraţiei .
120
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 Codul de procedură fiscală, în funcţie de particularitatea unor situaţii 

fiscale, stabileşte reguli specifice atât în ceea ce priveşte îndeplinirea  de către 

contribuabil a obligaţiei de depunere a declaraţiei fiscale cât şi a obligaţiei de 

semnare a ei.  

 Astfel, contribuabilii fiscali au obligaţia să depună declaraţiile fiscale şi 

în cazul în care:
121

 

a) a fost efectuată plata obligaţiei fiscale; 

b) obligaţia fiscală respectivă este scutită la plată, conform 

reglementărilor legale; 

c) pentru obligaţia fiscală nu rezultă, în perioada de raportare, sume 

de plată, dar există obligaţia declarativă conform legii. 

 Referitor la obligaţia de semnare a obligaţiei fiscale se consideră a fi  

îndeplinită şi în următoarele situaţii:
122

 

a) în cazul transmiterii declaraţiei fiscale prin sistem electronic 

de plăţi; 

b) în cazul transmiterii declaraţiei fiscale prin sisteme 

electronice de transmitere la distanţă. 

Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie  

iniţiativă, pe perioada termenului de prescriere a dreptului de stabilirea a 

obligaţiilor fiscale, ori de câte ori constată erori în declaraţia iniţială, prin 

depunerea unei declaraţii rectificative
123

. 

 În situaţia în acre în timpul inspecţiei fiscale contribuabilul depune sau 

corectează declaraţiile fiscale aferente perioadelor şi impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor şi altor veniturilor ce fac obiectul inspecţie fiscale acestea nu vor 

fi luate în considerare de organul fiscal.   

 Nedepunera sau depunerea cu întârziere de către contribuabilii 

fiscali a declaraţiilor fiscale dă naştere dreptului organelor fiscale să 

stabilească din oficiu cuantumul obligaţiilor fiscale datorate de către 

contribuabilii fiscali aflaţi în aceste situaţii.
124

  

 Impunerea din oficiu se poate face numai după împlinirea unui 

termen de  15 zile de înştiinţare a contribuabilului cu privire la faptul că a 

depăşit termenul legal de depunere a declaraţiei fiscale.
125
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Titlul VI. STABILIREA IMPOZITELOR, TAXELOR, 

CONTRIBUŢIILOR ŞI ALTOR SUME DATORATE BUGETULUI 

GENERAL CONSOLIDAT 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

Actele administrativ – fiscale prin care se stabilesc impozitele, 

taxele, contribuţiile şi alte sume datorate de contribuabili fiscali la bugetul 

general consolidat sunt:
126

 

a) declaraţiile fiscale; 

b) deciziile de impunere. 

Declaraţiile fiscale sun acte administrativ – fiscale în care  

contribuabilul îşi calculează cuantumul obligaţiei fiscale, dacă acest lucru este 

prevăzut de lege, şi care sunt  asimilate cu deciziile de impunere, sub rezerva 

unei verificării ulterioare, şi produc efectele juridice ale înştiinţării de plată de 

la data depunerii acestora.
127

  

 Deciziile de impunere sunt acte administrativ – fiscale emise de  

organele fiscale în următoarele situaţii fiscale:
128

 

a) când organul fiscal modifică baza de impunere, ca urmare a unor  

constatării prealabile ale organului fiscal sau în baza unei inspecţii fiscale ; 

b) în cazul competenţelor stabilite prin ordin al Ministrului Finanţelor  

Publice ca urmare a inspecţiilor fiscale; 

c)  când nu se emit decizii referitoare la baza de impunere deoarece  

venitul fiscal este realizat de mai multe persoane sau sursa venitului fiscal se 

află pe raza altui organ decât cel competent teritorial.
129

 

 Forma şi conţinutul deciziilor de impunere sunt stabilite prin 

normele procedurale ale C. pr. f. 
130

 

 Sunt asimilate deciziilor fiscale următoarele acte administrativ 

fiscale: 

a) declaraţia fiscală, sub rezerva unei verificări ulterioare;
131

 

b) deciziile privind rambursări de taxă pe valoare adăugată şi deciziile 

privind restituirile de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale 

bugetului general consolidate;
132
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c) deciziile referitoare la bazele de impunere; 

d) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 

e) procesul – verbal prin care executorul bugetar stabileşte cuantumul 

dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau altor sume; 
133

 

f) procesul – verbal prin care se stabilesc sumele cheltuite cu ocazia 

executării silite.
134

  

Deciziile referitoare la bazele de impunere se emit separat  în următoarele 

situaţii:
135

 

a) când venitul impozabil este realizat de mai multe persoane; 

b) când sursa venitului impozabil se află pe raza altui organ fiscal 

decât cel competent teritorial. 

Organele fiscale pot emite decizii fiscale sub rezerva unei verificări 

ulterioare
136

,care pot fi  modificate sau anulate din iniţiativa organului fiscal 

sau a contribuabilului pe baza constatărilor făcute de organul fiscal. 

 

 

Capitolul II. Prescripţia dreptului de a stabili obligaţii fiscale 

 

 Dreptul organelor fiscale de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 

termen de 5 ani, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel
137

. Acest 

termen de prescripţie începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor 

celui în care s-a născut creanţa, dacă legea nu dispune astfel. 

 În situaţia unei fapte prevăzute de legea penală dreptul organelor 

fiscale de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în 10 ani şi acesta curge  de la 

data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune sancţionată ca atare printr-o 

hotărâre judecătoreasca.  

 Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie se realizează 

în cazurile şi în condiţiile întreruperii şi suspendării termenului de prescripţie 

la acţiunea privind dreptul comun.
138

 

 Împlinirea termenului de prescripţie are ca efect încetarea procedurii 

de emitere a titlului de creanţă fiscală.
139
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Titlul VII
 
. PROCEDURA AMIABILĂ PENTRU 

EVITAREA/ELIMINAREA DUBLEI IMPUNERI
140

 

 

 Reglementarea procedurală din acest titlu urmăreşte evitarea/eliminarea 

dublei impuneri fiscale internaţionale şi eliminarea dublei impuneri fiscale 

între persoanele române afiliate. 

 Dubla impunere fiscală internaţională reprezintă supunerea la 

impozit a aceleiaşi materii impozabile şi pentru aceiaşi perioadă de timp şi 

care priveşte pe acelaşi contribuabil de către două autorităţii fiscale din ţări 

diferite.   

 Procedura amiabilă de evitare/eliminare a dubeli impuneri fiscale 

internaţionale se realizează în baza convenţiilor ori acordurilor de evitare a 

dublei impuneri încheiate de România cu alte state
141

. 

 Procedura amiabilă de evitare/eliminare a dubeli impuneri fiscale 

internaţionale este realizată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la 

solicitarea: 

1. contribuabilului rezident în România, atunci când consideră 

că impozitarea în celălalt  stat contractant nu este conformă 

cu prevederile convenţiei ori acordului respectiv; 

2. autorităţii competente a statului cu care România are 

încheiată o convenţie sau acord de evitare a dublei 

impuneri.
142

 

Dubla impunere fiscală între persoane române afiliate este definită  

ca fiind situaţia în care acelaşi venit /profit impozabil se impozitează la două 

sau mai multe persoane române afiliate între care sau încheiat tranzacţii
143

.  

 Între persoanele române afiliate între care sau încheiat tranzacţii 

ajustarea venitului sau cheltuielii unei dintre persoane se efectuează de organul 

fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de respectiva 

persoană.  

 Ajustarea se decide prin emiterea unei decizii de ajustare care stă la 

baza deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere.  
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 Decizia de ajustare se comunică contribuabilului la care s-a efectuat 

ajustarea, persoanei române afiliate la care se referă tranzacţia ajustată precum 

şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de 

persoana română afiliată şi faţă de care este opozabilă numai dacă a rămas 

definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac.  

 

  

Titlul VIII. INSPECŢIA FISCALĂ 

 

 

Capitolul I. Sfera inspecţiei fiscale 

 

 Asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma de organizare, care 

au obligaţia de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor 

datorate bugetului general consolidat, poate fi exercitat control fiscal denumit 

inspecţie fiscală.
144

 

 Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a 

legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii 

îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, respectării prevederilor 

legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată, 

precum şi accesoriilor aferente acestora.
145

 

 Pentru realizarea obiectului de activitate, inspecţia fiscală are stabilite 

atribuţii ce constau în:
146

 

a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor 

rezultând din activitatea contribuabililor; 

b) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării 

declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse; 

c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile 

legislaţiei fiscale. 

Organele de inspecţie fiscală, prin exercitarea dreptului de apreciere şi  

a rolului activ, pot să folosească două forme principale de inspecţie fiscală  

şi anume
147

: 
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a) inspecţia fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare 

a tuturor  obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o 

perioadă de timp determinate; 

b) inspecţia fiscală parţială, care reprezintă activitatea de verificare a 

uneia sau a mai multor obligaţii fiscale pentru o perioada de timp 

determinate. 

Perioada supusa inspecţiei fiscale, este cuprinsă în cadrul  termenului 

de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale
148

. 

 În cadrul termenului de prescripţie, întinderea perioadei de activitate 

a contribuabilului supusă inspecţiei fiscale diferea în funcţie de categoria 

contribuabilului. 

 Astfel, la contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale 

începe de la sfârşitul  perioadei controlate anterior. 

 La celelalte categorii de contribuabili  inspecţia fiscala se poate 

efectua numai asupra creanţelor născute în ultimi trei ani fiscali. 

 Prin excepţie de la aceasta regulă, inspecţia fiscală se poate extinde 

pe perioada de prescripţie dacă: 

a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor 

şi altor sume datorate bugetului general consolidate; 

b) nu au fost depuse declaraţii fiscale în interiorul termenului de 

prescripţie; 

c) nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, 

contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidate. 

Pentru realizarea inspecţiei fiscale, organele fiscale pot aplica 

următoarele proceduri de control:
149

 

a) controlul inopinat, care constă în activitatea de verificare faptică 

şi documentară, în principal, ca urmare a unei sesizări cu privire la 

existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale, fără 

anunţarea în prealabil a contribuabilului; 

b) controlul încrucişat, care constă în verificarea documentelor şi 

operaţiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelaţie cu cele 

deţinute de alte persoane; controlul încrucişat poate fi şi inopinat. 

În realizarea atribuţiilor, inspecţia fiscală poate aplica următoarele  

metode de control:
150

 

a) controlul prin sondaj, care constă în activitatea de verificare 

selectivă a documentelor şi operaţiunilor semnificative, în care sunt 
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reflectate modul de calcul, de evidenţiere şi de plată a obligaţiilor 

fiscale datorate bugetului general consolidate; 

b) controlul electronic, care constă în activitatea de verificare a 

contabilităţii şi a surselor acesteia, prelucrate în mediul electronic, 

utilizând metodele de analiză, evaluare şi testare asistate de 

instrumente informatice specializate. 

 

 

Capitolul II. Realizarea inspecţiei fiscale 

 

 În domeniul impozitelor, taxelor şi altor contribuţii datorate bugetului 

general consolidate, competenţă exclusivă, nemijlocită şi neîngrădită în 

realizarea inspecţiei fiscale are Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar 

în domeniul impozitelor şi taxelor locale competenţă exclusivă, nemijlocită şi 

neîngrădită revine compartimentelor de specialitate ale administraţiei publice. 

 Competenţa privind efectuarea inspecţie fiscale poate fi delegată între 

organele  fiscale în situaţia efectuării unor controale încrucişate sau în alte 

cazuri fortuite.
151

 

 Selecţia contribuabililor pentru inspecţia fiscală se realizează de 

către organele fiscale.
152

 

 Pentru a realiza inspecţia fiscală, organele fiscale au obligaţia să 

înştiinţeze contribuabilii în legătură cu acţiunea care urmează să o realizeze 

prin trimiterea unui aviz de inspecţie fiscală. 

 Comunicarea avizului de inspecţie fiscală se face cu 30 de zile 

înainte de începerea inspecţiei fiscale în cazul marilor contribuabili şi cu 15 

zile înainte de începerea inspecţiei fiscale în cazul celorlalţi contribuabili.
153

 

 Prin excepţie de la aceasta regulă, comunicarea avizului de inspecţie 

fiscală nu se face: 

a) în cazul soluţionării unor cereri ale contribuabilului; 

b) în cazul unor acţiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor 

autorităţi publice; 

c) în cazul controlului inopinat şi al controlului încrucişat; 

d) în cazul refacerii controlului, ca urmare a unei dispoziţii de 

verificare cuprinsă în decizia de soluţionare a contestaţiei; 
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e) în cazul în care pe durata unei inspecţii fiscale, urmare cererii 

contribuabilului se decide pentru efectuarea unei inspecţii generale 

sau parţiale. 

 Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de  

lucru al contribuabilului,
154

 în spaţiile de lucru ale acestuia
155

 iar durata 

inspecţiei fiscale nu poate fi mai mare de trei luni, respectiv şase luni, în cazul 

contribuabililor mari.
156

 

 În acţiunea de inspecţie fiscală, inspectorii fiscali trebuie să respecte  

următoarele reguli ale inspecţiei fiscale
157

: 

a) să examineze toate stările de fapt şi rapoartele juridice care sunt 

relevante pentru inspecţie; 

b) să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabilului şi să 

utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei; 

c) să efectueze o singură inspecţie fiscală pentru fiecare impozit, taxă, 

contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidate şi 

pentru fiecare perioadă supusă impozitării. Prin excepţie de la 

aceasta regulă, se poate decide reverificarea unei anumite perioade 

dacă: 

- de la închiderea inspecţiei fiscale şi pană la împlinirea termenului 

de prescripţie apar date suplimentare necunoscute inspectorului 

fiscal; 

- dacă apar erori de calcul care influenţează rezultatele inspecţiei. 

d) să respecte principiul independentei, unicităţii, autonomiei, 

ierarhizării, teritorialităţii şi descentralizării; 

e) să realizeze inspecţia fiscală pe baza unor programe anuale, 

trimestriale şi lunare, aprobate în condiţiile stabilite prin ordin al 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala; 

f) să se legitimeze la începerea inspecţiei şi să prezinte ordinal de 

serviciu; 

g) la finalizarea inspecţiei să solicite contribuabilului o declaraţie 

scrisă cu privire la restituirea sau păstrarea documentelor solicitate 

pentru verificare; 

h) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu constatările 

efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni 

                                                 
154

 Art. 103 alin. 4 din C. pr. f. 
155

 Art. 103 din C. pr. f. 
156

 Art. 104 din c. pr. f. 
157

 Art. 105 din C. pr. f. 
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elementele constitutive ale infracţiunii în condiţiile prevăzute de 

legea penală.
158

  

Pe perioada de desfăşurare a inspecţiei fiscale, contribuabilul are 

următoarele drepturi si obligaţii:
159

 

a) să colaboreze cu organul fiscal în vederea cunoaşterii stării sale de  

fapt fiscal, furnizându-i acestuia documentele şi informaţiile solicitate; 

b) are dreptul să beneficieze de asistenţă juridică sau de specialitate; 

c) să fie informat asupra constatărilor rezultate din inspecţie; 

d) să-i prezinte punctual de vedere cu privire la concluziile inspecţiei 

fiscale; 

e) să îndeplinească măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia 

inspecţiei fiscale.
160

 

Rezultatul inspecţiei fiscale va fi consemnat întru-un raport de 

inspecţie fiscală, la care se anexează actele privind constatările preliminare.
161

  

 În baza raportului inspecţiei fiscale se emite decizia de impunere, care 

va cuprinde şi diferenţe în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală 

existentă la momentul începerii inspecţiei fiscale.
162

 

 

 

Capitolul III. Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice 

supuse impozitului pe venit
163

 

 

 Codul de procedură fiscală stabileşte o procedură specială de verificare 

fiscală prealabilă documentară a situaţiei fiscale a persoanelor fizice cu privire 

la impozitul pe venit reglementat de art. III din Codul fiscal.  

 Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a altor elemente 

de natură să determine starea de fapt fiscală a contribuabilului pe perioada 

verificată
164

.  

                                                 
158

 Art. 108 din c. pr. f. 
159

 Art. 106 din C. pr. f. 
160

 Art. 105 alin. 9 din C. pr. f. 
161

 Art. 109 din C.pr. f. si art. 106.2 din Normele metodologice. 
162

 Art. 109 din C. pr. f. 
163

 Capitolul III din C. pr. f. cuprinde art. 109
1
 – 109

4
 şi a fost introdus prin art. IV pct. 4 din 

O.U.G. nr. 117/2010 
164

 Art. 109
1 
alin. 1 pct. 2 din C.pr. f.. Codul de procedură fiscală foloseşte noţiunea de 

contribuabil ceea ce atrage competenţă personală de verificare fiscală specială şi anume numai 

asupra persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil, deci care, conform art. 17 alin. 2 

din C. pr. f. datorează impozite, taxe, contribuţii şi alte sume bugetului consolidat, în 

condiţiile legii.  
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 Competenţă materială pentru realizarea acestor verificării fiscale este 

atribuită Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor sale 

subordonate.  

 Verificarea fiscală constă în comparare între, pe de o parte, a 

veniturilor declarate de contribuabil sau de plătitorul de venit şi, pe de altă 

parte, situaţia fiscală personală a contribuabilului.  

 Verificarea fiscală se realizează în două etape.  

 Într-o primă etapă se realizează o verificare fiscală prealabilă , în 

urma care se estimează veniturile impozabile calculate în baza situaţiei fiscale 

personale.  

 Într-o a doua etapă  verificarea fiscală continuă până la întocmirea 

raportului de verificare şi a  deciziei de impunere.  

Cea de a doua etapă de verificare fiscală se realizează numai atunci 

când prin verificarea fiscală prealabilă se identifică o diferenţă semnificativă 

între veniturile estimate calculate în baza situaţiei fiscale personale şi 

veniturile declarate de contribuabil sau de plătitorii de venit respectiv o 

diferenţă mai mare de 10% dar nu mai puţin de 50.000 lei. 

Etapa a doua de verificare se declanşează prin comunicarea 

contribuabilului a avizului de verificare
165

.  

După comunicarea avizului de verificare se solicită contribuabilului să 

prezinte documente justificative sau alte clarificării relevante pentru situaţia 

fiscală.  

Contribuabilul are posibilitatea să prezinte documentele solicitate sau 

alte clarificării relevante pentru situaţia fiscală în termen de 60 de zile de la 

data comunicării avizului.  

Termenul de 60 de zile este de decădere şi poate fi prelungit cu 30 

zile, o singură dată, la solicitarea justificată a contribuabilului, cu acordul 

organului fiscal.  

Metodele de stabilire a bazei impozabile sunt indirecte.  

Pot fi folosite următoarele metode indirecte: 

1.metoda surdei şi cheltuielii fondului care determină baza impozabilă 

prin compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada 

supusă controlului; 

2. metoda fluxurilor de trezorerie care determină baza impozabilă prin 

analiza conturilor bancare şi a fluxurilor de numerar pentru a stabilii mişcările 

                                                 
165

 Conform art. 109
3 

 din C. pr. f. avizul de verificare cuprinde: a) temeiul juridic al 

verificării; b) data de începere a verificării; c) perioada ce urmează a fi supusă verificării; d) 

posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării; e) solicitarea de informaţii şi 

înscrisuri relevante pentru verificare.  
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de disponibilităţi băneşti şi asocierea acestora cu sursele de venituri şi 

utilizarea lor; 

3. metoda patrimoniului care determină veniturile impozabile pe baza 

creşteri valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an 

fiscal. Creşterea sau descreşterea valorii patrimoniului net se determină prin 

compararea valorii patrimoniului net de la începutul perioadei cu cea de la 

sfârşitul perioadei.  

Verificarea fiscală se desfăşoară la sediul organului fiscal sau la 

domiciliul/sediul contribuabilului şi finalizează prin consemnarea rezultatului 

verificării fiscale într-un raport de verificare.  

Raportul de verificare este act administrativ – fiscal preparator şi 

în baza acestuia se emite de către organul fiscal fie decizie de impunere, fie, 

decizie de încetare a procedurii de verificare, în cazul în care nu se 

ajustează baza de impozitare.  

 

 

Titlul IX
 
. COOPERAREA ADMNISSTRATIVĂ ÎN DOMENUL 

FISCAL
166

 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 Cooperarea administrativă în domeniul fiscal a României cu celelalte 

state membre ale U. E. are ca scop: 

1. schimbul de informaţii care este în mod previzibil relevant pentru 

administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor membre în privinţa taxelor 

şi impozitelor
167

; 

 2. schimbul de informaţii prin mijloace  electronice  care este în mod 

previzibil relevant pentru administrarea şi aplicarea legilor interne ale statelor 

membre în privinţa taxelor şi impozitelor
168

; 

 3. elaborarea de norme şi procedurii potrivit cărora România 

cooperează cu Comisia europeană pe teme de coordonare şi evaluare.  

                                                 
166

 Titlul VII a fost introdus de art. I pct. 13 din O.G. nr. 2/2012 şi se aplică începând cu data 

de 1 ianuarie 2013,cu excepţia art. 109
1
 care se aplică începând cu data de 1 ianuarie  2015. 

Art. I pct. 13 din O.G. nr. 2/2012 transpune Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 

februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a directivei 

77/799/CE, publicată în Jurnalul Uniunii Europene, seria L nr. 64 din 1 martie 2011.  
167

 Art. 109
5 
 alin. din C. pr. f.  

168
 Art. 109

5 
alin. 2  din C. pr. f. 
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 Normele procedurale de cooperare administrativă în domeniul fiscal se 

aplică tuturor tipurilor de taxe şi impozite percepute în cadrul teritoriilor, 

inclusiv al României, unde tratatele Uniunii Europene sunt aplicabile în 

temeiul art. 52 din Tratatul UE
169

.  

 Sunt exceptate de la aceste reguli procedurale
170

: 

1. taxa pe valoare adăugată, taxele vamale şi accizele care fac obiectul 

unei alte legislaţii a U.E. privind cooperarea administrativă dintre statele 

membre; 

2. contribuţiile obligatorii la sistemul de securitate socială plătite 

statului sau instituţiilor de securitate socială de drept public.   

 În România autoritatea competentă să aplice aceste reguli 

procedurale este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
171

 

 Pentru realizarea procedurii de cooperare administrativă în domeniul 

fiscal se înfiinţează, prin ordin al ministrului finanţelor publice, un birou 

central de legătură precum şi departamente de legătură cu competenţă 

repartizate potrivit legislaţiei penale sau politicii naţionale.  

 De asemenea, Autoritatea competentă din România poate desemna 

funcţionari autorizaţi  cu atribuţii de realizare a procedurii de cooperare 

administrativă în domeniul fiscal.  

  

 

Capitolul II. Schimbul de informaţii 

 

Secţiunea 1. Schimbul de informaţii la cerere 

  

 Schimbul de informaţii la cerere este formă/metodă de cooperare 

prin care, la cererea autorităţii solicitante din alt stat membru, 

autoritatea solicitată din România comunică acesteia orice informaţie cu 

privire la perceperea taxelor şi impozitelor.  

 În vederea realizării schimbului de informaţii autoritatea solicitată din 

România poate efectua o anchetă administrativă specifică pentru a obţine 

informaţiile solicitate.   

 Termenul pentru schimbul de informaţii la cerere este, ca regulă, 

cel mai scut posibil, dar nu mai mult de 6 luni de la data primirii cererii, 

                                                 
169

 Art. 109
6 
alin. 1 şi 4 din C. pr. f.  

170
 Art. 109

6 
 alin. 2 din C. pr. f. Conform alin. 3 din acest articol taxele şi impozitele nu se 

interpretează ca fiind: a) taxe, cum ar fi cele certificate şi alte documente emise de autorităţile 

publice; b) contribuiţii de natură contractuală, cum ar fi sumele stabilite pentru unităţile 

publice.  
171

 Art. 109
8
 din C. pr. f.  
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cu excepţia unor cazuri speciale expres reglementate în normele 

procedurale.
172

 

 

Secţiunea 2. Schimbul automat de informaţii  

 

 Schimbul automat de informaţii se face cu referire la persoanele 

rezidente din acel stat membru şi la următoarele categorii de venituri şi de 

capital
173

: 

 1. venituri din muncă;       

 2. remuneraţiile plătite administratorilor şi altor persoane asimilate 

acestora;         

 3. produse de asigurare de viaţă neacoperite de alte instrumente juridice 

ale U.E., în cazul schimbului de informaţii sau al altor măsuri similare; 

 4. pensii;        

 5. proprietate asupra bunurilor imobile şi veniturilor din bunurile 

imobile.  

 Comunicarea informaţiilor are loc cel puţin o dată pe an, în termen de 6 

luni de la sfârşitul anului fiscal din România pe parcursul căruia a devenit 

disponibilă informaţia.  

 

  Secţiunea 3. Schimbul spontan de informaţii 

 

 Autoritatea competentă din România trebuie să comunice unui stat 

membru interesat, în termen de cel mai târziu o lună de la data deţinerii 

informaţiei, următoarele informaţii
174

: 

1. dovezii pe baza cărora presupune că pot exista pierderii fiscale într-

un alt stat membru; 

 2. o persoană impozabilă obţine o reducere sau o scutire de impozit în 

România, care ar putea determina o mărire a impozitului ori o obligaţie de 

                                                 
172

 Art. 109
11 

C. pr. f. În cazuri speciale aceste termen pot fi mai mici sau mai mari astfel: a) 

dacă autoritatea solicitată deţine informaţiile solicitate transmiterea se face în termen de 2 luni 

de la primirea cererii; b) confirmarea primirii cererii de solicitare de informaţii,  dacă se face 

prin mijloace electronice, termenul este de 7 zile lucrătoare de la primire; c) neregulile cererii 

se notifică autorităţii solicitante în termen de o lună de la primirea cererii; d) dacă autoritatea 

solicitată nu este în măsură să răspundă la termenul stabilit, notifică de îndată autoritatea 

solicitantă dar nu mai mult de 3 luni de la primirea cererii; e) dacă autoritatea solicitată din 

România nu se află în posesia informaţiilor, nu este în măsură să răspundă sau refuză să 

răspundă unei cererii de informaţii notifică autoritatea solicitantă fără întârziere, dar nu mai 

mult de o lună de la data primirii cereri.  
173

 Art. 109
12 

 din C. pr. f 
174

 Art. 109
13 

C. pr. f.  
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plată a impozitului într-un alt stat membru;     

  3. afacerile între o persoană impozabilă din România şi o 

persoană impozabilă din alt stat membru sunt realizate printr-una au mai multe 

ţării astfel încât să rezulte o scădere a impozitului în România ori în celălalt 

stat membru sau în amândouă;      

  4. informaţiile transmise unui stat membru de către autoritatea 

competentă a altui stat membru au permis obţinerea unor informaţii care pot fi 

importante în evaluarea impozitului datorat de cel de-al doilea stat membru.   

Schimbul de informaţii spontane şi cu referire la alte date.  

 

 

Capitolul III. Alte forme de cooperare administrativă 

 

Secţiunea 1. Prezenţa birourilor administrative şi participarea la 

anchete administrative 

 

 Prin acord între autoritatea  solicitantă  şi autoritatea solicitată din 

România funcţionarii împuterniciţi ai autorităţii solicitante pot fi prezenţi în 

birourile în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administrative ale 

României sau la anchetele administrative cu posibilitatea de a intervieva 

diverse persoane şi de a examina diverse registre.
175

 

 

Secţiunea 2. Cooperarea administrativă prin efectuarea de 

controale simultane  

 

Prin acord, autoritatea competentă din România cu autoritatea  

competentă din alt stat membru poate face control simultan, fiecare pe 

teritoriul propriu,  ale uneia ori mai multor persoane care prezintă un interes 

comun sau complementar în perceperea unor impozite sau taxe
176

.  

 

Secţiunea 3. Notificări administrative 

 

 La cererea autorităţii competente a unui stat membru, autoritatea 

competentă din România comunică, de îndată, toate actele şi deciziile emise de 

autorităţile administrative ale statului membru solicitant şi care se referă la 

aplicarea pe teritoriul său a legislaţiei privind taxele şi impozitele
177

.  
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 Art. 109
15 

din C. pr. f.  
176

 Art. 109
16 

din C. pr. f. 
177

 Art. 109
17 

din C. pr. f. 
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 Secţiunea 4. Rezultatul utilizării informaţiilor 

 

 Între statele membre rezultatul utilizării informaţiilor se transmite, în 

cel mai  scut timp posibil, dar nu mai mult de trei luni de la momentul în care 

este cunoscut şi fără a atinge normele privind secretul fiscal şi protecţia 

datelor. 
178

 

 

Secţiunea 5. Schimbul de experienţă şi bune practicii 

 

 Împreună cu Comisia Europeană şi celelalte state  membre, autoritatea 

competentă din România examinează şi evaluează cooperarea administrativă şi 

fac schimb de experienţă în scopul îmbunătăţirii acestei cooperări.
179

 

 

 

Capitolul IV. Condiţiile aplicării cooperării administrative 

 

 Transmiterea de informaţii şi documente prin Cooperarea 

administrativă este supusă următoarelor condiţii
180

: 

1. Informaţiile comunicate intră sub incidenţa secretului profesional 

şi se bucură de protecţie conferită informaţiilor de acest tip în legislaţia din 

România;         

 2. Informaţiile comunicate pot fi utilizate  pentru evaluarea şi 

aplicarea altor taxe şi impozite, a contribuţiilor obligatorii la sistemul de 

securitate socială, în alte scopuri, cu permisiunea statului care transmite 

informaţia şi în măsura în care acest lucru este permis de legislaţia din 

România;  

 3. Informaţiile comunicate prin cooperare administrativă pot fi 

transmise şi autorităţii competente a unui al treilea stat; 

 4. Informaţiile, rapoartele, declaraţiile şi orice alte documente, precum 

şi copiile certificate sau extrasele din aceste documente pot fi invocate ca 

dovezi de către organele competente din România în acelaşi mod ca orice alte 

documente similare ; 

 Comunicarea de informaţii este supusă următoarelor limite
181

:
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 Art. 109
18 

din C. pr. f. 

 
179

 Art. 109
19 

din C. pr. f. 
180

 Art. 109
20 

din C. pr. f. 
181

 Art. 109
201 

din C. pr. f. 
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1. Informaţiile se comunică numai în măsura în care sunt epuizate 

sursele uzuale de informaţii;       

 2. România nu comunică informaţii şi nu efectuează anchete dacă sunt 

contrare legislaţiei din România;       

 3. România poate refuza informaţiile dacă statul solicitant nu este în 

măsură, din motive juridice, să furnizeze informaţii similare;  

 4. Furnizarea de informaţii poate fi refuzată în cazul în care ar conduce 

la divulgarea unui secret comercial, industrial sau profesional ori a unui 

procedeu comercial sau a unor informaţii a căror divulgare ar fi contrară 

ordinei publice.  

 În cazul solicitării de informaţii autoritatea competentă din România 

este obligată să colecteze şi să comunice aceste informaţii chiar dacă nu este 

în interesul naţional sau sunt deţinute de o bancă, de o lată instituţie financiară, 

de o persoană desemnată sau care acţionează în calitate de agent ori de 

administrator, sau că informaţia respectivă se referă la participaţiile la capitalul 

unei persoane.
182

  

  

Capitolul V. Relaţii cu Comisia Europeană 

 

 În relaţia cu Comisia Europeană autoritatea competentă din România 

are obligaţia să transmită orice informaţii pertinente necesare pentru evaluarea 

eficacităţii cooperării administrative în ceea ce priveşte combaterea fraudei şi a 

evaziunii fiscale
183

. 

 Autoritatea competentă din România transmite Comisiei Europene o 

evaluare anuală a eficacităţii schimbului de informaţii şi a rezultatului 

acestuia.  

 Rapoartele şi documentele întocmite de Comisia Europeană pot fi 

utilizate de România doar în scopuri analitice, fără a se publica sau a se pune 

la dispoziţia unei alte persoane ori a unui alt organism fără acordul expres al 

Comisiei Europene. 

 

Capitolul VI. Relaţiile cu terţe ţări 

  

 În temeiul unui acord cu o ţară terţă România poate primi informaţii 

care sunt previzibil relevante pentru administrarea şi aplicarea legilor şi poate 

transmite informaţii unei ţări terţe potrivit normelor interne privind 

                                                 
182

 Art. 109
22 

din C. pr. f. 
183

 Art. 109
 27 

din C. pr. f. 
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comunicarea datelor cu caracter personal către ţările terţe, cu respectarea 

următoarelor condiţii
184

: 

 1. autoritatea competentă a statului membru din care provin 

informaţiile şi-a dat acordul cu privire la comunicarea acestora;  

 2. ţara terţă în cauză s-a angajat să coopereze pentru strângerea 

dovezilor care să ateste caracterul neregulat sau ilegal al tranzacţiilor care sunt 

susceptibile să contravină legislaţiei fiscale ori să constituie o încălcare a 

acesteia.  

 

 

Titlul X. COLECTAREA CREANŢELOR FISCALE 

 

 

Capitolul I. Dispoziţii generale 

 

 Colectarea creanţelor fiscale, în sensul codului de procedură 

fiscală,
185

constă în exercitarea unor acţiuni cu scopul de stingere a 

creanţelor fiscale. 

 Actul administrativ fiscal, în baza căruia se exercită acţiunea de 

colectare a creanţelor fiscale, este titlul de creanţă fiscală sau alt titlu 

executoriu, după caz. 

 Titlul de creanţă fiscală este actul prin care se stabileşte şi se 

individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de 

persoanele îndreptăţite potrivit legii.
186

 

 Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenului prevăzut de 

Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.
187

 

 Obligaţiile fiscale accesorii sunt scadente la: 

a) dacă sunt comunicate în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de 

plată este până la data de 5 a lunii următoare; 

b) dacă sunt comunicate în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de 

plată este până la data de 20 a lunii următoare. 

Obligaţiile fiscale eşalonate sau amânate la plată, precum şi 

accesoriile acestora se plătesc la termenul stabilit în documentul de eşalonare. 

                                                 
184

 Art. 109
 28 

din C. pr. f. 
185

 Art. 110 din C. pr. f.  Asemenea titluri pot fi: a) decizia de impunere emisa de organele 

competente potrivit legii; b) declaraţia fiscala; c) decizia prin care se stabilesc creanţele de 

plata accesorii; d) declaraţia vamala; procesul verbal de constatare şi sancţionare întocmit de 

organul prevăzut de lege. 
186

 Art. 110 alin. 3 C. pr. f. 
187

 Art. 111 din C. pr. f. 
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 Obligaţiile fiscale, care nu au prevăzute termene de plată, se plătesc 

la termenul stabilit de organul fiscal. 

 Contribuţiile sociale se plătesc până la data de 25 a lunii următoare, 

cele pentru care se efectuează plata drepturilor salariale. 

 Prin derogare de la dispoziţiile legale în vigoare, în cazul 

următoarelor categorii de contribuabili, impozitele şi contribuţiile aferente 

veniturilor din salarii se plătesc astfel: 

a) contribuabilii care au statut de microîntreprinderi, până la data de 

25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
188

; 

b) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente, până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului; 

c) asociaţiile, fundaţiile sau alte entităţii fără personalitate, cu excepţia 

instituţiilor publice, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a 

anului următor.  

Contribuabilii pot să cunoască şi să prezinte creanţele fiscale exigibile, 

existente la o anumită dată prin solicitarea unui certificat de atestare fiscală. 

 Certificatul de atestare fiscală este un act fiscal emis de organul 

fiscal sau de autorităţile administraţiei publice locale
189

 care atestă creanţele 

fiscale exigibile datorate de o persoană fizică sau juridică la o anumita dată şi 

care nu stabileşte, modifică ori stinge obligaţii fiscale
190

. 

 Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data depunerii cererii de către contribuabil şi poate fi utilizat de persoanele 

juridice pe o perioadă de până la 30 de zile, iar de persoanele fizice pe o 

perioadă de până la 90 de zile de la data emiterii
191

.  

 În cazul în care certificatul de atestare fiscală provine  de la autorităţile 

administraţiei publice locale eliberarea acestuia se face la cererea 

contribuabilului în cel mult două zile  lucrătoare de la data depunerii cererii şi 

poate fi utilizat în toată perioada lunii în care se emite.
192

   

                                                 
188

 În condiţiile Legii 346/2004  privind stimularea înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor 

mici si mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
189

 Art. 113 din C. pr. f.  
190

 Decizia nr. 6/2006 aprobata prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1553/2006, 

publicat în M. Of. nr. 836/11.10.2006. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 725/2006 

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane 

juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului 

acestora, publicat in M. Of. nr. 450/24.05.2006 
191

 Art. 112 alin 4 din C. pr. f. 
192

 Art. 113 alin. 4 din C. pr. f. Certificatul emis  în intervalul 25 a lunii – finele lunii este 

valabil pe toată perioada lunii următoare.  
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 Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace 

de transport fără atestat de certificare fiscală sunt nule de drept. 
193

 

 

 

Capitolul II. Stingerea creanţelor fiscale prin plată, compensare şi 

restituire 

 

 Plata obligaţiilor fiscale se face de plătitori pe fiecare impozit, taxă şi 

altă contribuţie datorată bugetului general, consolidate prin intermediul 

băncilor, trezoreriilor şi altor instituţii autorizate să deruleze operaţiuni de 

plată. 

 

I. Stingerea obligaţiilor fiscale prin plată 

 

 Momentul plăţii diferă în funcţie de modalităţile de plată astfel
194

: 

a) în cazul plăţilor prin numerar, momentul plăţii este data înscrisă 

în documentul de plată eliberat de organul sau persoana abilitată de 

organul fiscal; 

b) în cazul plăţilor efectuate prin mandat poştal, momentul plăţii 

este data poştei înscrisă pe mandatul poştal; 

c) în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară, momentul 

plăţii este data la care băncile debitează contul plătitorului; 

d) în cazul plăţilor efectuate prin anulare de timbre fiscale, 

momentul plăţii este data înregistrării la organul fiscal competent a 

documentului sau a actului prin care s-au depus şi anulat timbrele 

datorate potrivit legii. 

 În situaţia apariţiei unor erorii în documentele de plată, data plăţii 

este data la care organul fiscal, la cererea contribuabilului, îndreaptă erorile 

din documentele de plată.
195

 

 Cererea pentru îndreptarea erorii poate fi depusă în decurs de un an de 

la data plăţii sub sancţiunea decăderii din termen. 

                                                 
193

 Art. 113 alin. 5 din C. pr. f.  
194

 Art. 114 alin. 3 din C. pr. f. 
195

 Art. 114 alin. 4 din C. pr. f. Potrivit deciziei nr. 1/2005 aprobata prin Ordinul Ministrului 

Finanţelor Publice nr. 507/2005, publicat in M. Of. nr. 360/27.04.2005, în cazul unor erorii 

datorate sistemului bancar în procesarea datelor referitoare la decontarea obligaţiilor fiscale 

depuse în mod corect de către plătitorii, plăţile se consideră a fi efectuate în termen de către 

plătitorii fără calcularea de obligaţii fiscale accesorii. 
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 Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de debitori întru-un cont unic 

din care, distribuirea sumelor, distinct pe fiecare buget s-au  fond se face 

de organul fiscal.
196

 

 Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe şi 

alte contribuţii, ordinea în care se sting aceste datorii este următoarea:
197

 

1. sumele pentru care s-a aprobat eşalonarea la plată precum şi dobânda 

şi majorările de întârziere aferente, după caz, datorată în luna curentă din 

grafic sau suma amânată la plată, împreună cu dobânzile şi majorările de 

întârziere, după caz, datorate pe perioada amânării; 

2. obligaţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimi. Dacă 

s-a început executarea silită stingerea creanţelor  înscrise în titlul executoriu se 

face în ordinea vechimii, mai  întâi creanţa principală şi apoi creanţa 

accesorie.
198

 În cazul stingerii creanţelor fiscale prin darea în plată se stinge cu 

prioritate taxa pe valoare adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată;
199

 

3. sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a 

obligaţiilor fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea la plată, 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; 

4. obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului. 

Pentru debitorii care se află sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind 

procedura  insolvenţei , ordinea de stingere este următoare:
200

 

1. obligaţiile fiscale cu termen de plată după data deschiderii  

procedurii de insolvenţă, în ordinea vechimii, cu excepţia celor prevăzute în 

planul de reorganizare confirmat; 

2. sumele datorate în contul ratelor din programul de plăţi ale  

obligaţiilor fiscale, precum şi obligaţiile accesorii datorare; 

3. obligaţiile fiscale datorate şi neachitate cu termen de plată anterior  

date la care s-a deschis procedura insolvenţei; 

4. alte obligaţii fiscale.  

Vechimea obligaţiilor fiscale se stabileşte astfel:
201

 

                                                 
196

 Art. 114 alin. 2
1 
 din C. pr. f. 

197
 Art. 115 C. pr. f. 

198
 Art. 169 alin. 2 C. pr. f.  

199
 Art. 175 alin. 4 C. pr. f. Darea în plată este modalitate de stingere a creanţelor fiscale, la 

cererea debitorului şi cu acceptul creditorului prin trecerea în proprietatea publică a statului 

sau după ca a unităţii administrativ teritoriale a bunurilor imobile, inclusiv a celor supuse 

executării silite.  
200

 Art. 115 alin. 3
1 
din C. pr. f.  

201
 Art. 115 alin. 3 din C. pr. f. 
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a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale; 

b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale 

principale stabilite de organul competent, 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. 

 

II. Stingerea obligaţiilor fiscale prin compensare 

 

 Procedura stingerii obligaţiilor fiscale prin compensare este folosită 

atunci când ambele părţi,  atât organul fiscal cât si contribuabilii, dobândesc 

reciproc atât calitatea de creditor cât şi calitatea de debitor. 

 Prin folosirea procedurii compensării se sting creanţele administrate de 

Ministerul Finanţelor Publice cu creanţele debitorului. 

 Această situaţie de fapt fiscală există atunci când contribuabilii au de 

primit de la bugetul public sume de restituit sau de rambursat.  

 Compensarea se face până la concurenţa celei mai mici sume datorate 

la plata pentru obligaţiile fiscale datorate aceluiaşi buget.
202

 

 Dacă, după efectuarea compensării, rezultă diferenţe de rambursat sau 

de restituit, se poate face compensarea obligaţiilor datorate altor bugete.
203

 

 Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se 

compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit 

de aceiaşi natură. 

 Compensarea se poate realiza la cererea debitorului  sau de drept - 

din oficiu – la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, 

lichide şi exigibile.
204

  

 Compensarea de drept poate fi efectuată în tot cursul termenului de 

prescripţie prevăzut de lege pentru fiecare obligaţie fiscală.
205

 

 

 

                                                 
202

 Art. 116 alin. 1 din C. pr. f. 
203

 Art. 116 alin. 2 din C. pr. f. 
204

 Potrivit art. 115 alin. 5 creanţele fiscale sunt certe şi exigibile la: la data scadenţei; la data 

comunicării deciziei  de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea 

adăugată; la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite obligaţii fiscale; la data depunerii 

declaraţiilor fiscale rectificative; la data comunicării actului  de individualizare a sumei, pentru 

obligaţiile de plată de  la buget; la data primirii de către organul fiscal a titlurilor executorii 

emise de alte instiutţii.  
205

 Pct. 111.4  din Normele metodologice de aplicarea a C. pr. f. 
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III. Stingerea obligaţiilor fiscale prin restituire 

 

 Sumele de restituit reprezintă diferenţe de impozite rezultate din:
206

 

1. plăţi efectuate fără existenta unui titlu de creanţă; 

2. plăţi efectuate în plus faţă de obligaţia fiscală; 

3. plăţi efectuate ca urmare a unei erori de calcul; 

4. plăţi făcute ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale; 

5. cele de rambursat de la bugetul de stat; 

6. cele stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau ale altor  

organe competente potrivit legii; 

6. cele ramase după efectuarea distribuirii efectuate cu ocazia  

executării silite;
207

 

7. cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din  

reţinerile prin poprire, după caz, în temeiul hotărârilor judecătoreşti prin care 

se dispune executarea silită. 

Stingerea obligaţiilor fiscale prin restituire se efectuează la cererea 

debitorului, cu excepţia : 

1. sumelor rezultate din regularizarea anuală a impozitului pe venit 

datorat de persoanele fizice când acesta se restituie din oficiu de către organul 

fiscal competent în termen de 60 zile de la data comunicării deciziei de 

impunere;
208

 

2. sumelor încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru 

care s-a înfiinţat poprire, se restituie din oficiu de organul fiscal în termen de 

cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.  

 Restituirea obligaţiilor fiscale la cererea debitorului se poate efectua 

numai după verificarea următoarelor condiţii:
209

  

a) dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, restituirea 

sumelor solicitate se poate efectua numai după efectuarea 

compensării cu sumele restante; 

b) dacă suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât 

obligaţiile fiscale restante, se va efectua compensarea până la 

concurenţa  sumei de compensare sau de restituit; 

c) dacă suma de rambursat sau de restituit este mai mare decât suma 

reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, se va efectua 

                                                 
206

 Art. 117 C. pr. f. 
207

 Art. 170 C. pr.  f. 
208

 Art. 117 alin. 1 si 2 C. pr. f. 
209

 Art. 117 alin. 6, 7 şi 8  C. pr. f. 
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compensarea până la concurenţa obligaţiilor fiscale restante, 

diferenţa rezultată restituindu-se debitorului. 

 

 

Capitolul III. Dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere 

 

 Dobânzile şi penalităţile de întârziere sunt creanţe fiscale accesorii ale 

creanţelor fiscale principale
210

pe care contribuabilii le datorează pentru 

neachitarea obligaţiilor fiscale la termenele de scadenţă şi care sunt venituri 

ale bugetului căruia îi aparţine creanţa principală.
211

 

 Nu se datorează dobânzi şi penalităţii de întârziere pentru sumele 

datorate cu titlu de:
212

 

- amenzi de orice fel; 

- obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii; 

- cheltuieli de executare silită; 

- cheltuieli judiciare; 

- sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în 

lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul 

faptei. 

Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii fiscale şi  

se fac venituri la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală. 

 Dobânzile calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu  ziua 

imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 

datorate inclusiv. 
213

 

                                                 
210

 Art. 21 lit. b )din C. pr. f. 
211

 Analiza dispoziţiilor procesuale din Capitolul al III –lea al C. pr. f. pune în evidenta 

folosirea de către legiuitor a unor noţiuni pe care nu le defineşte iar contextual în care sunt 

utilizate naşte confuzie în ceea ce priveşte sensul şi utilitatea juridică a lor. Astfel, noţiunile de 

dobânzi, penalităţii de întârziere şi majorării de întârziere sunt folosite in acelaşi context  fără 

a fi definite şi individualizate sub aspectul regimului lor juridic. Din aceasta cauza nu poate fi 

stabilita cu claritate sancţiunea ce trebuie aplicata contribuabililor care nu-si plătesc la termen 

obligaţiile fiscale. Aceasta poate fi dobânda, penalitate sau majorare de întârziere. Printr-o 

interpretare logica a prevederilor acestui capitol şi o interpretare sistematica a C. pr. f. se poate 

concluziona ca sancţiunile aplicate contribuabililor care nu-si plătesc obligaţiile fiscale la 

termen sunt dobânzile şi penalităţile de întârziere, sancţiuni care pot fi exprimate printr-o 

noţiune comuna şi anume aceea de majorării de întârziere. În ceea ce priveşte modalitatea de 

aplicare a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, folosind metodele de interpretare juridică 

mai sus precizate putem aprecia ca dobânzile sunt sancţiuni care se calculează până la 

cuantumul obligaţiei de plată iar sancţiunile care depăşesc acest cuantum sunt penalităţile de 

întârziere. Şi întru-un caz şi în celalalt nivelul de calcul al acestora este acelaşi respectiv de 

0,1% pe fiecare zi de întârziere astfel cu se dispune in art. 116 alin. 5 din C. pr. f. 
212

 Art. 119 alin. 2 din C.. f. 
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 Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere şi poate fi modificat prin legii bugetare. 
214

 

 Penalităţile de întârziere sunt de asemenea sancţiuni fiscale specifice 

dreptului fiscal care se aplică în situaţia neachitării la termen a obligaţiilor 

fiscale astfel:
215

 

1. dacă stingerea creanţei fiscale se face într-un termen de 30 zile  de 

la scadenţă nu se datorează şi nu se calculează penalităţii de 

întârziere; 

2. dacă stingerea creanţei fiscale se realizează în următoarele 60 de 

zile – după 30 de zile  de la scadenţă – nivelul penalităţii de 

întârziere este de 5% din obligaţia fiscală principală stinsă; 

3. după depăşirea termenului de 60 de zile nivelul penalităţii de 

întârziere este de 15% din obligaţia fiscală principală stinsă. 

 Dobânzile şi penalităţile de întârzie sunt suportate de plătitor şi în  

situaţia plăţilor efectuate prin decont  bancar dacă banca nu decontează 

către bugetul public sumele cuvenite acestuia în termen de 3 zile de la data 

debitării contului
216

.  

 În această situaţie plătitorul obligaţiei fiscale se poate îndrepta 

împotriva băncii pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi dobânzilor şi 

a penalităţilor de întârziere.  

 În cazul compensărilor dobânzile şi penalităţile de întârziere se 

calculează până la data stingerii obligaţiei fiscale prin această modalitate. 
217

 

 După data deschiderii procedurii insolvenţei nu se calculează 

dobânzi şi penalităţii de întârziere. 
218

 

 În cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de 

dizolvare nu se calculează dobânzi şi penalităţii de întârziere,  începând cu 

data pronunţării dizolvării
219

.   

 Pentru perioada pentru care au fost acordate înlesnirii la plata 
obligaţilor fiscale se datorează dobânzi pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul 

înlesnirii.
220

  

 Majorările de întârziere sunt sancţiuni fiscale care se aplică în cazul 

neachitării  la termen a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale
221

. 
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 Art. 120 alin. 1 C. pr. f.   
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 Art. 120 alin. 7 din C. pr. f.  
215

 Art. 120
1 
C. pr. f.  

216
 Art. 121 C. pr. f.  
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 Art. 122 C. pr. f  
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 Art. 122

1 
C. pr. f.  
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 Art. 122
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C. pr.  f.  

220
 Art. 123 din C. pr. f.  
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Nivelul acestei sancţiunii fiscale este de 2% din cuantumul obligaţiei 

fiscale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, 

începând cu ziua următoare imediată termenului de scadenţă şi până la data 

stingerii sumei datorate inclusiv.  

 În cazul bugetelor locale dobânda se datorează pentru sumele de 

restituit din aceste bugete
222

. 

  
 

Capitolul IV. Înlesnirile la plata 
 

 La cererea temeinic justificată a contribuabililor, organul fiscal  

competent poate acorda pentru obligaţiile fiscale restante, atât înaintea 

începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia, înlesniri la plată, 

în condiţiile legii.
223

 
 

 

Capitolul V. Constituirea de garanţii 
 

 Organul fiscal poate solicita constituirea de garanţii pentru:
224

 

a) suspendarea executării silite la cererea debitorului; 

b) ridicarea măsurilor asiguratorii; 

c) asumarea obligaţiei de plată de către altă persoană prin angajament de plată; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Tipurile de garanţii sunt următoarele:
225

 

a) consemnare de mijloace băneşti la o unitate a trezoreriei statului; 

b) scrisoare de garanţie bancară; 

c) ipotecă asupra unor bunuri imobile din ţară; 

d) gaj asupra unor bunuri mobile; 

e) fidejusiune. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
221

 Art. 124  C.pr. f.  
222

 Art. 124 alin. 4 C. pr. f.  
223

 Art. 125 C. pr. f.  
224

 Art. 126 C. pr. f. 
225

 Art. 127 din C.pr. f. 
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Capitolul VI. Măsuri asigurătorii 

 

Măsurile asigurătorii sunt acte procedurale fiscale prin care  

se indisponibilizează bunuri şi/sau venituri ale debitorului în scopul 

asigurării colectării creanţelor fiscale. 

Forma măsurilor asigurătorii este poprirea asiguratorie şi  

sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile şi/sau imobile, proprietate a 

debitorului precum şi asupra veniturilor acestuia.
226

 

Măsurile asigurătorii se dispun atunci când există pericolul  

ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, 

periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea. 

Măsurile asiguratorii se dispun de către: 
a) prin decizie de către organele fiscale; 

b) instanţele judecătoreşti; 

c) de alte organe competente. 

Procedura prin care sunt aduse la îndeplinire măsurile asigurătorii este  

procedura executării silite. 

 Măsurile asiguratorii se transformă în măsuri executorii odată cu 

individualizarea creanţei bugetare şi ajungerea acesteia la scadenţă. 

 Măsurile asigurătorii se ridică, prin decizie motivată de către creditorii 

fiscali, când au încetat motivele pentru care au fost dispuse sau la constituirea 

de garanţii
227

. 

 

 

Capitolul VII. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a 

dreptului de a cere compensarea sau restituirea 

 

 Dreptul de a cere executarea creanţelor fiscale precum şi dreptul de a 

cere compensarea sau restituirea se prescrie în termen de 5 ani şi începe să 

curgă de la 1 ianuarie  a anului următor celui în care a luat naştere creanţa.
228

 

 Suspendarea termenului de prescripţie se face în următoarele 

cazuri:
229

 

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea 

termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; 

                                                 
226

 Art. 129 alin. 2 din C. pr. f. 
227

 Art. 130 C. pr. f.  
228

 Art. 131 alin. 1 C. pr. f. 
229

 Art. 132 C. pr. f. 
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b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este 

prevăzută de lege ori a fost dispusă de instanţa judecătorească sau 

de alt organ competent, potrivit legii; 

c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordată potrivit legii; 

d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executare 

silită; 

e) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Întreruperea termenului de prescripţie se face în următoarele 

cazuri
230

: 

a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea 

termenului de prescripţie a dreptului la acţiune; 

b) pe data îndeplinirii de către debitor, înaintea începerii executării 

silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei 

prevăzută în titlul executoriu ori a recunoaşterii în orice alt mod a 

datoriei; 

c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de 

executare silită; 

d) în alte cazuri prevăzute de lege. 

Efectele împlinirii  termenului de prescripţie sunt următoarele
231

: 

a) încetarea măsurilor de colectare a creanţei fiscale şi scăderea 

plătitorului din evidenţa analitică; 

b) sumele achitate de către debitor după împlinirea termenului de 

prescripţie nu se restituie. 

Dreptul contribuabililor de a cere compensarea sau restituirea 

creanţelor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a 

anului următor celui în care a luat naştere dreptul la  compensare sau restituie.   

 

 

Capitolul VIII. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită 

 

Stingerea obligaţiilor fiscale prin executare silită se face de organul de 

executare competent prin intermediul executorilor fiscali. 

Veniturile bugetului general consolidate nu pot fi urmărite de nici un 

creditor pentru nici o categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare 

silită.
232
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232
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În cazul asociaţiilor fără personalitate  juridică executarea silită poate fi 

realizată atât asupra bunurilor mobile şi imobile ale asociaţiei cât şi a bunurilor 

personale ale membrilor acesteia.
233

    

Procedura executării silite a creanţelor bugetare se declanşează atunci 

când se constată că debitorul creanţei fiscale nu îşi plăteşte de bunăvoie 

obligaţiile fiscale datorate.
234

  

Organul de executare competent este organul fiscal în a cărui rază 

teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul obligaţiei fiscale.  

În situaţia în care bunurile urmăribile ale debitorului creanţei fiscale se 

află în raza teritorială a altui organ fiscal decât cel de domiciliu, efectuarea 

procedurii de executare silită se efectuează de organul fiscal în a cărui rază 

teritorială se află bunurile urmăribile, coordonarea întregii activităţi revenind 

şi în această situaţie organului fiscal de domiciliu.
235

 

Creanţele bugetare ale instituţiilor publice provenite din venituri 

proprii şi din raporturi juridice contractuale, precum şi creanţele bugetare 

administrate de Banca de Import – Export a României EXIMBANC –SA, se 

execută prin organe proprii. 
236

 

În cazul declarării falimentului şi atragerii răspunderii materiale a 

organelor de conducere ale societăţii comerciale declarate în faliment, prin 

derogare de la legea privind procedura insolvenţei,
237

 executarea acestora se 

face de organele de executare fiscală.
238

 

În cazul în care asupra aceloraşi venituri ori bunuri ale debitorului 

a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind 

creanţele fiscale, cât şi pentru titlurile ce se execută în condiţiile prevăzute de 

alte dispoziţii legale, executarea silită se face, potrivit dispoziţiilor codului de 

procedură fiscală de organele de executare prevăzute de acesta.
239

 

În cazul executării prin poprire executarea silită se face întotdeauna 

de organul de executare coordonator.
240

 

În cazul debitorilor solidari competent în efectuarea procedurii de 

executare este organul de executare coordonator în a cărui raza teritorială îşi 
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are domiciliul fiscal debitorul despre care există indicii ca deţine mai multe 

venituri sau bunuri.
241

 

Executorii fiscali sunt funcţionari publici împuterniciţi în faţa 

debitorului şi a terţilor prin legitimaţie de executor fiscal şi delegaţie emisă de 

organul de executare silită. 

În vederea identificării bunurilor sau valorilor deţinute de debitorii 

bugetari ce pot fi executate silit şi pentru analiza evidenţei contabile a 

acestora, executorii fiscali pot să intre în încăperile ce reprezintă domiciliul 

sau reşedinţa acestora.  

Pătrunderea în încăperea sau reşedinţa debitorilor fiscali se face cu 

consimţământul acestora iar, în caz de refuz, organul de executare silită va 

cere autorizarea instanţei judecătoreşti.  

Accesul executorului fiscal în locuinţa, incinta de afaceri sau în orice 

altă încăpere a debitorului se poate efectua între orele 6,00 / 20,00, în orice zi 

lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceiaşi zi sau in zilele 

următoare. În cazuri temeinic justificate de pericolul înstrăinării unor bunuri, 

accesul în încăperi ale debitorului va avea loc şi în alte ore decât cele 

menţionate mai sus, precum şi în zile nelucrătoare, în baza autorizaţiei 

instanţei judecătoreşti. 

În absenţa debitorului, sau dacă acesta refuză accesul executorilor 

fiscali în încăperile ce reprezintă domiciliul sau reşedinţa acestuia, executorul 

fiscal poate sa pătrundă în acestea în prezenţa unui reprezentant al poliţiei ori 

al jandarmeriei sau a altui agent al forţelor publice şi a doi martori majori.  

 

Condiţiile începerii executării silite.  

1. Executarea silită a creanţelor bugetare se efectuează în temeiul 

unui titlu executoriu emis de organul de executare competent sau a unui alt 

înscris care, potrivit legii, constituie titlu executori.
242

 

Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală 

este scadentă.
243

 

2. Executarea silită a creanţelor fiscale începe prin comunicarea unei 

somaţii.
244
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   Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge 

debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un 

exemplar al trilului executoriu.  

În cazul debitorilor solidari la plata creanţelor fiscale se va întocmi 

un singur titlu executoriu.
245

 

Procedura executării silite a creanţelor fiscale se desfăşoară cu 

respectarea următoarelor reguli;
246

 

1. executarea silită se întinde asupra tuturor bunurilor şi veniturilor 

proprietate a debitorului urmăribile potrivit legii; 

2. valorificarea bunurilor şi veniturilor urmăribile se efectuează numai în 

măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi cheltuielilor de 

executare; 

3. în cadrul procedurii de executare silita pot fi folosite succesiv sau 

concomitent modalităţile de executare silită prevăzute de codul de 

procedură fiscală; 

4. executarea silită a creanţelor fiscale nu se perimează; 

5. executarea silită se desfăşoară până la stingerea creanţelor fiscale 

înscrise în titlul executoriu, inclusiv a accesoriilor obligaţiilor 

principale; 

6. executorii fiscali au obligaţia calculării cuantumului accesoriilor 

obligaţiilor fiscale atunci când acestea sunt prevăzute în titlul 

executoriu şi nu sunt calculate. Procesul verbal prin care este stabilit 

cuantumul accesoriilor constituie titlu executoriu care se comunică 

debitorului; 

7. garanţiile reale şi celelalte sarcinii reale stabilite asupra bunurilor 

supuse executării silite au un grad de prioritate atât faţă de terţi cât şi 

faţă de stat; 

8. în toate actele de executare trebuie să se indice titlul executoriu şi să se 

arate natura şi cuantumul debitului ce face obiectul executării.
247

 

Evaluarea bunurilor supuse executări silite se face de organul de 

executare prin experţi evaluatori proprii sau prin experţii evaluatori 

independenţi, ţinând cont de rata inflaţiei.
248

 

 Executarea silită se suspendă în următoarele situaţii:
249

 

                                                 
245

 Art. 141 alin. 5. C. pr. f. 
246

 Art. 142 din C. pr. f. 
247

 Art. 144  C. pr. f. 
248

 Art. 147   C. pr. f. 
249

 Art. 148 alin. 2 C. pr. f. 



 62 

1. când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în 

condiţiile legii; 

2. la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; 

3. la solicitarea debitorului pentru a achita debitul, în termen de 15 zile de 

la primirea procesului verbal de sechestru, din veniturile bunului 

urmărit;
250

 

4. în cazuri excepţionale, prin hotărâre de Guvern, pe o perioadă de cel 

mult 6 luni de zile şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor; 

5. în cazul în care popririle înfiinţate generează imposibilitatea 

debitorului de a-şi continua activitatea economică;
251

 

6. în cazul depunerii unei cereri de restituire/rambursare iar cuantumul 

sumei solicitate este egal sau mai mare decât creanţa fiscală; 

7. în alte cazuri prevăzute de lege. 

Executarea silită se întrerupe în cazurile prevăzute de lege. 

Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil  

este declarat insolvabil.
252

 

 Executarea silită încetează dacă:
253

 

1. s-au stins integral obligaţiile fiscale, accesoriile fiscale şi  

cheltuielile de executare; 

2. a fost desfiinţat titlul executoriu; 

3. în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

A. Executarea silită prin poprire 

 

 Executarea silită prin poprirea sumelor ce se cuvin debitorului poate fi 

exercitată asupra următoarelor categorii de venituri şi disponibilităţi băneşti 

ale acestuia astfel: 

1. sume urmăribile necondiţionat reprezentând venituri şi 

disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri 

mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către 

terţe persoane sau pe care acestea le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul 

unor raporturi juridice existente;
254
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2. sume urmăribile în anumite limite legale. În această categorie 

sunt cuprinse veniturile băneşti ale debitorului persoană fizică, realizate ca 

angajat, pensiile de orice fel, precum şi ajutoarele şi indemnizaţiile cu 

destinaţie specială, care sunt supuse urmăririi numai în condiţiile prevăzute de 

C. pr. civilă.
255

 

 Nu sunt supuse executării silite prin poprire sumele reprezentând 

credite nerambursabile sau finanţări primate de la instituţii sau organizaţii 

internaţionale pentru derularea unor programe sau proiecte.
256

 

 Poprirea asupra veniturilor sau disponibilităţilor debitorului este 

dispusă (înfiinţată) de organul de executare fiscală. 

 Înfiinţarea popririi se face de către organul de executare fiscală 

printr-o adresă (înştiinţare) pe care o trimite, împreună cu o copie certificată 

de pe titlul executoriu, terţului poprit şi debitorului.
257

 

 Poprirea nu este supusă validării.
258

  

   Poprirea este considerată înfiinţată din momentul primirii adresei de 

înfiinţare de către terţul poprit, care înregistrează atât ziua cât şi ora primirii 

adresei de înfiinţare a popririi .
259

 

 După înfiinţarea popririi, terţul poprit are următoarele obligaţii:
260

 

a) să plătească, de îndată sau după data la care creanţa devine 

exigibilă, organului fiscal, suma reţinută şi cuvenită, în contul 

indicat de organul de executare; 

b) să indisponibilizeze bunurile necorporale poprite, înştiinţând despre 

aceasta organul de executare; 

c) să procedeze la distribuirea sumelor potrivit ordinii  de preferinţă 

atunci când sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulţi 

creditori;
261
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Executarea prin proprie de către terţul poprit – băncile – a 

veniturilor sau disponibilităţilor debitorilor fiscali deţinători de conturi 

bancare, se realizează prin decontarea documentelor de plată primate, 

respectiv debitarea conturilor debitorilor. Băncile nu vor accepta alte plaţi din 

conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în 

adresa de înfiinţare a popririi cu excepţia  sumelor necesare plăţii drepturilor 

salariale.
262

 

 Încălcarea acestei obligaţii de către terţul poprit – banca – atrage 

nulitatea oricărei plăţi.
263

  

 Încetarea executării silite prin poprire se realizează în momentul în 

care debitorul obligaţiei fiscale a plătit la termenul stabilit prin somaţiei 

sumele ce la datora bugetului public sau la momentul recuperării integrale a 

debitului obligaţiei fiscale faţă de care s-a dispus executarea prin poprire. 

 În situaţia în care terţul poprit nu execută poprirea, acesta, la solicitarea 

organului de executare, poate fi supus executării silite prin poprire prin 

hotărârea instanţei judecătoreşti în a cărei raza teritoriala îşi are domiciliul.
264

 

 

B. Executarea silită a bunurilor mobile 

 

Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale 

debitorului
265

inclusiv bunurile necesare desfăşurării activităţii de 

comerţ.
266

 

Prin excepţie de la această regulă nu sunt supuse executării silite  

bunurile debitorului persoană fizică necesare vieţii şi muncii sale, precum şi 

familiei sale şi anume:
267

 

1. bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor şi  

la formarea profesională, precum şi cele necesare profesiei sau altei ocupaţii 

cu caracter permanent, inclusiv cele necesare desfăşurării activităţii agricole, 

cum sunt uneltele, seminţele, îngrăşămintele, furajele şi animalele de producţie 

şi de lucru ; 

2. bunurile necesare strict uzului personal sau casnic al debitorului şi  

                                                                                                                                
servicii sau execuţii de lucrări şi din chirii sau amenzi; h) creanţele reprezentând amenzi 
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familiei sale, precum şi obiectele de cult religios, dacă nu sunt mai multe de 

acelaşi fel; 

3. alimentele necesare debitorului şi familiei sale pe timp de  2 luni,  

iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele strict necesare 

până la noua recoltă; 

4. combustibilul necesar debitorului şi familiei sale pentru încălzit şi  

pentru prepararea hranei, socotit pe trei luni de iarnă; 

5. obiectele necesare persoanelor cu handicap sau destinate îngrijirii  

persoanelor bolnave; 

6. bunurile declarate neurmăribile prin alte dispoziţii legale. 

 Executarea silită a bunurilor mobile este realizată prin sechestrarea  

şi valorificarea bunurilor mobile. Sechestrul se instituie printr-un proces 

verbal, act administrativ fiscal care conferă creditorului fiscal un drept de gaj 

asupra bunului sechestrat în sensul prevederilor dreptului comun. 

 De la data întocmirii procesului verbal de sechestru, bunurile mobile 

sunt indisponibilizate,
268

orice acte de dispoziţie ulterior indisponibilizării este 

lovit de nulitate.
269

   

 

C. Executarea silită a bunurilor imobile 

 

Sunt supuse executării silite următoarele bunuri imobile:
270

 

a) bunurile imobile proprietate a debitorului; 

b) bunurile atribuite debitorului in urma partajului judiciar a bunurilor 

pe care le-a deţinut în proprietate comună, respectiv sulta; 

c) bunurile accesorii bunurilor imobile proprietate a debitorului. 

Nu este supus executării silite imobiliare spaţial minim locuit de  

debitorul persoană fizică şi de familia sa, cu excepţia creanţelor rezultate din 

săvârşirea unei infracţiuni. 

Executarea silită a bunurilor imobile este realizată prin sechestrarea  

şi valorificarea bunurilor imobile proprietate a debitorului. Sechestrul se 

instituie printr-un proces - verbal, act administrativ fiscal care conferă 

creditorului fiscal un drept de ipotecă asupra bunului sechestrat în sensul 

prevederilor dreptului comun. 

 La instituirea sechestrului şi în tot cursul executării silite, organul de 

executare poate numi un administrator sechestru, dacă acesta măsură este 

necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei şi a 
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altor venituri obţinute din administrarea bunului, inclusiv pentru apărarea în 

litigii privind interesul respectiv.
271

 

 Suspendarea executării silite a bunurilor imobile poate avea loc la 

cererea debitorului prin care se angajează că în termen de 6 luni achită integral 

creanţele fiscale, fie din veniturile imobilului sechestrat, fie din alte venituri. 

 Pentru motive temeinice, organul de executare silită poate relua 

executarea silită înainte de împlinirea termenului de 6 luni.
272

 

 

D. Executarea silită a altor bunuri
273

 

 

1. Fructele neculese şi recoltele prinse de rădăcini care aparţin  

debitorului sunt supuse executării silite conform prevederilor privind 

executarea silită a bunurilor imobile; 

2. Recoltele şi fructele culese care aparţin debitorului sunt supuse  

executării silite conform prevederilor privind executarea silită a bunurilor 

mobile; 

3. Ansamblul de bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului  

pot fi supuse executării silite dacă organul de executarea apreciază că acestea 

pot fi valorificate în condiţii mai avantajoase. 

  

 Valorificarea bunurilor sechestrate 

 

 Procedura de valorificare a bunurilor sechestrate începe la împlinirea 

termenului de 15 zile de la încheierea procesului verbal de sechestru dacă, în 

acest termen, debitorul nu şi-a achitat creanţa bugetară. 
274

 

 Excepţia la aceasta regulă procedurală fac situaţiile în care s-a dispus 

desfiinţarea sechestrului, suspendarea sau amânarea executării silite. 

 Valorificarea bunurilor sechestrate se face de organul de executare 

fiscal, ţinând seama atât de interesul legitim şi imediat al creditorului, cât şi de 

drepturile şi obligaţiile debitorului.
275

 

 Pentru aplicarea acestei reguli procedurale fiscale, C. de pr. f. 

stabileşte următoarele modalităţi de valorificare a bunurilor sechestrate:
276

 

a) înţelegerea părţilor; 

b) vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor mobile; 
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c) vânzarea directă; 

d) vânzarea la licitaţie; 

e) alte modalităţi stabilite de lege, inclusiv valorificarea bunurilor 

prin case de licitaţie, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, 

după caz. 

Dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării,  

acestea pot fi vândute în regim de urgenţă. 

Ca regulă, vânzarea bunurilor sechestrate se face numai către  

persoane fizice sau juridice care nu au obligaţii fiscale restante, cu excepţia 

celor care au obţinut, potrivit legii, reduceri, amânări sau eşalonări la plată.
277

 

 Valorificarea bunurilor prin înţelegerea părţilor se realizează de 

debitorul însuşi,
278

 cu acordul organului de executare fiscală. Debitorul este 

obligat sa comunice organului de executare fiscală propunerile ce i s-au făcut 

şi nivelul de acoperire a creanţei. Preţul propus de compărător şi acceptat de 

organul de executare nu poate fi mai mic decât preţul de evaluare al bunului 

supus valorificării. 

 Valorificarea bunurilor prin vânzare directă se poate realiza în 

următoarele cazuri:
279

 

a) bunurile sechestrate perisabile sau suspuse degradării; 

b) înaintea începerii procedurii de valorificarea prin licitaţie, dacă se 

recuperează integral creanţa fiscală; 

c) după finalizarea unei licitaţii, dacă bunul/bunurile sechestrate nu au 

fost vândute şi se oferea cel puţin preţul de evaluare. 

Vânzarea directă se realizează prin încheierea unui proces – verbal  

care constituie titlu de proprietate. 

 Vânzarea bunurilor la licitaţie se realizează prin efectuarea 

procedurii de publicitate a vânzării cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată 

pentru desfăşurarea licitaţiei.
280

 

 Vânzarea la licitaţie a bunurilor sechestrate este organizată de o 

comisie condusă de un preşedinte.
281
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 Licitaţia se ţine la :
282

 

- locul unde se află bunurile sechestrate; 

- locul stabilit de organul de executare; 

- în spatiile pe care le deţine debitorul, dacă sunt adecvate acestui 

scop. 

Preţul de pornire al licitaţiei este preţul de evaluare pentru prima  

licitaţie, diminuat cu 25% pentru a doua licitaţie şi cu 50% pentru a treia 

licitaţie.
283

 

 Dacă la prima licitaţie nu s-au prezentat ofertanţi sau nu s-a obţinut cel 

puţin preţul de pornire a licitaţiei, organul de executare fiscala va fixa un nou 

termen, in cel mult 30 de zile, în vederea ţinerii celei de-a doua licitaţie.
284

 

 În cazul în care nu s-a obţinut preţul de pornire nici la a doua licitaţie, 

ori nu s-au prezentat ofertanţi, organul de executare va fixa un termen în cel 

mult 30 de zile, în vederea ţinerii cele de a treia licitaţii. La a treia licitaţiei 

creditorii urmăritori sau intervenienţii nu pot să adjudece bunurile  spre 

vânzare la un preţ mai mic de 50% din preţul de evaluare.
285

  

 Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai 

mic preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui 

singur ofertant la licitaţie, comisia poate să-l declare adjudecător dacă acesta 

oferea cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.
286

  

 După adjudecarea bunului, adjudecătorul este obligat să plătească 

preţul diminuat cu contravalorea taxei de participare, în cel mult 5 zile de la 

data adjudecării.
287

 

 Dacă adjudecătorul nu plăteşte preţul, licitaţia se va relua în termen de 

10 zile de la data adjudecării.
288

 

 În cazul vânzării bunurilor imobile la licitaţie, cumpărătorii pot solicita 

plata preţului în rate, în cel mult 12 rate, cu un avans minim de 50% din preţul 

de adjudecare a bunului imobil şi cu plata unei dobânzi.
289

  

Dacă bunurile supuse executării silite nu pot fi valorificate prin 

modalităţile stabilite de Codul de procedură fiscal, respectiv prin înţelegerea 
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parţilor, vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor mobile, vânzarea directă, 

vânzarea la licitaţie, alte modalităţi stabilite de lege, inclusiv valorificarea 

bunurilor prin case de licitaţie, agenţii imobiliare sau societăţi de brokeraj, 

după caz, se reia procedura de valorificare până la împlinirea termenului 

de prescripţie.
290

 

 Cheltuielile de executare silită sunt în sarcina debitorului.
291

 

 Suma realizată în cursul procedurii de executare silită reprezintă 

totalitatea sumelor încasate după comunicarea somaţiei prin orice modalitate 

de valorificare a executării silite.
292

 

 Creanţele fiscale se sting  cu sumele realizate în ordinea vechimii, mai 

întâi creanţa principala şi apoi accesoriile.
293

 

 În cazul în care executarea silită a fost pornită de mai mulţi 

creditori sau când până la eliberarea ori distribuirea sumei rezultate au depus 

şi alţi creditori titlurile lor, distribuirea sumei se face potrivit următoarei 

ordine de preferinţă:
294

 

 a) creanţele reprezentând cheltuielile de orice fel făcute cu urmărirea şi 

conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie;  

b) creanţele reprezentând salariile şi alte datorii asimilate acestora;  

c) creanţele rezultând din obligaţii de întreţinere, alocaţii pentru copii 

sau de plată a altor sume periodice, destinate asigurării mijloacelor de 

existenţă;  

d) creanţele din impozite, taxe şi alte contribuţii bugetare; 

e) creanţele rezultând din împrumuturi acordate de stat;  

f) creanţele reprezentând despăgubiri pentru repararea pagubelor 

pricinuite proprietăţii publice prin fapte ilicite;  

g) creanţele rezultând din împrumuturi bancare, din livrări de produse, 

prestări de servicii sau execuţii de lucrări şi din chirii sau amenzi; 
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h) creanţele reprezentând amenzi cuvenite bugetului de stat sau  

bugetelor locale; 

i) alte creanţe.  

Reguli privind eliberarea şi distribuirea  

Creditorii fiscali care au privilegii prin efectul legii şi care  

îndeplinesc condiţiile de publicitate sau posesie a bunului mobil au prioritate 

faţă de alţi creditori care au garanţii reale asupra bunului respectiv.
295

 

 Creditorii care au asupra bunului vândut un drept de gaj sau ipotecă sau 

alte drepturi reale, vor fi plătiţi înaintea creanţelor privind drepturile salariale 

şi alte drepturi de aceiaşi natură. 
296

   

Accesoriile creanţei principale vor urma ordinea de preferinţă a  

creanţei principale. 

 Eliberarea sau distribuirea sumei rezultată din executarea silită se va 

face după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei.
297

 

 

 

  Capitolul IX. Contestaţia la executare silită 

 

 Contestaţia la executare se poate face :
298

 

a) împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea 

prevederilor C. de pr. f.; 

b) împotriva refuzului organului de executare de a efectua un act de 

executare silită. 

Obiectul contestaţiei îl reprezintă titlul de executare silită în temeiul  

căruia a fost pornita executarea silită.
299

 

 Termenul de contestatei este de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de 

la data de
300

 :  

a) contestatorul a luat cunoştinţă de executare ori de actul de 

executare pe care îl contestă, în orice mod; 

b) contestatorul a luat cunoştinţă de refuzul organului de executare de 

a îndeplini un act de executare; 

c) cel interesat a luat cunoştinţă de eliberarea sau distribuirea sumelor 

pe care le contestă. 

Judecarea contestaţiei se face de instanţa în a cărei rază teritorială se  
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găsesc bunurile ori, în cazul executării prin poprire, îşi are domiciliul sau 

sediul terţul poprit.
301

 

 Prin judecarea contestaţiei la executare instanţa poate decide: 

a) la cererea debitorului, asupra împărţirii bunurilor pe care le deţine  

în proprietate comună cu alte persoane; 

b) admiterea contestaţiei şi: 

- anularea actului de executare contestat; 

- îndreptarea actului de executare contestat; 

- anularea ori încetarea executării însăşi;
302

 

- anularea sau lămurirea titlului executoriu; 

- efectuarea actului de executare a cărui îndeplinire a fost refuzată. 

c) respingerea contestaţiei şi: 

- obligarea contestatorului, la cererea organului de executare, la 

despăgubiri pentru pagube cauzate prin întârzierea executării; 

- obligarea contestatorului la plata unei amenzi de 50 la 1.000 lei 

când contestaţia a fost exercitată cu rea credinţă.  

 

 

Capitolul X. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi 

  

 Alte modalităţi de stingere a creanţelor fiscale sunt: 

- darea în plată; 

- insolvabilitatea; 

- anularea creanţelor fiscale. 

 

1. Darea în plată 

 

 Darea în plată, ca modalitate specifică de stingere a creanţelor fiscale, 

constă în trecerea în proprietatea publică a statului sau a unităţilor 

administrativ teritoriale a bunurilor imobile ale debitorului, inclusiv cele 

supuse executării silite.
303

 

 Darea în plată se face la cererea creditorului, oricând, cu acordul 

debitorului.
304
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 Creditorul îşi exprimă acordul printr-o decizie emisă de o comisie 

specială, constituită prin ordin al ministrului finanţelor publice sau după caz, 

de către unitatea administrativ teritorială. 

 În situaţia în care comisia fiscală admite cererea debitorului, bunurile 

oferite de către acesta  trec în proprietatea statului sau a unităţii administrativ 

teritoriale în baza unui proces – verbal de trecere a bunului imobil în 

proprietatea publică sau a unităţii administrativ – teritoriale , proces – verbal 

care constituie titlu de proprietate.
305

 

 Creanţele fiscale stinse prin această modalitate pot să renască în 

cadrul termenului de prescripţie în următoarele situaţii: 

1. Dacă bunurile date în plată au fost revendicate şi restituite  

potrivit legii, terţelor persoane.
306

În această situaţie creanţele fiscale renasc, 

respectiv, debitorul va fi obligat la plata sumelor strânse prin această 

modalitate, de la data la care bunurile imobile au fost restituite terţului. 

2. Dacă în interiorul termenului de prescripţie, comisia care a  

aprobat darea în plată ia cunoştinţă de unele aspecte privind bunurile imobile, 

necunoscute la data aprobării cererii debitorului, poate decide, pe baza situaţiei 

de fapt, revocarea în tot sau în parte a deciziei prin care s-a aprobat stingerea 

creanţelor fiscale.
307

 

 Şi în această situaţie debitorul va fi obligat la plata creanţelor fiscale, în 

totalitate sau parţial, stinse prin această modalitate de stingere a creanţelor 

fiscale. 

 În ambele situaţii mai sus precizate, pentru perioada cuprinsă între 

data trecerii în proprietate publică şi data la care au renăscut creanţele fiscale, 

nu se datorează majorări de întârziere.
308

  

 

2. Insolvabilitatea 

  

 În sensul Codului  de procedură fiscală, este insolvabil debitorul ale 

cărui venituri sau bunuri au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de 

plată sau care nu au venituri sau bunuri insolvabile.
309

 

 Prin excepţie de la principiul conform căruia executarea silită nu 

se întrerupe pe perioada în care contribuabilul a devenit insolvabil, 
310

în 
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cazul debitorilor declaraţi insolvabili pentru că nu au bunuri sau venituri 

urmăribile, executarea silită se întrerupe.
311

 

 În această situaţie, organul fiscal dispune scoaterea creanţei din 

evidenţa curentă şi trecerea ei într-o evidenţă specială. 

 De asemenea, acestea au obligaţia, ca cel puţin o dată pe an, să 

efectueze o investigaţie asupra stării acestor contribuabili, iar în situaţia în care 

vor constatata că a dobândit venituri sau bunuri urmăribile, vor lua măsuri 

pentru trecerea lor din evidenţa separată în evidenţa curentă şi executarea 

silită.
312

    

 În situaţia debitorilor insolvabili, la sfârşitul perioadei de 

prescripţie, organele fiscale vor dispune scăderea creanţelor fiscale din 

evidenţa analitică pe plătitor dacă: 

a) debitorul fiscal nu a dobândit bunuri sau alte venituri care pot fi 

urmăribile; 

b) debitorul a decedat sau dispărut şi  nu există moştenitori care să 

accepte succesiunea. În această situaţie scăderea se poate face şi în 

cursul perioadei de prescripţie; 

c) debitorul fiscal, persoană juridică, a fost radiat din registrul 

comerţului, indiferent dacă s-a atras sau nu răspunderea altor 

persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în condiţiile legii. 

 

3. Anularea creditelor fiscale 

 

Modalitatea de stingere a creanţelor fiscale prin anulare poate fi  

utilizată în următoarele situaţii:
313

 

a) atunci când cheltuielile de executare, exclusiv cele privind 

comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale 

supuse executării silite; 

b) atunci când creanţele restante aflate în sold la 31 decembrie a 

anului fiscal sunt mai mici de 10 lei ( RON).
314
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Capitolul XI
 
. Asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor 

legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri 

 

 Normele procedurale fiscale cuprinse în această instituţie juridică 

fiscală reglementează procedura de asistenţă în vederea recuperării în România 

a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi 

asistenţa în vederea recuperării într-un alt stat membru al Uniunii europene a 

creanţelor stabilite în România.  
315

 

 Sfera de aplicare acestor norme procedurale cuprinde ca regulă 

generală  asistenţa în recuperarea tuturor taxelor, impozitelor şi drepturilor de 

prelevate în numele statelor Uniunii Europene sau în numele  Uniunii 

Europene.  

 La această regulă sunt adăugate situaţii particulare şi anume
316

: 

 1. rambursările, intervenţiile şi alte măsuri care fac parte din sistemul 

de finanţare integrală sau parţială a Fondului European de Garantare Agricolă 

( FEGA) şi a Fondului Agricol pentru Dezvoltare rurală ( FEADR) inclusiv a 

sumelor care se percep în legătură cu aceste acţiuni;   

 2. în domeniul sancţiunilor administrative, amenzilor, taxelor şi 

suprataxelor precum şi al anchetelor stabilite şi realizate de autorităţile 

financiare responsabile cu administrarea impozitelor şi taxelor;  

 3. în domeniul taxelor pentru certificate şi alte documente similare 

emise în legătură cu procedurile administrative sau judiciare privind 

taxele,impozitele şi drepturile;      

 4. se acordă asistenţă la perceperea dobânzilor, majorărilor de înrziere, 

penalităţilor şi în legătură cu orice creanţă pentru care se poate solicita 

asistenţă.  

 Regulile procedurale internaţional de asistenţă nu se aplică
317

; 

 1. contribuţiilor obligatorii la sistemul de securitate socială; 

 2. taxelor care nu sunt expres menţionate în aceste norme procedurale;

 3. sancţiunilor şi procedurilor penale.  

De asemenea, în C. pr. f. sunt stabilite autorităţile din România ce au 

competenţă specială în aplicarea acestor norme procedurale şi anume, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia 

de Plăţii şi Intervenţii pentru Agricultură
318

.  
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Prin ordin al ministrului finanţelor publice se înfiinţează un birou 

central de legătură iar fiecare autoritate din România poate să îşi desemneze 

birouri de legătură în materie de asistenţă reciprocă.   

 

Secţiunea 1. Schimbul de informaţii 

  

Procedura de recuperare a creanţelor stabilite prin titlu de creanţă întru-

un alt stat membru al Uniunii Europene are stabilite următoarele etape: 

1. Furnizarea de informaţii la cerere.
319

  În această etapă  

procedurală, la solicitarea autorităţii competente dintr-un alt stat membru al 

Uniunii Europene, solicitare realizată printr-o cerere de informaţii , 

autoritatea competentă din România va furniza toate informaţiile necesare 

pentru recuperarea unei creanţe fiscale. 

 Prin excepţie, nu se furnizează informaţii în cazul în care:
320

 

a) nu pot fi obţinute în vederea recuperării creanţelor 

similare născute în statul membru solicitant; 

b) informaţiile constituie secret profesional, industrial şi 

comercial; 

c) furnizarea de informaţii ar aduce atingere securităţii sau 

ordinii publice din România. 

2. Schimbul de informaţii fără cerere prealabilă
321

. În cazul  

urmează să se realizeze o rambursare/restituire de impozite,  taxe sau drepturi, 

altele decât taxa pe valoarea adăugată, către o persoană stabilită ori având 

domiciliul într-un alt stat membru. 

3. Prezenţa funcţionarilor autorităţii solicitante în birourile  

sau la anchetele efectuate de autoritatea solicitată
322

. 
 

Secţiunea 2. Asistenţă pentru notificarea documentelor 

 

În această etapă procedurală, autoritatea competentă din România 

comunică autorităţii solicitante toate actele şi deciziile, inclusiv juridice, 

privind o creanţă sau recuperarea acesteia, emise în statul membru în care se 

află sediul autorităţii solicitante, fără a pune în cauză valabilitatea acestora
323

. 

Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creanţe se  
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depune numai atunci când nu poate fi efectuată notificarea în conformitate cu 

normele care reglementează notificarea documentului în cauză în statul 

membru solicitant.  

 

Secţiunea 3. Măsurile asiguratorii sau de recuperare 

 

  Recuperarea creanţelor poate fi realizată la cererea autorităţii 

solicitante şi priveşte creanţele ce fac obiectul unui titlu ce poate fi executat în 

statul membru solicitant
324

.  

 Pentru formularea cererii de recuperare trebuie îndeplinite 

următoarele condiţii. 

1. creanţa sau titlu de creanţă nu trebuie să fie contestat în statul 

membru solicitant.; 

2. înainte de formularea cererii de recuperare trebuie aplicate 

procedurile de recuperare adecvate şi disponibile în statul membru 

solicitant cu următoarele excepţii: 

- atunci când este evident că nu sunt active în statul membru solicitant 

pentru recuperarea creanţei; 

- atunci când aplicarea unor astfel de proceduri în statul membru 

solicitant ar cauza dificultăţii disproporţionate
325

.  

 Recuperarea creanţelor se poate realiza numai în baza unui titlu 

uniform care poate fi executat pe teritoriul statului solicitat şi care trebuie să 

reflecte conţinutul principal la titlului iniţial.  

 Pe lângă acest titlu uniform cererea de recuperare a unei creanţe poate 

fi însoţită şi de alte documente referitoare la creanţa emisă de statul membru 

solicitant.
326

  

 Recuperarea creanţei se face în moneda naţională
327

iar pentru 

recuperarea acestora este aplicată procedura statului solicitat. Dacă în statul 

solicitat nu există impozite sau taxe de natura celor pentru care se solicită 

asistenţă, recuperarea creanţelor fiscale aferente acestor impozite sau taxe se 

face prin aplicarea procedurilor de recuperare a impozitului pe veniturile 

persoanelor fizice.  

 Litigiile cu privire la creanţă, la titlul iniţial care permite executarea în 

statul membru solicitant sau la titlul uniform care permite executarea în statul 

membru solicitat şi litigiile legate de validitatea uni notificării efectuate de o 

                                                 
324

 Art. 178
10 

 din C. pr. f.  
325

 Art. 178
11 

din C. pr. f.  
326

 Art. 178
12 

alin. 3 din C. pr. f.  
327

 Art. 178
13 

alin. 4 din C. pr. f.  
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autoritate competentă a statului membru solicitant sunt de competenţa 

autorităţilor competente ale statului membru solicitant
328

.  

 Litigiile în legătură cu măsurile de executare luate în statul membru 

solicitat sau cu privire la validitatea unei notificării efectuate de o autoritate 

competentă a statului membru solicitat sunt introduse în faţa organismului 

competent pentru soluţionarea litigiului al statului membru respectiv, potrivit 

legislaţiei în vigoare a acestui stat
329

.   

 Autoritatea solicitată nu este obligată să acorde asistenţă de recuperare 

a creanţelor fiscale în următoarele situaţii
330

: 

a) recuperarea creanţei este de natură să genereze, din cauza 

situaţiei debitorului, grave dificultăţii de ordin economic sau 

social în statul membru solicitat; 

b) dacă cerea de asistenţă priveşte creanţe mai vechi de 5 ani. 

În cazul amânării sau eşalonării la plată termenul nu poate fi 

mai mare de 10 ani; 

c) un stat membru nu este obligat să acorde asistenţă dacă 

valoarea totală a creanţelor, pentru care se solicită asistenţă, 

este mai mică de 1500 euro. 

 

 

Titlul XI. SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR FORMULATE 

ÎMPOTRIVA ACTELOR ADMINISTRATIV FISCALE 

 

 

Capitolul I. Dreptul la contestaţie 

 

 Au dreptul să conteste titlul de creanţă sau alte acte administrativ 

fiscale contribuabilii, persoane fizice sau juridice, care se consideră lezaţi în 

drepturile lor printr-un act administrativ –fiscal sau prin lipsa acestuia.
331

 

 Din punct de vedre al naturii sale juridice, contestaţia împotriva 

titlului de creanţă sau a altor acte administrativ – fiscale este o cale 

administrativă de atac care se exercita la organul fiscal, respectiv vamal, al 

cărui act administrativ este atacat, cauză pentru care nu înlătură dreptul la 

                                                 
328

 Art. 178
14 

 alin. 1 din C. pr. f.  
329

 Art. 178
14 

 alin. 2 din C. pr. f.  
330

 Art. 178
18 

din C. pr. f.  
331

 Art. 205 alin. 2 C. pr. f. 
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acţiune în instanţă a celui care se consideră lezat în drepturile sale prin actele 

administrativ fiscale care fac obiectul contestaţiei.
332

  

 Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele sau măsurile stabilite 

şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă fiscală sau în actul administrativ 

fiscal atacat.
333

 

 În situaţia în care contestatorul precizează că obiectul contestaţiei îl 

formează actul administrativ atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul termenului 

acordat de organul de soluţionare, cuantumul sumei total contestate, 

individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, contribuţii, precum 

şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le contestă, contestaţia se 

consideră formulă împotriva întregului act administrativ – fiscal.
334

 

 Contestaţia se depune, motivată în fapt şi în drept, la organul fiscal, 

respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat.
335

 

  Contestaţia este scutită de taxă de timbru. 

 Din punct de vedere al formei şi conţinutului,  contestaţia se 

formulează în scris şi cuprinde;
336

 

a) date de identificare a contestatorului; 

b) obiectul contestaţiei; 

c) motivele de fapt şi de drept; 

d) dovezile pe care se întemeiază; 

e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi 

ştampila în cazul persoanelor juridice. 

Termenul de depunere a contestaţiei este de 30 de zile de la data  

comunicării actului administrativ fiscal sau 3 luni de la data comunicării 

actului administrativ fiscal, atunci când în conţinutul actului administrativ 

fiscal nu este arătat termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care 

se depune contestaţia.
337

 

                                                 
332

 În condiţiile art. 205 alin. 3, 4 si 6 din C. pr. f.  baza de impunere şi impozitul, taxa sau 

contribuţia stabilită prin decizia de impunere se contestă numai împreună. 

Bazele de impunere constatate separate într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi 

atacate numai prin contestarea acelei decizii. 

De asemenea, pot fi contestate deciziile de impunere prin care sunt stabilite impozite, taxe, 

contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidate. 
333

 Art. 206 alin. 2 C. pr. f. 
334

 Pct. 2.1 din Normele metodologice de aplicare a C. pr. f. 
335

 Art. 206 alin. 3 din C. pr. f. Potrivit pct. 2.5 din Normele metodologice, daca contribuabilul 

nu-si motivează contestaţia în fapt şi în drept, în termen de 5 zile de la data solicitării acestui 

lucru de cărte organul fiscal, aceasta este respinsa ca nemotivata. 
336

 Art. 206 alin. 1 C. pr. f. 
337

 Art. 207 alin. 1 si 4 din C. pr. f. 
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În ambele situaţii, nedepunerea contestaţiei în termen este sancţionată 

cu  decăderea din termen.
338

 

Prin excepţie la aceasta regulă, excepţie introdusă prin Normele 

metodologice de aplicare a C. pr. f.,
339

în condiţiile în care din actele dosarului 

cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de depunere a contestaţiei, 

iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 

contestatorul a luat cunoştinţă de actul administrativ fiscal atacat, aceasta va fi 

considerată depusă în termenul legal. 

Contestaţia poate fi retrasă de către contestator până la soluţionarea 

acesteia. Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă 

contestaţie în interiorul termenului general de depunere a acesteia.
340

 

 

 

Capitolul II. Competenţa de soluţionare a contestaţiei. Decizia de 

soluţionare 

 

 Organul competent să soluţioneze contestaţia formulată de 

contribuabili împotriva actelor administrative fiscale este organul fiscal 

emitent al actului atacat.
341

 

 În cazul refuzului nejustificat de a emite actul administrativ –

fiscal, organul competent să soluţioneze contestaţia este organul ierarhic 

superior organului fiscal competent sa emită actul atacat.
342

 

 Pe lângă aceasta competenţă materială generală, C. de pr. f. stabileşte şi 

o competenţă materială specială determinată în funcţie de cuantumul 

sumelor care fac obiectul contestaţiilor astfel:
343

  

a) contestaţiile prin care sumele contestate au un cuantum sub 3 

miliarde lei se soluţionează de către compartimentele Direcţiilor 

Generale ale Finanţelor Publice unde contestatorii au domiciliul 

fiscal; 

b) contestaţiile contribuabililor nerezidenţi prin care sumele 

contestate au un cuantum sub 3 miliarde lei se soluţionează de către 

compartimentele Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice unde 

contestatorii au domiciliul fiscal; 

                                                 
338

 Art. 207 alin. 1 C. pr. f. 
339

 Pct. 3.9 din Normele metodologice de aplicare a C. pr. f. 
340

 Art. 208 alin. 1 si 2 din C. pr. f. 
341

 Art. 209 alin. 2 C. pr. f. 
342

 Art. 209 alin. 3 C. pr. f. 
343

 Art. 209 alin. 1 lit a), b) si c). 
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c) contestaţiile formulate de marii contribuabili prin care sumele 

contestate au un cuantum 3 miliarde lei sau mai mare se 

soluţionează de către Direcţia Generală de Soluţionare a 

Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală ; 

d) contestaţiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

soluţionează de către organele fiscale emitente; 

e) contestaţiile formulate împotriva  refuzului nejustificat de emitere a 

actului administrativ se soluţionează de către organul ierarhic 

superior; 

f) contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale emise de 

autorităţile administraţiei publice locale se soluţionează de către 

aceste autorităţii 

La soluţionarea contestaţiilor formulate de către contribuabili  

împotriva actelor administrativ – fiscale, organele competente se pronunţă 

prin decizie sau dispoziţie.
344

 

 Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul 

căilor administrative de atac, în sensul că asupra ei organul de soluţionare 

competent nu mai poate reveni, cu excepţia situaţiilor privind îndreptarea 

erorilor materiale, potrivit legii.
345

 

Deciziile prin care se soluţionează contestaţiile se emit în formă scrisă 

şi cuprind: preambul, considerentele şi dispozitivul;
346

 

 

 

Capitolul III. Dispoziţii procedurale 

 

 În cadrul procedurii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva 

actelor – administrativ fiscale sunt aplicabile dispoziţiile C. pr. civilă 

referitoare la intervenţia forţată şi voluntară.
347

 

 Astfel, intervenţia voluntară este forma de participare în soluţionarea 

contestaţiilor la cererea terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală 

sunt afectate în urma unei decizii.
348

 

                                                 
344

 Decizie emit organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscala, iar decizie cele ale administraţiei publice locale. 
345

 Pct. 6.3. din Normele Metodologice de aplicare a C. pr. f. 
346

 Art. 211 C. pr. f. 
347

 Art. 212 alin. 4 din C. pr. f. 
348

 Art. 212 alin. 1 C. pr. f. 



 81 

 Intervenţia forţată este forma de participare a terţilor în soluţionarea 

contestaţiilor introduse de către organele de soluţionare din oficiu sau la 

cererea contestatorului.  
 Atunci când intervenţia urmăreşte realizarea sau conservarea unor 

interese de natură juridică proprii, aceasta are caracter principal. 

 Atunci când intervenţia este făcută pentru apărarea dreptului uneia din 

părţi, aceasta are caracter accesoriu. 

 În soluţionarea contestaţiei organul fiscal verifică situaţia de fapt şi 

de drept în raport cu susţinerile părţilor, de dispoziţiile invocate de acestea şi 

de documentele existente la dosar.
349

 

 La soluţionarea contestaţiei, organul fiscal se va pronunţa mai întâi 

asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se consideră 

că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda asupra analizei pe fond a 

cauzei.
350

 

 Prin soluţionarea contestaţiei nu se poate crea o situatei mai grea 

contestatorului.
351

  
 Organul de soluţionare a contestaţiei poate suspenda procedura de 

soluţionare  a cauzei atunci când
352

: 

a) exista indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni a cărei 

constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce 

urmează a fi dată în procedura administrativă; 

b) soluţionarea cauzei depinde în tot sau în parte de existenţa sau 

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 

Suspendarea procedurii de soluţionare a contestaţiei pe cale  

administrativă se poate face din oficiu sau la cerea contestatorului. 

 La aprobarea suspendării, organul fiscal va stabili termenul până la 

care se suspendă. Suspendarea poate fi solicitată o singură dată.
353

 

 Reluarea procedurii de soluţionare a contestaţiei se face la încetarea 

motivului care a determinat-o sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de 

organul de soluţionare.
354

  

                                                 
349

 Art. 213 alin. C. pr. f. 
350

 Sunt excepţii de procedura: nerspectarea termenului de depunere a contestaţie, lipsa calităţii 
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354

 Art. 214 alin. 3 C.pr. f. 
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 Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu 

suspendă executarea actului administrativ.
355

 

 Suspendarea actului administrativ poate fi dispusă doar de instanţa de 

judecată în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 dacă se 

depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul 

cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 

lei.  

Soluţiile asupra contestaţiei sunt de admitere, în totalitate sau în  

parte, ori de respingere.
356

  

 În cazul admiterii se pronunţă anularea totală sau parţială a actului, 

situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal care va 

avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare.
357

 

 Contestaţia poate fi respinsă ca: 

a) neîntemiată; 

b) nemotivată; 

c) lipsă de obiect; 

d) inadmisibilă; 

e) neîndeplinirea condiţiilor procedurale. 

Deciziile privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, 

persoanelor interesate precum şi organului fiscal emitent. 

Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa  

judecătorească de contencios administrativ. 

  

   

TITLUL XII. PRACTICA JUDICIARĂ 

 

 

Secţiunea 1. Creanţele fiscale 

 

DECIZIE COMERCIALĂ Nr. 473 din 17 februarie 2009 a ÎNALTEI 

CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia comercială NEPUBLICATĂ - 

Contractele de locaţiune încheiate de instituţiile publice de interes local şi 

societăţile comerciale. Natura chiriei 

 

Relaţiile contractuale între părţile în litigiu sunt guvernate de legislaţia 

civilă şi comercială, nu de cea fiscală, iar actul încheiat este, în final, un act de 

                                                 
355
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356

 Art. 216 alin. 1 C.pr. f. 
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 Art. 216 alin. 3 C. pr. f. 
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gestiune încheiat între reclamant ca locator şi pârâtă ca locatar, iar veniturile 

realizate din aceste activităţi economice ale reclamanţilor nu au natura juridică 

a taxelor şi impozitelor, respectiv a veniturilor fiscale, în sens restrâns. 

 Reclamanţii municipiul X. prin primar, Consiliul Local al Municipiului 

X. şi Primăria Municipiului X. au chemat în judecată pârâta SC "V." SRL, 

solicitând să se dispună rezilierea contractului de închiriere, încheiat între 

primăria municipiului şi pârâtă, evacuarea necondiţionată a acesteia din spaţiul 

cu altă destinaţie decât cea de locuinţă identificat, obligarea pârâtei la plata 

debitului reprezentând diferenţă chirie calculată conform Hotărârii Consiliului 

Local nr. 42/2000, majorări de întârziere pentru perioada în litigiu şi penalităţi 

de întârziere aferente contractului de închiriere, cu cheltuieli de judecată. 

În motivare se arată că, potrivit clauzelor contractului de închiriere, 

chiria lunară urma să fie reactualizată pe durata derulării contractului prin 

hotărâri ale consiliului local, chiriile modificate abrogându-le pe cele 

anterioare. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2000 se stabileşte că 

"începând cu data de 01.01.2001 se modifică tarifele de bază pe metru pătrat la 

chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă", reactualizarea 

chiriei, mai arată reclamanţii, referindu-se atât la rata inflaţiei, cât şi la alţi 

factori care impun cerinţe de natură economică ori financiară, printre care: 

nivelul chiriei pe piaţa internă şi externă, zona de interes, destinaţia pentru care 

bunul respectiv a fost închiriat. 

În drept, reclamanţii au invocat prevederile art. 969 - 970, art. 1020 - 

1021 din Codul civil şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, republicată, iar pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor de 

plată, au fost calculate dobânzi pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la stingerea sumei datorate, iar 

penalităţile de întârziere de 0,5% au fost calculate pentru fiecare lună şi/sau 

fracţiune de lună, începând cu data de întâi a lunii următoare scadenţei, până la 

achitarea integrală. 

Prin Sentinţa civilă nr. 145/PI din 11.03.2008, Tribunalul Timiş a 

respins excepţia prematurităţii introducerii acţiunii, a admis excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune şi, în consecinţă, a respins acţiunea formulată 

de reclamanţii municipiul X. prin primar, Primăria Municipiului X. şi Consiliul 

Local al Municipiului X., în contradictoriu cu pârâta SC "V." SRL, privind 

pretenţiile solicitate (chirie, majorări şi penalităţi de întârziere), ca prescrisă, a 

respins acţiunea de evacuare ca neîntemeiată, obligând reclamanţii, faţă de 

pârâtă, la plata sumei reprezentând cheltuieli de judecată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut că raporturile 

dintre părţi au natură convenţională, guvernate de contractul de locaţiune şi de 

dispoziţiile legislaţiei civile, inclusiv ale Decretului nr. 167/1958, iar veniturile 
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rezultate din închirieri de bunuri nu se încadrează în sfera creanţelor fiscale, 

aşa cum sunt definite de art. 21 din Codul de procedură fiscală, în forma 

republicată, aceste venituri provin din închirieri şi nu din impozite, taxe sau 

alte contribuţii, neavând relevanţă faptul că aceste sume se varsă în contul 

bugetului local. Prin urmare, termenul de prescripţie aplicabil este cel de 3 ani, 

iar acţiunea este prescrisă sub aspectul debitului solicitat. 

Cu privire la evacuarea pârâtei din spaţiul închiriat, reclamanţii nu au 

făcut dovada culpei contractuale pentru a se justifica o astfel de măsură, 

considerent pentru care s-a respins şi această cerere ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii municipiul X. 

prin primar, Primăria Municipiului X. şi Consiliul Local al Municipiului X., 

solicitând schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul respingerii excepţiei 

prematurităţii şi a excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, şi admiterea în 

întregime a acţiunii formulate, ca temeinică şi legală, cu cheltuieli de judecată. 

 În motivarea apelului, reclamanţii au arătat că prima instanţă a 

pronunţat o hotărâre netemeinică şi nelegală neţinând cont de dispoziţiile legale 

aplicabile în materie. 

Cât priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, reclamanţii 

solicită să se respingă această excepţie ca neîntemeiată, să se modifice sentinţa 

civilă atacată, deoarece, în speţă, sunt aplicabile dispoziţiile Codului fiscal, 

termenul de prescripţie fiind de 5 ani, sumele pretinse reprezentând creanţe 

bugetare. 

Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercială, prin Decizia civilă nr. 

126 A din 16 iunie 2008, a respins apelul declarat de reclamanţi. 

Împotriva acestei ultime hotărâri au declarat recurs în termen 

legal şi motivat reclamanţii, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, 

susţinând prin reluarea întocmai a motivelor din apel sub forma criticilor în 

recurs, că ambele instanţe au apreciat, în mod greşit, şi au admis excepţia 

prescripţiei dreptului la acţiune raportat la termenul de 3 ani în loc de 5 ani - 

întrucât în speţă sunt aplicabile dispoziţiile Codului fiscal, deoarece sumele 

pretinse reprezintă creanţe bugetare. În susţinerea acestui motiv de recurs 

invocă - prin reluarea din apel - Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2000, 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 şi Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1917/2005, Legea nr. 571/2003, din care rezultă că pentru 

creanţele bugetare se aplică termenul special de prescripţie de 5 ani şi nu 

termenul general de prescripţie de 3 ani. 

  Recursul este nefondat. 

 Din examinarea actelor de la dosar prin prisma motivelor de recurs şi a 

dispoziţiilor legale incidente cauzei rezultă că ambele instanţe, în mod corect şi 

punctual, au apreciat actul juridic dedus judecăţii şi probatoriile administrate în 
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cauză, pronunţând hotărâri temeinice şi legale care nu pot fi reformate prin 

recursul reclamanţilor. 

Critica recurenţilor precum că ambele instanţe au apreciat greşit şi au 

admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, raportată la termenul de 3 ani şi 

nu la termenul special de 5 ani, este neîntemeiată, întrucât, aşa cum au reţinut, 

în mod corect şi judicios, ambele instanţe, termenul de prescripţie este de 3 ani 

motivat de faptul că raporturile dintre părţi sunt stabilite de contractul de 

locaţiune reglementat de legislaţia civilă şi Decretul nr. 167/1958, iar veniturile 

realizate din închirieri nu se încadrează în sfera creanţelor fiscale, conform art. 

21 din Codul de procedură fiscală, în forma republicată.De asemenea, 

neîntemeiată este şi critica referitoare la fondul acţiunii, întrucât în mod corect 

a reţinut instanţa de apel că aprecierile făcute de reclamanţi privind incidenţa 

unor norme fiscale în speţă sunt eronate, aceste norme nefiind aplicabile în 

cauză prin faptul că relaţiile contractuale între părţile în litigiu sunt guvernate 

de legislaţia civilă şi comercială, nu de cea fiscală, iar actul încheiat este, în 

final, un act de gestiune încheiat între reclamant ca locator şi pârâtă ca locatar, 

aşa cum îl definesc înşişi reclamanţii, iar veniturile realizate din aceste 

activităţi economice ale reclamanţilor nu au natura juridică a taxelor şi 

impozitelor, respectiv a veniturilor fiscale, în sens restrâns. 

 

DECIZIE COMERCIALĂ Nr. 2335 din  8 octombrie 2009 a ÎNALTEI 

CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia comercială NEPUBLICATĂ - 

Contract de închiriere. Autoritate publică locală. Natura raportului juridic 

 

Suma ce reprezintă chirie pentru spaţiul deţinut în baza contractului de 

închiriere încheiat cu primăria nu poate fi calificată drept creanţă fiscală în 

sensul prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 

întrucât nu rezultă dintr-un raport juridic fiscal, existent între părţi, ci din 

convenţia părţilor reglementată de norme de drept privat. 

Reclamanţii municipiul Timişoara, Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara şi Primăria Municipiului Timişoara au chemat în judecată pe pârâta 

SC "T." SRL Timişoara, solicitând rezilierea Contractului de închiriere nr. 

1129/2000, încheiat între pârâtă şi Primăria Municipiului Timişoara, pentru 

spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, în suprafaţă de 

121,66 mp, evacuarea necondiţionată a pârâtei din spaţiul menţionat, obligarea 

pârâtei la plata sumei de 8.157,82 lei reprezentând diferenţă de chirie pe 

perioada 1 ianuarie 2001 - 1 martie 2003 în cuantum de 2.705,74 lei, majorări 

de întârziere în cuantum de 5.276,20 lei şi penalizări de 175,87 lei. 

Prin Sentinţa civilă nr. 11180 din 28 noiembrie 2006, Judecătoria 

Timişoara a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 
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Tribunalului Timiş - Secţia comercială, faţă de natura comercială a capătului 

principal de cerere având ca obiect rezilierea unui contract comercial. 

Acţiunea reclamanţilor a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 115/PI din 

19 februarie 2008 a Tribunalului Timiş - Secţia comercială şi de contencios 

administrativ, care a reţinut că spaţiul închiriat pârâtei nu este legal evidenţiat 

în cartea funciară, că reclamanţii nu au depus dovezi din care să rezulte 

existenţa sa individual şi corect determinată, că pârâta a achitat şi chiria 

restantă, că nici majorările şi nici penalizările nu sunt datorate, contractul de 

închiriere în litigiu fiind încheiat în baza Deciziei civile nr. 360 din 7 februarie 

2000 a Curţii de Apel Timişoara. 

Prin Decizia civilă nr. 154/A din 15 septembrie 2008, Curtea de Apel 

Timişoara - Secţia comercială a respins apelul formulat de reclamanţi, reţinând 

că suma ce reprezintă chirie pentru spaţiul în litigiu nu poate fi calificată drept 

creanţă fiscală în sensul prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003, republicată, întrucât nu rezultă dintr-un raport juridic fiscal, existent 

între părţi, ci din convenţia părţilor reglementată de norme de drept privat, 

precum şi că reclamanţii apelanţi nu au finalizat demersurile de înscriere în 

cartea funciară a imobilului în cauză, care nici nu coincide cu precizările din 

contractul de închiriere, nici ca suprafaţă şi nici ca amplasament. 

Împotriva acestei decizii, reclamanţii au declarat recurs cu invocarea 

art. 304 pct. 8 şi 9 din Codul de procedură civilă. 

Recurenţii au criticat instanţa de apel pentru greşita interpretare a 

actului dedus judecăţii. Au arătat că instanţa a ignorat faptul că, potrivit art. 4 

alin. 2 din contract, părţile au convenit asupra reactualizării chiriei lunare pe 

durata derulării acestuia, prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara, cum s-a şi procedat, conform HCLMT nr. 42/2000 şi nr. 182/2001, 

că penalităţile de întârziere şi majorările de întârziere sunt datorate, ele fiind 

calculate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, 

chiria în litigiu fiind o creanţă bugetară, o soluţie contrară conducând la 

discriminări între societăţile comerciale chiriaşe. 

Recurenţii au criticat instanţa de apel şi pentru ignorarea faptului că, 

prin dezmembrarea imobilului în două parcele, imobilul în suprafaţă de 197 mp 

are o existenţă individual şi corect determinată, acesta făcând obiectul 

contractului de închiriere încheiat cu intimata pârâtă. 

Recursul nu este fondat. 

S-a reţinut că, în mod judicios, instanţa de apel, confirmând soluţia 

instanţei de fond, a calificat chiria datorată de pârâta intimată ca obligaţie 

contractuală decurgând din contractul de închiriere, în litigiu, supusă normelor 

de drept privat, şi nu ca o creanţă fiscală reglementată de Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003, republicată, astfel că în mod întemeiat s-a stabilit că 
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pârâta locatar nu datorează penalizările şi majorările calculate de reclamanţii 

recurenţi conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, 

neincidente în cauză, precum şi că pârâta locatar a şi achitat chiria restantă 

solicitată de reclamanţii recurenţi. 

De asemeni, întemeiat a stabilit instanţa de apel că reclamanţii nu au 

finalizat formalităţile de întabulare în cartea funciară a imobilului închiriat, 

fiind diferenţe între imobilul precizat în contractul de închiriere, în litigiu, în 

suprafaţă de 121,66 mp şi imobilul rezultat în urma dezmembrării în baza 

lucrării cadastrale în suprafaţă de 197 mp. 

 Cum pârâta locatar a achitat chiria restantă solicitată de reclamanţi şi 

cum aceasta nu datorează sumele solicitate de reclamanţi şi calculate cu titlu de 

penalizări şi majorări de întârziere, potrivit unor norme aplicabile creanţelor 

fiscale, şi nu conform clauzelor contractuale, în mod judicios a confirmat 

instanţa de apel hotărârea instanţei de fond, care a reţinut că nu există temeiuri 

pentru rezilierea contractului în litigiu şi evacuarea intimatei din spaţiul cu 

privire la care, de altfel, sunt în curs demersuri pentru cumpărarea acestuia de 

către pârâtă. 

 Astfel fiind, dându-se eficienţă dispoziţiilor art. 312 alin. 1 din Codul 

de procedură civilă, recursul declarat de recurenţi a fost respins ca nefundat. 

 

Secţiunea 2. Noţiunea de act administrativ fiscal 

 

DECIZIE CONTENCIOS Nr. 2720 din 26 iunie 2008 a ÎNALTEI 

CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia de contencios administrativ şi 

fiscal NEPUBLICATĂ - Somaţii de plată şi titluri executorii. Proces-verbal de 

control. Natură juridică. Cerere de suspendare. Instanţă competentă şi 

procedură aplicabilă 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care să poată face obiectul 

unei cereri de suspendare întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi 

legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de 

plată privind creanţele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei 

contestaţii la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 172 şi următoarele din 

Codul de procedură fiscală, iar nu de către instanţa de contencios administrativ 

sesizată conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

Este însă de competenţa de soluţionare a instanţei de contencios 

administrativ cererea de suspendare a procesului-verbal de control, care, deşi 
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precede emiterea deciziei de impunere, produce efecte juridice prin el însuşi, 

fiind un act administrativ-fiscal, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

554/2004 şi art. 41 din Codul de procedură fiscală, emis de organul fiscal 

competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea 

unor drepturi şi obligaţii fiscale. 

 

La data de 14 septembrie 2007, SC "F." SRL Mioveni a solicitat ca în 

contradictoriu cu DGFP Argeş să se dispună, conform art. 14 alin. (1) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, suspendarea următoarelor 

acte: 

  - Procesul-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, încheiat 

pentru suma totală de 1.659.548 lei; 

 - Decizia de impunere, cu acelaşi număr şi dată, emisă pentru suma 

totală de 1.659.548 lei; 

  - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 15 din 1 iunie 2007, 

pentru suma de 455.685 lei; 

  - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 201 din 28 mai 2007, 

pentru suma de 87.675 lei; 

    - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 13 din 1 iunie 2007, 

pentru suma de 586.729 lei; 

 - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 14 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 529.459 lei; 

 - Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2322 emisă în Dosarul fiscal nr. 4 din 

1 iunie 2007 pentru suma de 1.571.873 lei; 

  - Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2208 emisă în Dosarul fiscal nr. 45 

din 28 mai 2007 pentru suma de 87.675 lei 

 În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că existenţa pe rolul 

autorităţii publice pârâte a contestaţiei formulate împotriva procesului-verbal 

de control financiar, având ca obiect anularea actelor constatatoare a căror 

suspendare a fost solicitată, echivalează cu dovedirea unui caz bine justificat, 

în sensul art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

De asemenea, a precizat că aplicarea actelor respective este de natură să 

prejudicieze în mod grav societatea, care se vede pusă în situaţia de a nu-şi mai 

putea continua activitatea în viitor. 

Ulterior, reclamanta şi-a precizat cererea, în sensul că a solicitat 

suspendarea executării actelor administrativ-fiscale mai sus menţionate, până la 

soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii introduse la Curtea de Apel 

Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul 

nr. 811/46/2007, pentru anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007, emisă de 

ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor. 
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 Prin Sentinţa civilă nr. 96/F-C din 19 octombrie 2007, Curtea de Apel 

Piteşti a respins excepţiile invocate de pârâtă referitoare la necompetenţa 

materială a instanţei şi la inadmisibilitatea cererii de suspendare, ca 

neîntemeiate. 

Totodată, a admis cererea reclamantei astfel cum a fost precizată, 

dispunând suspendarea executării tuturor actelor administrativ-fiscale mai sus 

menţionate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. 

În sfârşit, s-a constatat că suma de 3.000 de lei stabilită cu titlu de 

cauţiune a fost achitată de către societatea reclamantă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că emiterea 

actelor administrativ-fiscale prin care s-au stabilit mai multe creanţe fiscale 

este de natură a conduce la indisponibilitatea conturilor bancare ale 

reclamantei, paralizându-i practic întreaga activitate, cu consecinţe grave şi 

ireversibile în viitor. Totodată, a mai reţinut că, după soluţionarea contestaţiei 

la executare, pârâta va putea să-şi activeze titlurile executorii şi să blocheze 

activitatea comercială a societăţii, în condiţiile în care nu rezultă cu certitudine 

vinovăţia acesteia.Pe de altă parte, "aparenţa dreptului nu converge către 

legalitatea şi temeinicia actelor administrativ-fiscale", iar blocarea activităţii 

poate determina chiar intrarea în stare de faliment a societăţii comerciale. 

S-a mai arătat că, pe durata suspendării actelor respective, creditoarea 

beneficiază oricum de dobânzi şi penalităţi de întârziere şi că paguba iminentă 

a reclamantei este certă şi viitoare, justificând măsura admiterii cererii de faţă. 

În fine, curtea de apel a reţinut că pârâta a mai procedat la o verificare a 

aceleiaşi perioade, stabilind un alt rezultat, care o avantajează pe reclamantă, 

iar cercetarea penală a fost declanşată prin controlul altor societăţi cu care 

aceasta a colaborat. 

 În plus, la dosarul pricinii există rapoarte de expertiză tehnică efectuate 

în alte cauze şi chiar dacă au natura unor probe extrajudiciare, ele vizează 

aceleaşi acte administrativ-fiscale şi conduc cel puţin la premiza diminuării 

sumelor de bani stabilite în sarcina reclamantei. 

 Împotriva sentinţei, pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Argeş a declarat recurs. 

Recurenta a susţinut, în cadrul unei prime critici, că hotărârea s-a dat cu 

încălcarea competenţei altei instanţe în privinţa capătului de cerere având ca 

obiect suspendarea executării titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise 

în dosarele fiscale la care se referă reclamanta şi că instanţa competentă să se 

pronunţe asupra acestei cereri este Judecătoria Piteşti, conform art. 172 alin. (4) 

din Codul de procedură fiscală şi art. 373 alin. 2 din Codul de procedură civilă. 

Motivul de casare este fondat. 
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Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare 

întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi legi organice. Rezultă deci că 

suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată privind creanţele fiscale 

nu putea fi dispusă decât în cadrul unei contestaţii la executare, întemeiată pe 

dispoziţiile art. 172 şi următoarele din Codul de procedură fiscală, şi nu de 

către instanţa de contencios administrativ sesizată conform art. 14 şi 15 din 

Legea nr. 554/2004. 

Deşi excepţia de necompetenţă materială a fost invocată de pârâtă prin 

întâmpinare, curtea de apel a respins-o cu motivarea că atât somaţiile de plată, 

cât şi titlurile executorii emise de organul fiscal în dosarele fiscale "pot fi 

soluţionate prin prorogare, având în vedere decizia de impunere şi dispoziţiile 

art. 172 din Codul de procedură fiscală". 

Soluţia, ca şi argumentele invocate în sprijinul său ignoră însă nu numai 

natura juridică a titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise în cadrul 

procedurii de executare silită de către organele fiscale competente, ci şi 

reglementările legale existente, care conferă instanţelor judecătoreşti de drept 

comun competenţa materială de soluţionare a unor asemenea contestaţii. 

Recurenta a susţinut apoi că în mod greşit prima instanţă a respins 

excepţia de inadmisibilitate a capătului de cerere care se referă la suspendarea 

Procesului-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, întrucât acest act 

are, în realitate, natura unui raport de inspecţie fiscală care stă la baza emiterii 

deciziei de impunere şi nu reprezintă un titlu de creanţă susceptibil de 

executare silită. 

Critica nu este întemeiată, deoarece recurenta însăşi a admis faptul că 

procesul-verbal de control încheiat de consilierii pârâtei Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Argeş a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 10867 

din 30 martie 2007 pentru suma totală de 1.659.548 lei stabilită în sarcina 

reclamantei cu titlu de creanţă fiscală. 

Deşi precede deciziei de impunere, procesul-verbal de control este, în 

sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 şi art. 41 din Codul de 

procedură fiscală, un act administrativ-fiscal emis de organul fiscal competent 

în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea unor 

drepturi şi obligaţii fiscale. 

Având un asemenea caracter, procesul-verbal de control financiar a 

produs efecte juridice prin el însuşi şi, ca atare, poate forma obiectul unei cereri 

de suspendare a executării actului administrativ, conform art. 14 şi 15 din 
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Legea nr. 554/2004 în vigoare şi art. 215 alin. (2) din Codul de procedură 

fiscală. 

În cadrul altei critici, recurenta a susţinut că sentinţa atacată a fost 

pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, în ceea ce priveşte 

cuantumul sumei de bani stabilit de instanţă cu titlu de cauţiune şi a rezolvării 

date capătului de cerere având ca obiect suspendarea procesului-verbal de 

control şi a Deciziei de impunere nr. 10867 din 30 martie 2007. 

Motivul de recurs nu este fondat. 

Cum deja s-a arătat, prin sentinţă, curtea de apel a constatat că suma de 

3.000 lei fixată cu titlu de cauţiune în baza art. 215 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscală a fost achitată de către reclamantă. 

Legiuitorul nu a stabilit un anumit procent fix, ci a prevăzut 

posibilitatea instanţei competente de a obliga pe reclamantă la plata unei 

cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 

al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei. 

Ţinând seama de această reglementare şi de faptul că societatea 

comercială a mai achitat anterior o cauţiune în valoare de 166.954,80 lei, 

orientată spre limita maximă, în Dosarul nr. 6884/280/2007 al Judecătoriei 

Piteşti, fără temei s-a susţinut în recurs că suma de 3.000 lei achitată cu acelaşi 

titlu nu ar fi suficientă. 

 În legătură cu rezolvarea dată cererii de suspendare a executării celor 

două acte administrativ-fiscale, Înalta Curte a apreciat că ea este legală şi 

temeinică. 

Pentru această concluzie trebuie menţionat în primul rând cuantumul 

foarte ridicat al obligaţiilor financiare suplimentare stabilite de organul de 

control financiar, respectiv suma totală de 1.659.548 lei, a cărei plată imediată, 

prin raportare la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii comerciale, ar 

produce în mod cert o pagubă iminentă şi ireversibilă în patrimoniul său. 

Prima instanţă a reţinut judicios existenţa cazului bine justificat, 

referindu-se la o anumită aparenţă de nelegalitate a actelor administrativ-fiscale 

emise după ce un control financiar efectuat anterior la reclamantă, pe aceeaşi 

perioadă, nu a consemnat aspectele menţionate în aceste acte. 

Sub aspectul analizat este semnificativă hotărârea pronunţată de Curtea 

de Apel Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, prin 

Sentinţa civilă nr. 126/F-C din 19 decembrie 2007 în Dosarul nr. 811/46/2007. 

Este vorba despre o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a 

dispus anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007 şi trimiterea contestaţiei 

formulate de reclamantă, împotriva Deciziei de impunere nr. 10867/2007, la 

pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea soluţionării 

cauzei în fond. 
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În plus, societatea comercială a prezentat ca act nou în recurs şi opinia 

exprimată la cererea sa de către expertul contabil Ş.M. Acest expert a 

concluzionat că obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin Decizia de 

impunere nr. 10867 din 30 martie 2007 nu reflectă realitatea şi pot afecta 

negativ activitatea SC "F." SRL Mioveni. 

De asemenea, prima instanţă a apreciat că societatea respectivă are 

motive justificate pentru a solicita instanţei de judecată suspendarea executării 

deciziei de impunere emise de pârâtă pentru suma totală de 1.659.548 lei, 

deoarece aplicarea actului poate conduce la încetarea temporară a activităţii sau 

chiar la falimentul agentului economic controlat. 

 Având în vedere considerentele expuse în cele ce preced, recursul a 

fost admis numai în privinţa rezolvării date capetelor de cerere care au ca 

obiect suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată, celelalte 

dispoziţii ale sentinţei fiind menţinute 

 

Secţiunea 3. Conţinutul şi motivarea actului administrativ fiscal 

 

DECIZIE CIVILĂ   Nr. 110 din 22 ianuarie 2009 a CURŢII DE APEL 

SUCEAVA - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, 

NEPUBLICATĂ - Act administrativ emis prin intermediul mijloacelor 

informatice. Titlu executoriu 

 

Actul administrativ emis prin intermediul mijloacelor informatice este 

valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale 

organului fiscal, conform art. 43 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003, republicată. 

 

 Prin Sentinţa nr. 657/2008, judecătorul-sindic de la Tribunalul Suceava 

a respins ca nefondată cererea introductivă formulată de creditorul Ministerul 

Economiei şi Finanţelor în contradictoriu cu debitoarea SC "X." SRL. 

În motivarea soluţiei, s-au reţinut următoarele: 

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava - Secţia comercială, de 

contencios administrativ şi fiscal la data de 3 iulie 2008 şi înregistrată sub nr. 

5304/86/2008, creditorul Ministerul Economiei şi Finanţelor - Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

Judeţului Suceava a solicitat deschiderea procedurilor prevăzute de Legea nr. 

85/2006 faţă de debitoarea SC "X." SRL, motivat de faptul că aceasta 

datorează bugetului de stat suma de 41.390 lei, reprezentând TVA, impozit 

venit salarii, impozit profit, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă. 
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În probatoriu s-au depus copii după titlurile executorii 4 - 13 din 

4.09.2007, 1 - 7 din 18.07.2008, 2385 - 2393 din 2.07.2007, 1 - 11 din 

11.01.2007, 1905 - 1914 din 21.11.2007. 

Deşi creditoarea susţine că aceste titluri executorii sunt emise în sistem 

informatic şi pentru valabilitatea lor nu este necesară semnarea şi ştampilarea, 

conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1364/2007, iar 

analiza acestora, raportată la data emiterii, 21.11.2007, ar confirma susţinerile 

creditoarei, judecătorul-sindic constată că dosarele de executare au o dată 

anterioară datei emiterii titlurilor executorii. Or, conform art. 144 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, în toate actele de executare 

trebuie menţionat titlul executoriu. 

Prin urmare, la data deschiderii dosarelor de executare, 21.11.2007, 

11.01.2007, 4.09.2007, aşa cum rezultă din copiile depuse, titlurile executorii 

trebuiau emise, fiind o formalitate anterioară deschiderii executării, astfel că, 

raportate la data deschiderii dosarelor de executare, creditoarei nu-i sunt 

aplicabile dispoziţiile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 

1364/2007, care a intrat în vigoare la 8.10.2007, astfel că validitatea acestora 

nu poate fi reţinută. 

Cum art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 

sancţionează cu nulitatea lipsa semnăturii actului administrativ şi cum titlurile 

executorii depuse au această lipsă, nulitatea se răsfrânge asupra lor. 

 Împotriva sentinţei menţionate a declarat recurs Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice a Judeţului Suceava, învederând următoarele: 

 În mod greşit instanţa de fond a respins cererea introductivă formulată 

de DGFP Suceava împotriva debitoarei SC "X." SRL motivat de faptul că nu s-

a făcut dovada emiterii în condiţii legale a titlurilor executorii anexate, 

judecătorul-sindic constatând că nu sunt îndeplinite dispoziţiile legale privind 

existenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile. 

Potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, orice creditor îndreptăţit 

să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui 

debitor prezumat în insolvenţă poate introduce o cerere introductivă. 

În conformitate cu prevederile art. 3 pct. 6 din lege, prin creditor 

îndreptăţit să solicite deschiderea procedurii insolvenţei se înţelege creditorul a 

cărui creanţă împotriva patrimoniului debitorului este certă, lichidă şi exigibilă 

de mai mult de 30 de zile. 

Ţinând cont de dispoziţiile legale invocate, judecătorul-sindic trebuia să 

analizeze dacă sunt date condiţiile de certitudine, lichiditate şi exigibilitate în 

ceea ce priveşte creanţa pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii 

insolvenţei şi nu să se pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei actelor de 

executare. 
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Instanţa a reţinut că, raportat la data emiterii dosarelor de executare, în 

speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile Ordinului ministrului economiei şi 

finanţelor nr. 1364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor 

informatice a unor acte administrative şi, ca atare, validitatea titlurilor 

executorii nu poate fi reţinută. 

Astfel, judecătorul-sindic nu avea competenţa de a analiza legalitatea 

titlurilor executorii depuse în copie la dosarul cauzei, competenţa în materie 

aparţinând instanţei de executare. 

Intimaţii nu au depus întâmpinare. 

Curtea de Apel Suceava - Secţia comercială, de contencios 

administrativ şi fiscal, prin Decizia nr. 110 din 22 ianuarie 2009, a admis 

recursul, apreciind că este întemeiat. 

Judecătorul-sindic a reţinut lipsa de incidenţă în speţă a Ordinului nr. 

1364/2007 emis de ministrul economiei şi finanţelor, care a intrat în vigoare la 

08.10.2007 şi care prevede că titlurile executorii emise în sistem informatic 

sunt valabile fără semnătură şi ştampilă. 

Deşi ordinul menţionat nu era în vigoare, aşa cum a reţinut judecătorul-

sindic, erau în vigoare dispoziţiile art. 43 alin. (3) din Ordonanţa nr. 92/2003, 

republicată, incidente în speţă, care stipulau că actul administrativ emis prin 

intermediul mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă 

semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi 

ştampila organului emitent. Aşadar, Ordinul nr. 1364/2007 a preluat doar 

dispoziţiile art. 43 alin. (3) din Ordonanţa nr. 92/2003, republicată. 

 

Secţiunea 4. Comunicarea actului administrativ fiscal 

 

DECIZIE CIVILĂ Nr. 7 din 15 ianuarie 2009 a CURŢII DE APEL 

SUCEAVA - Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, 

NEPUBLICATĂ – Decizie privind impozitul pe venit. Comunicarea deciziei 

prin publicitate 

 

Întrucât corespondenţa trimisă la sediul fiscal al agentului economic 

persoană fizică a fost restituită cu menţiunea "destinatar plecat din ţară", corect 

organul fiscal a procedat la afişarea corespondenţei, respectiv publicarea pe 

pagina de internet a ANAF. 

 

Prin Decizia nr. 28 din 31.03.2008, DGFP Suceava a respins, ca fiind 

nedepusă în termen, contestaţia formulată de PF "X." împotriva deciziei de 

impunere privind impozitul de venit stabilit suplimentar în sumă de 10.563 lei, 

aferent anilor 2003 - 2006 cu motivarea că a fost depăşit termenul de 30 de zile 
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prevăzut de art. 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, pentru depunerea contestaţiei. 

 Prin Sentinţa nr. 2021 din 5 august 2008 a Tribunalului Suceava - 

Secţia contencios, s-a admis contestaţia formulată de către PF "X." şi s-a anulat 

Decizia nr. 28/31.03.2008, pârâta DGFP Suceava fiind obligată a soluţiona pe 

fond contestaţia formulată de către PF "X.". 

În motivarea soluţiei s-a reţinut că decizia de impunere contestată nu a 

fost comunicată reclamantei, că mandatara acesteia a luat cunoştinţă de decizia 

de impunere abia la 13.02.2008 (când i s-a prezentat această decizie de către 

organul de cercetare penală) şi faţă de acest termen contestaţia formulată nu 

este tardivă. 

Împotriva sentinţei a declarat recurs DGFP Suceava, susţinând că este 

nelegală. A solicitat admiterea recursului şi respingerea contestaţiei. 

Şi-a dezvoltat motivele de recurs arătând următoarele: 

- decizia de impunere contestată a fost comunicată prin poştă la 

domiciliul fiscal al contribuabilului cu scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire, conform art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 

republicată, întrucât corespondenţa a fost restituită cu menţiunea că destinatarul 

este plecat din ţară s-a făcut comunicarea prin publicitate, conform art. 44 alin. 

(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată. 

În cauză nu sunt date situaţiile de excepţie prevăzute de art. 44 alin. (1) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, când actul administrativ se 

comunică altor persoane decât contribuabilului. 

Recursul a fost întemeiat în drept pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi art. 

304^1 din Codul de procedură civilă. 

Prin întâmpinarea depusă, intimata a cerut respingerea recursului ca 

nefondat, motivând că actul administrativ fiscal contestat nu a fost comunicat 

legal şi că prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, în forma 

republicată, se completează în mod corespunzător cu art. 99 şi urm. din Codul 

de procedură civilă. 

  S-a mai arătat că organul fiscal avea cunoştinţă de faptul că în 

perioada inspecţiei fiscale contribuabilul a fost reprezentat de către mandatar, 

care avea împuternicire prin Procura generală nr. 2353 din 10.08.2007. 

 În plus s-a mai susţinut că practica organelor fiscale de a comunica 

actele administrativ-fiscale doar prin publicitate - fără ca în prealabil să fi 

procedat la comunicarea actului la sediul fiscal al contribuabilului - contravine 

dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 6 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

 Criticile formulate sunt întemeiate. 
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Art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 

republicată, prevede că actul administrativ fiscal se comunică prin poştă, la 

domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu conformare 

de primire. 

 Art. 44 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, 

statuează că actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia 

îi este destinat. 

Actul administrativ fiscal va putea fi comunicat împuternicitului, în 

situaţia contribuabilului fără domiciliu fiscal în România [art. 18 alin. (4)], sau 

curatorului numit în condiţiile art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, 

republicată. 

Domiciliul fiscal al PF "X." este în România, adresă unde a fost 

comunicat actul de impunere, la 17.11.2007. 

Întrucât corespondenţa trimisă la sediul fiscal a fost restituită cu 

menţiunea "destinatar plecat din ţară", s-a făcut aplicarea art. 44 alin. (3) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, respectiv comunicarea prin 

publicitate, prin afişarea concomitent la sediul organului fiscal emitent şi pe 

pagina de internet a ANAF, la 18.12.2007. 

 Faţă de data comunicării actului fiscal, contestaţia formulată la 

27.02.2008 apare ca tardivă, astfel încât Decizia nr. 28 din 31.03.2008 este 

legală. 

 Este greşită motivarea instanţei de fond în sensul că actul de impunere 

trebuia comunicat mandatarei, deoarece nu sunt date situaţiile de excepţie 

prevăzute de art. 44 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în forma 

republicată, care să permită comunicarea actelor administrativ-fiscale altor 

persoane decât contribuabilului căruia îi este destinat actul. 

Comunicarea actelor administrativ-fiscale nu este o "practică" a 

organelor fiscale, ci se constituie într-o modalitate de comunicare a acestor 

acte, modalitate prevăzută de lege. 

 

DECIZIE CONTENCIOS   Nr. 977 din 23 februarie 2010 a ÎNALTEI 

CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia contencios administrativ şi fiscal 

NEPUBLICATĂ - Act administrativ fiscal. Efectele comunicării prin 

publicitate cu rea-credinţă 

 

În raport cu dispoziţiile art. 44 alin. (4) din Codul de procedură 

fiscală, republicat, coroborate cu cele ale art. 95 alin. 1 şi 4 din Codul de 

procedură civilă, nu este decăzut din dreptul de a depune contestaţie, în 

condiţiile titlului IX din Codul de procedură fiscală, republicat, contribuabilul 

căruia organul fiscal i-a comunicat actul administrativ fiscal prin publicitate, cu 
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toate că îi cunoştea domiciliul fiscal unde ar fi trebuit să fie îndeplinită 

procedura de comunicare. 

 Prin acţiunea formulată iniţial pe rolul Tribunalului Dolj - Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal, reclamantul N.I. a chemat în judecată 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj - Administraţia Finanţelor Publice 

Craiova, solicitând anularea Deciziei nr. 51585 din 12 iunie 2008 şi a Deciziei 

nr. 107836 din 23 decembrie 2008. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că actele administrative 

fiscale pe care le contestă sunt netemeinice şi nelegale cu privire la suma de 

107.599 lei debit şi 404.814 lei penalităţi de întârziere. 

Reclamantul a mai susţinut, în ceea ce priveşte respingerea 

contestaţiei în procedura prealabilă ca tardivă, că soluţia organelor fiscale este 

vădit nelegală, întrucât pârâta autoritate nu a comunicat Decizia nr. 51585/2008 

în niciuna dintre modalităţile prevăzute de art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003, republicată. 

Prin Sentinţa nr. 652 din 25 martie 2009, Tribunalul Dolj - Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de necompetenţă materială 

invocată de pârâtă şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea 

Curţii de Apel Craiova - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, constatând 

incidente dispoziţiile art. 10 alin. (1) teza II-a din Legea nr. 554/2004. 

La data de 7 aprilie 2009, cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de 

Apel Craiova sub nr. 910/54/2009. 

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, 

arătând că prin Decizia nr. 107836 din 23 decembrie 2008, emisă de 

Administraţia Finanţelor Publice Craiova, contestaţia nu a fost soluţionată pe 

fond. 

Examinând excepţia invocată, prima instanţă a găsit-o întemeiată cu 

privire la capătul de cerere relativ la anularea Deciziei nr. 51585/2008, prin 

care a fost antrenată răspunderea solidară a reclamantului, având în vedere că 

autoritatea pârâtă nu a soluţionat pe fond contestaţia. 

În ceea ce priveşte capătul II al cererii, relativ la anularea Deciziei nr. 

107836 din 23 decembrie 2008, emisă de Administraţia Finanţelor Publice 

Craiova, Curtea de Apel Craiova l-a găsit întemeiat, iar prin Sentinţa civilă nr. 

225 din 11 iunie 2009 a admis contestaţia formulată de N.I., a anulat Decizia 

nr. 107836 din 23 decembrie 2008 şi a obligat pârâta să soluţioneze pe fond 

contestaţia înregistrată sub nr. 106455 din 16 decembrie 2008. 

În motivarea hotărârii sale, prima instanţă a reţinut următoarele 

considerente: 

Actul administrativ fiscal contestat în procedura administrativă 

prealabilă, şi anume Decizia nr. 51585/2008, emisă de către Administraţia 
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Finanţelor Publice Craiova, a fost comunicat prin publicitate la data de 

17.06.2008, conform "Anunţului individual", ce poartă numărul 524311 din 

17.06.2008. 

Reclamantul a luat cunoştinţă despre emiterea acestuia la data de 9 

decembrie 2008, dată la care Administraţia Finanţelor Publice Craiova i-a 

comunicat o somaţie din care rezultă că va fi executat pentru suma de 512.413 

lei. 

Deşi prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, republicat, 

prevăd posibilitatea comunicării actului administrativ prin publicitate, aceleaşi 

reglementări [alin. (4)] fac trimitere la aplicarea Codului de procedură civilă în 

ceea ce priveşte "comunicarea prin publicitate", care se aplică în mod 

corespunzător. 

Or, din cuprinsul prevederilor art. 95 din Codul de procedură civilă 

rezultă că citarea, respectiv comunicarea unui act prin publicitate, inclusiv prin 

afişarea acestuia la sediul organului emitent, se face numai atunci când, prin tot 

ce a fost întreprins, nu s-a izbutit a se afla domiciliul părţii respective. 

În cazul de faţă însă, deşi organele fiscale cunoşteau domiciliul fiscal al 

reclamantului, au procedat la comunicarea actului contestat prin publicitate, 

ceea ce evident reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale aplicabile de către 

autoritatea pârâtă. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Dolj, în nume propriu, precum şi în numele şi pentru 

Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Craiova, solicitând 

modificarea ei, în sensul respingerii în totalitate a acţiunii reclamantului N.I. 

A fost invocat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul 

de procedură civilă, în dezvoltarea căruia s-a susţinut, în esenţă, că hotărârea a 

fost dată cu aplicarea greşită a legii, întrucât dispoziţiile art. 44 alin. (2) din 

Codul de procedură fiscală, republicat, nu conţin niciun fel de prevedere 

referitoare la obligativitatea îndeplinirii procedurii de comunicare, cumulativ, 

prin mai multe modalităţi legale, aşa cum nu acordă o importanţă mai mare 

uneia dintre acestea şi nici nu stabilesc o ordine a modalităţilor în care trebuie 

să fie transmis actul administrativ. 

În opinia recurentei, organul fiscal a procedat corect la comunicarea 

actului administrativ prin publicitate la 17 iunie 2008, cu respectarea 

dispoziţiilor art. 44 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, republicat, iar 

cererea formulată în procedura prealabilă în data de 16 decembrie 2008 este 

tardivă. 

Recursul nu este fondat. 

Examinând actele dosarului, hotărârea atacată şi criticile ce i-au fost 

aduse, prin prisma dispoziţiilor legale incidente în materia supusă controlului 
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judiciar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a constatat că nu subzistă în speţă 

motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 din Codul de procedură 

civilă, invocat de recurentă, pentru considerentele în continuare arătate. 

Codul de procedură fiscală, republicat, reglementează, prin art. 44 alin. 

(2), mai multe modalităţi de comunicare a actelor administrativ fiscale, de 

natură să asigure confirmarea primirii acestora, precum şi comunicarea prin 

publicitate [lit. d)], care se efectuează în condiţiile prevăzute la alin. (3). 

Acelaşi text de lege dispune, prin alin. (4), că dispoziţiile Codului de 

procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile în 

mod corespunzător. 

Potrivit art. 95 alin. 1 din Codul de procedură civilă, citarea prin 

publicitate se dispune atunci când reclamantul învederează că, deşi a făcut tot 

ce i-a stat în putinţă, nu a izbutit să afle domiciliul pârâtului. 

Într-o corectă aplicare a acestor prevederi legale, nu este suficient, 

aşadar, ca reclamantul să afirme că nu cunoaşte domiciliul pârâtului, ci trebuie 

să învedereze împrejurări concrete din care să rezulte că, deşi a făcut tot ce i-a 

stat în putinţă, nu a reuşit să afle domiciliul acestuia, confirmându-şi, eventual, 

susţinerile cu probe corespunzătoare. 

Dacă se dovedeşte că adresa pârâtului era cunoscută şi totuşi s-a obţinut 

citarea sa prin publicitate, toate actele săvârşite după acest moment se vor 

anula, astfel cum prevede art. 95 alin. 4 din Codul de procedură civilă. 

În raport cu aceste prevederi legale, precum şi cu raţiunea şi efectele 

comunicării actului administrativ fiscal, este indiscutabil faptul că se poate 

recurge la modalitatea de comunicare a acestuia prin publicitate numai atunci 

când domiciliul fiscal al contribuabilului nu este cunoscut, cum corect a reţinut 

şi judecătorul fondului. 

În conformitate cu prevederile art. 45 din Codul de procedură fiscală, 

republicat, actul administrativ fiscal produce efecte numai din momentul în 

care este comunicat contribuabilului, obligativitatea comunicării acestuia, în 

condiţiile legii, fiind instituită prin art. 44 alin. (1). 

Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contestaţie, potrivit legii, în termen de 

30 de zile de la data comunicării acestora, sub sancţiunea decăderii, astfel cum 

rezultă din prevederile art. 205, corelate cu cele ale art. 207 din Codul de 

procedură fiscală, republicat. 

În speţă, în raport cu actele dosarului şi prevederile legale anterior 

redate, prima instanţă a reţinut în mod corect că reclamantul a luat cunoştinţă 

de emiterea actului contestat numai la data de 9 decembrie 2008, dată la care i-

a fost comunicată somaţia de plată a obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina sa. 
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Ca atare, contestaţia înregistrată la 16 decembrie 2008 a fost formulată în 

termenul prevăzut de art. 207 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, republicat. 

În aceste condiţii, cum organul fiscal competent s-a pronunţat numai 

asupra excepţiei tardivităţii contestaţiei, a cărei incidenţă a fost greşit reţinută, 

în considerarea dispoziţiilor art. 218 din Codul de procedură fiscală, republicat, 

s-a impus adoptarea soluţiei de anulare a Deciziei nr. 107836 din 23 decembrie 

2008, cu consecinţa obligării organului respectiv la soluţionarea pe fond a 

contestaţiei. 

Reţinând, faţă de cele expuse, că hotărârea atacată a fost dată cu 

aplicarea corectă a legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul ca 

nefundat. 

 

SENTINŢA CIVILĂ NR. 19255/2011 pronunţată de Judecătoria Cluj 

Napoca 

 

Reţine că în data de 8.04.2011 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca contestaţia la executare formulată de contestatoarea NL împotriva 

intimatei AFP CLUJ-NAPOCA prin care a solicitat instanţei ca prin hotărârea 

pe care o va pronunţa să dispună anularea titlului executoriu nr. şi a somaţiei 

nr., să dispună suspendarea executării silite, cu cheltuieli de judecată.  

În fapt, contestatoarea a arătat că între părţi există începând cu anul 

2008 mai multe litigii referitoare la o pretinsă obligaţie de plată a contestatoarei 

către bugetul de stat. Astfel, intimata a pornit împotriva contestatoarei două 

proceduri de executare, ambele anulate de Judecătoria Cluj-Napoca întrucât nu 

s-a comunicat decizia de impunere care a stat la baza executării silite şi s-a 

efectuat executarea silită în anul 2010 în baza unui titlul executoriu şi a unei 

somaţii anulate de instanţă în anul 2008. 

În prezent în cadrul aceluiaşi dosar execuţional din 2008, intimata a 

pornit o a treia executare silită. De altfel, contestatoarea a susţinut că există pe 

rolul Tribunalului Cluj un litigiu având ca obiect anularea deciziei de calcul 

accesorii din anul 2007 prin intermediul căreia intimata pretinde faptul că a 

stabilit în sarcina contestatoarei obligaţii fiscale accesorii aferente impozitului 

pe venituri din investiţii din anul 2006. 

Referitor la cererea de suspendare, contestatoarea a arătat că înţelege să 

solicite suspendarea executării până la soluţionarea prezentei contestaţii, cu 

consemnarea cauţiunii prev.de art.7231 alin.2 C.proc.civ. În ce priveşte 

cuantumul cauţiunii, contestatoarea a solicitat ca acesta să nu depăşească 5% 

din valoarea obiectului cererii. În motivarea acestei solicitări, contestatoarea a 

invocat practica judecătorilor de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 
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Astfel, în privinţa cuantumului sumelor de bani pretinse ca o condiţie 

sine qua non a accesului la justiţie consacrat de art.6 par.1 din CEDO nu există 

un barem oferit de Curte prin raportare la care să se aprecieze dacă se restrânge 

sau nu accesul liber la justiţie. Judecătorii Curţii au însă în vedere situaţia 

financiară a reclamantului, şansele de succes, stadiul procesual în care intervine 

îngrădirea, garanţiile procedurale de care se bucură reclamantul sau evoluţia 

ulterioară a legislaţiei. 

În ce priveşte prezenta cauză, contestatoarea a susţinut că date fiind 

şansele de succes ridicate, se poate stabilit o cauţiune redusă care să nu 

reprezinte un obstacol de fapt care ar privao de accesul la justiţie. 

Pe fondul cauzei, contestatoarea a invocat mai multe probleme care în 

opinia sa conduc la nelegalitatea somaţiei, a titlului executoriu şi implicit a 

executării silite. 

Astfel, în primul rând contestatoarea a învederat faptul că decizia de 

calcul a obligaţiilor fiscale accesorii din data de 19.12.2007 nu i-a fost 

comunicată niciodată prin vreuna din modalităţile prev. de art.44 C.proc.fisc., 

astfel această decizie nu poate constitui titlu de creanţă şi titlu executoriu. 

Pe de altă parte, aparent, obligaţiile fiscale accesorii ale contestatoarei 

au fost stabilite prin decizia de calcul accesorii nr.1230101678823 din 

19.12.2007, pe cale de consecinţă, conform dispoziţiilor procedurale fiscale, 

această decizie ar constitui titlu de creanţă şi la scadenţa obligaţiei de plată ar 

putea constitui titlu executoriu. Însă în speţă, alăturat somaţiei, i-a fost transmis 

un înscris cu titulatura de titlu executoriu şi cu nr.123010011532115 din 

22.03.2011 care nu corespunde cu decizia de calcul a obligaţiilor accesorii. 

Totodată, contestatoarea a susţinut că este o practică a intimatei de a 

emite noi somaţii şi titluri executorii cu alte numere decât cele anulate de 

instanţă în cadrul unei contestaţii la executare anterioare. Acest lucru este 

evident şi în cauză, unde dosarul de executare este din anul 2008, iar intimata a 

schimbat numărul şi data emiterii titlurilor executorii, respectiv a somaţiilor. 

În final, contestatoarea a înţeles să mai invoce faptul că există o 

disproporţie vădită dintre sumele înscrise în decizia de calcul accesorii din 

19.12.2007 şi sumele stabilite prin titlul executoriu. 

La data de 16.06.2011 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat 

respingerea ca neîntemeiată contestaţiei la executare, precum şi a cererii de 

suspendare a executării silite. 

Astfel, referitor la cererea de suspendare, intimata a precizat că potrivit 

art.172 şi urm. din O.G.nr.92/2003 pe calea contestaţiei la executare se poate 

solicita numai anularea actelor şi formelor de executare silită încheiate cu 

încălcarea legii, însă în concret, contestatoarea nu a invocat astfel de vicii 

privind executarea, motiv pentru care cererea de suspendare este neîntemeiată. 
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Pe fondul cauzei, intimata a arătat că motivele invocate de contestatoare 

sunt neîntemeiate cu atât mai mult cu cât în dosarul civil nr.398/117/2011 al 

Tribunalului Cluj a fost respinsă acţiunea contestatoarei prin care a contestat 

decizia de calcul accesorii cu aceiaşi motivare ca în contestaţie. 

Pe de altă parte, intimata a arătat că a comunicat contestatoarei actele în 

modalitatea prevăzută de art.44 din Codul de procedură fiscală. 

Din actele şi lucrările existente la dosar, instanţa reţine următoarele: 

La data de 22.03.2011 intimata a emis somaţia nr.123010019838848 

prin care a înştiinţat contestatoarea că împotriva sa a fost începută executarea 

silită în temeiul titlului executoriu nr.123010011532115 din 22.03.2011 privind 

suma de 10.369 lei cu titlu de impozit plăţi anticipate în contul impozitului pe 

câştig net anual, impozit pentru câştig din transferul valorilor altele decât părţi 

sociale şi valori mobiliare în cazul societăţilor închise. 

Totodată, se reţine că la data de 22.03.2011 intimata a emis şi titlul 

executoriu nr.123010011532115 privind aceiaşi sumă indicată mai sus cu 

menţiunea că documentul prin care s-a evidenţiat suma de plată este decizia 

calcul accesorii 1230101678823 din 19.12.2007. 

Conform art.44 din O.G.nr.92/2003 (1) Actul administrativ fiscal 

trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este destinat. În situaţia 

contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care şi-au desemnat 

împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui curator 

fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică 

împuternicitului sau curatorului, după caz.(2) Actul administrativ fiscal se 

comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se 

asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal sau prin poştă, cu 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2^1) Actul administrativ 

fiscal poate fi comunicat şi prin alte mijloace cum sunt fax, e-mail sau alte 

mijloace electronice de transmitere la distanţă, dacă se asigură transmiterea 

textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia şi dacă 

contribuabilul a solicitat expres acest lucru. (2^2) În cazul în care comunicarea 

potrivit alin. (2) sau (2^1), după caz, nu a fost posibilă, aceasta se realizează 

prin publicitate. (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, 

concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se 

menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele 

contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale 

prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la sediul acestora şi pe 

pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale respective. În lipsa 

paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a 

consiliului judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră 
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comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului. (4) Dispoziţiile 

Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt 

aplicabile în mod corespunzător. Totodată, se reţine că potrivit art.45 din 

acelaşi act normativ (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul 

în care este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în 

actul administrativ comunicat, potrivit legii.  

În speţă actul administrativ fiscal este decizia de calcul a obligaţiilor 

fiscale accesorii din data de 19.12.2007 care nu a fost comunicat contestatoarei 

în nici una din modalităţile reglementate expres de art.44 din O.G.nr.92/2003, 

astfel că această decizie nu îi este opozabilă contestatoarei şi nu poate constitui 

titlu de creanţă şi titlu executoriu în prezenta cauză. 

Prin urmare, întrucât titlul executoriu nu a fost comunicat 

contestatoarei, instanţa găseşte întemeiată contestaţia la executare şi în 

consecinţă în temeiul art.399 şi urm.proc.civ. cu aplicarea art.44 şi 172 şi urm. 

din O.G.nr.92/2003 o va admite, va dispune anularea titlului executoriu şi a 

somaţiei 

 

Secţiunea 5. Titlul executoriu şi condiţiile pentru începerea executării silite 

 

DECIZIA  Nr. 2720 din 26 iunie 2008 a ÎNALTEI CURŢI DE 

CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia de contencios administrativ şi fiscal - Somaţii 

de plată şi titluri executorii. Proces-verbal de control. Natură juridică. Cerere 

de suspendare. Instanţă competentă şi procedură aplicabilă 

Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care să poată face obiectul 

unei cereri de suspendare întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi 

legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de 

plată privind creanţele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei 

contestaţii la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 172 şi următoarele din 

Codul de procedură fiscală, iar nu de către instanţa de contencios administrativ 

sesizată conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

Este însă de competenţa de soluţionare a instanţei de contencios 

administrativ cererea de suspendare a procesului-verbal de control, care, deşi 

precede emiterea deciziei de impunere, produce efecte juridice prin el însuşi, 

fiind un act administrativ-fiscal, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

554/2004 şi art. 41 din Codul de procedură fiscală, emis de organul fiscal 

competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea 

unor drepturi şi obligaţii fiscale. 
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La data de 14 septembrie 2007, SC "F." SRL Mioveni a solicitat ca în 

contradictoriu cu DGFP Argeş să se dispună, conform art. 14 alin. (1) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, suspendarea următoarelor 

acte: 

 - Procesul-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, încheiat 

pentru suma totală de 1.659.548 lei; 

 - Decizia de impunere, cu acelaşi număr şi dată, emisă pentru suma 

totală de 1.659.548 lei; 

 - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 15 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 455.685 lei; 

- Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 201 din 28 mai 2007, 

pentru suma de 87.675 lei; 

 - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 13 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 586.729 lei; 

- Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 14 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 529.459 lei; 

 - Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2322 emisă în Dosarul fiscal nr. 4 din 

1 iunie 2007 pentru suma de 1.571.873 lei; 

- Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2208 emisă în Dosarul fiscal nr. 45 din 

28 mai 2007 pentru suma de 87.675 lei. 

 În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că existenţa pe rolul 

autorităţii publice pârâte a contestaţiei formulate împotriva procesului-verbal 

de control financiar, având ca obiect anularea actelor constatatoare a căror 

suspendare a fost solicitată, echivalează cu dovedirea unui caz bine justificat, 

în sensul art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

 De asemenea, a precizat că aplicarea actelor respective este de natură 

să prejudicieze în mod grav societatea, care se vede pusă în situaţia de a nu-şi 

mai putea continua activitatea în viitor. 

Ulterior, reclamanta şi-a precizat cererea, în sensul că a solicitat 

suspendarea executării actelor administrativ-fiscale mai sus menţionate, până la 

soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii introduse la Curtea de Apel 

Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul 

nr. 811/46/2007, pentru anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007, emisă de 

ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Prin Sentinţa civilă nr. 96/F-C din 19 octombrie 2007, Curtea de Apel 

Piteşti a respins excepţiile invocate de pârâtă referitoare la necompetenţa 

materială a instanţei şi la inadmisibilitatea cererii de suspendare, ca 

neîntemeiate. 
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Totodată, a admis cererea reclamantei astfel cum a fost precizată, 

dispunând suspendarea executării tuturor actelor administrativ-fiscale mai sus 

menţionate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. 

 În sfârşit, s-a constatat că suma de 3.000 de lei stabilită cu titlu de 

cauţiune a fost achitată de către societatea reclamantă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că emiterea 

actelor administrativ-fiscale prin care s-au stabilit mai multe creanţe fiscale 

este de natură a conduce la indisponibilitatea conturilor bancare ale 

reclamantei, paralizându-i practic întreaga activitate, cu consecinţe grave şi 

ireversibile în viitor. Totodată, a mai reţinut că, după soluţionarea contestaţiei 

la executare, pârâta va putea să-şi activeze titlurile executorii şi să blocheze 

activitatea comercială a societăţii, în condiţiile în care nu rezultă cu certitudine 

vinovăţia acesteia. 

Pe de altă parte, "aparenţa dreptului nu converge către legalitatea şi 

temeinicia actelor administrativ-fiscale", iar blocarea activităţii poate determina 

chiar intrarea în stare de faliment a societăţii comerciale. 

S-a mai arătat că, pe durata suspendării actelor respective, creditoarea 

beneficiază oricum de dobânzi şi penalităţi de întârziere şi că paguba iminentă 

a reclamantei este certă şi viitoare, justificând măsura admiterii cererii de faţă. 

În fine, curtea de apel a reţinut că pârâta a mai procedat la o verificare a 

aceleiaşi perioade, stabilind un alt rezultat, care o avantajează pe reclamantă, 

iar cercetarea penală a fost declanşată prin controlul altor societăţi cu care 

aceasta a colaborat. 

În plus, la dosarul pricinii există rapoarte de expertiză tehnică efectuate 

în alte cauze şi chiar dacă au natura unor probe extrajudiciare, ele vizează 

aceleaşi acte administrativ-fiscale şi conduc cel puţin la premiza diminuării 

sumelor de bani stabilite în sarcina reclamantei. 

Împotriva sentinţei, pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş 

a declarat recurs. 

Recurenta a susţinut, în cadrul unei prime critici, că hotărârea s-a dat cu 

încălcarea competenţei altei instanţe în privinţa capătului de cerere având ca 

obiect suspendarea executării titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise 

în dosarele fiscale la care se referă reclamanta şi că instanţa competentă să se 

pronunţe asupra acestei cereri este Judecătoria Piteşti, conform art. 172 alin. (4) 

din Codul de procedură fiscală şi art. 373 alin. 2 din Codul de procedură civilă. 

Motivul de casare este fondat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare 
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întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi legi organice. Rezultă deci că 

suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată privind creanţele fiscale 

nu putea fi dispusă decât în cadrul unei contestaţii la executare, întemeiată pe 

dispoziţiile art. 172 şi următoarele din Codul de procedură fiscală, şi nu de 

către instanţa de contencios administrativ sesizată conform art. 14 şi 15 din 

Legea nr. 554/2004. 

Deşi excepţia de necompetenţă materială a fost invocată de pârâtă prin 

întâmpinare, curtea de apel a respins-o cu motivarea că atât somaţiile de plată, 

cât şi titlurile executorii emise de organul fiscal în dosarele fiscale "pot fi 

soluţionate prin prorogare, având în vedere decizia de impunere şi dispoziţiile 

art. 172 din Codul de procedură fiscală". 

Soluţia, ca şi argumentele invocate în sprijinul său ignoră însă nu numai 

natura juridică a titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise în cadrul 

procedurii de executare silită de către organele fiscale competente, ci şi 

reglementările legale existente, care conferă instanţelor judecătoreşti de drept 

comun competenţa materială de soluţionare a unor asemenea contestaţii. 

Recurenta a susţinut apoi că în mod greşit prima instanţă a respins 

excepţia de inadmisibilitate a capătului de cerere care se referă la suspendarea 

Procesului-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, întrucât acest act 

are, în realitate, natura unui raport de inspecţie fiscală care stă la baza emiterii 

deciziei de impunere şi nu reprezintă un titlu de creanţă susceptibil de 

executare silită. 

Critica nu este întemeiată, deoarece recurenta însăşi a admis faptul că 

procesul-verbal de control încheiat de consilierii pârâtei Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Argeş a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 10867 

din 30 martie 2007 pentru suma totală de 1.659.548 lei stabilită în sarcina 

reclamantei cu titlu de creanţă fiscală. 

Deşi precede deciziei de impunere, procesul-verbal de control este, în 

sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 şi art. 41 din Codul de 

procedură fiscală, un act administrativ-fiscal emis de organul fiscal competent 

în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea unor 

drepturi şi obligaţii fiscale. 

Având un asemenea caracter, procesul-verbal de control financiar a 

produs efecte juridice prin el însuşi şi, ca atare, poate forma obiectul unei cereri 

de suspendare a executării actului administrativ, conform art. 14 şi 15 din 

Legea nr. 554/2004 în vigoare şi art. 215 alin. (2) din Codul de procedură 

fiscală. 

În cadrul altei critici, recurenta a susţinut că sentinţa atacată a fost 

pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, în ceea ce priveşte 

cuantumul sumei de bani stabilit de instanţă cu titlu de cauţiune şi a rezolvării 
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date capătului de cerere având ca obiect suspendarea procesului-verbal de 

control şi a Deciziei de impunere nr. 10867 din 30 martie 2007. 

Motivul de recurs nu este fondat. 

Cum deja s-a arătat, prin sentinţă, curtea de apel a constatat că suma de 

3.000 lei fixată cu titlu de cauţiune în baza art. 215 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscală a fost achitată de către reclamantă. 

 Legiuitorul nu a stabilit un anumit procent fix, ci a prevăzut 

posibilitatea instanţei competente de a obliga pe reclamantă la plata unei 

cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 

al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei. 

Ţinând seama de această reglementare şi de faptul că societatea 

comercială a mai achitat anterior o cauţiune în valoare de 166.954,80 lei, 

orientată spre limita maximă, în Dosarul nr. 6884/280/2007 al Judecătoriei 

Piteşti, fără temei s-a susţinut în recurs că suma de 3.000 lei achitată cu acelaşi 

titlu nu ar fi suficientă. 

În legătură cu rezolvarea dată cererii de suspendare a executării celor 

două acte administrativ-fiscale, Înalta Curte a apreciat că ea este legală şi 

temeinică. 

Pentru această concluzie trebuie menţionat în primul rând cuantumul 

foarte ridicat al obligaţiilor financiare suplimentare stabilite de organul de 

control financiar, respectiv suma totală de 1.659.548 lei, a cărei plată imediată, 

prin raportare la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii comerciale, ar 

produce în mod cert o pagubă iminentă şi ireversibilă în patrimoniul său. 

Prima instanţă a reţinut judicios existenţa cazului bine justificat, 

referindu-se la o anumită aparenţă de nelegalitate a actelor administrativ-fiscale 

emise după ce un control financiar efectuat anterior la reclamantă, pe aceeaşi 

perioadă, nu a consemnat aspectele menţionate în aceste acte. 

Sub aspectul analizat este semnificativă hotărârea pronunţată de Curtea 

de Apel Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, prin 

Sentinţa civilă nr. 126/F-C din 19 decembrie 2007 în Dosarul nr. 811/46/2007. 

Este vorba despre o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a 

dispus anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007 şi trimiterea contestaţiei 

formulate de reclamantă, împotriva Deciziei de impunere nr. 10867/2007, la 

pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea soluţionării 

cauzei în fond. 

În plus, societatea comercială a prezentat ca act nou în recurs şi opinia 

exprimată la cererea sa de către expertul contabil Ş.M. Acest expert a 

concluzionat că obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin Decizia de 

impunere nr. 10867 din 30 martie 2007 nu reflectă realitatea şi pot afecta 

negativ activitatea SC "F." SRL Mioveni. 
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De asemenea, prima instanţă a apreciat că societatea respectivă are 

motive justificate pentru a solicita instanţei de judecată suspendarea executării 

deciziei de impunere emise de pârâtă pentru suma totală de 1.659.548 lei, 

deoarece aplicarea actului poate conduce la încetarea temporară a activităţii sau 

chiar la falimentul agentului economic controlat. 

Având în vedere considerentele expuse în cele ce preced, recursul a fost 

admis numai în privinţa rezolvării date capetelor de cerere care au ca obiect 

suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată, celelalte dispoziţii ale 

sentinţei fiind menţinute. 

 

Secţiunea 6. Contestaţia la executare 

 

DECIZIA   Nr. 2720 din 26 iunie 2008 a ÎNALTEI CURŢI DE 

CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia de contencios administrativ şi fiscal, 

NEPUBLICATĂ - Somaţii de plată şi titluri executorii. Proces-verbal de 

control. Natură juridică. Cerere de suspendare. Instanţă competentă şi 

procedură aplicabilă 

Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care să poată face obiectul 

unei cereri de suspendare întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi 

legi organice. Rezultă că suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de 

plată privind creanţele fiscale nu poate fi dispusă decât în cadrul unei 

contestaţii la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 172 şi următoarele din 

Codul de procedură fiscală, iar nu de către instanţa de contencios administrativ 

sesizată conform art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

Este însă de competenţa de soluţionare a instanţei de contencios 

administrativ cererea de suspendare a procesului-verbal de control, care, deşi 

precede emiterea deciziei de impunere, produce efecte juridice prin el însuşi, 

fiind un act administrativ-fiscal, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 

554/2004 şi art. 41 din Codul de procedură fiscală, emis de organul fiscal 

competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea 

unor drepturi şi obligaţii fiscale. 

La data de 14 septembrie 2007, SC "F." SRL Mioveni a solicitat ca în 

contradictoriu cu DGFP Argeş să se dispună, conform art. 14 alin. (1) din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, suspendarea următoarelor 

acte: 

- Procesul-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, încheiat 

pentru suma totală de 1.659.548 lei; 
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 - Decizia de impunere, cu acelaşi număr şi dată, emisă pentru suma 

totală de 1.659.548 lei; 

- Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 15 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 455.685 lei; 

- Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 201 din 28 mai 2007, 

pentru suma de 87.675 lei; 

 - Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 13 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 586.729 lei; 

- Titlul executoriu emis în Dosarul fiscal nr. 14 din 1 iunie 2007, pentru 

suma de 529.459 lei; 

- Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2322 emisă în Dosarul fiscal nr. 4 din 

1 iunie 2007 pentru suma de 1.571.873 lei; 

- Somaţia de plată nr. 3/40/2007/2208 emisă în Dosarul fiscal nr. 45 din 

28 mai 2007 pentru suma de 87.675 lei. 

În motivarea cererii sale, reclamanta a arătat că existenţa pe rolul 

autorităţii publice pârâte a contestaţiei formulate împotriva procesului-verbal 

de control financiar, având ca obiect anularea actelor constatatoare a căror 

suspendare a fost solicitată, echivalează cu dovedirea unui caz bine justificat, 

în sensul art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004. 

 De asemenea, a precizat că aplicarea actelor respective este de natură 

să prejudicieze în mod grav societatea, care se vede pusă în situaţia de a nu-şi 

mai putea continua activitatea în viitor. 

Ulterior, reclamanta şi-a precizat cererea, în sensul că a solicitat 

suspendarea executării actelor administrativ-fiscale mai sus menţionate, până la 

soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii introduse la Curtea de Apel 

Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul 

nr. 811/46/2007, pentru anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007, emisă de 

ANAF - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Prin Sentinţa civilă nr. 96/F-C din 19 octombrie 2007, Curtea de Apel 

Piteşti a respins excepţiile invocate de pârâtă referitoare la necompetenţa 

materială a instanţei şi la inadmisibilitatea cererii de suspendare, ca 

neîntemeiate. 

Totodată, a admis cererea reclamantei astfel cum a fost precizată, 

dispunând suspendarea executării tuturor actelor administrativ-fiscale mai sus 

menţionate, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. 

În sfârşit, s-a constatat că suma de 3.000 de lei stabilită cu titlu de 

cauţiune a fost achitată de către societatea reclamantă. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut că emiterea 

actelor administrativ-fiscale prin care s-au stabilit mai multe creanţe fiscale 

este de natură a conduce la indisponibilitatea conturilor bancare ale 



 110 

reclamantei, paralizându-i practic întreaga activitate, cu consecinţe grave şi 

ireversibile în viitor. Totodată, a mai reţinut că, după soluţionarea contestaţiei 

la executare, pârâta va putea să-şi activeze titlurile executorii şi să blocheze 

activitatea comercială a societăţii, în condiţiile în care nu rezultă cu certitudine 

vinovăţia acesteia. 

Pe de altă parte, "aparenţa dreptului nu converge către legalitatea şi 

temeinicia actelor administrativ-fiscale", iar blocarea activităţii poate determina 

chiar intrarea în stare de faliment a societăţii comerciale. 

  S-a mai arătat că, pe durata suspendării actelor respective, creditoarea 

beneficiază oricum de dobânzi şi penalităţi de întârziere şi că paguba iminentă 

a reclamantei este certă şi viitoare, justificând măsura admiterii cererii de faţă. 

În fine, curtea de apel a reţinut că pârâta a mai procedat la o verificare a 

aceleiaşi perioade, stabilind un alt rezultat, care o avantajează pe reclamantă, 

iar cercetarea penală a fost declanşată prin controlul altor societăţi cu care 

aceasta a colaborat. 

În plus, la dosarul pricinii există rapoarte de expertiză tehnică efectuate 

în alte cauze şi chiar dacă au natura unor probe extrajudiciare, ele vizează 

aceleaşi acte administrativ-fiscale şi conduc cel puţin la premiza diminuării 

sumelor de bani stabilite în sarcina reclamantei. 

 Împotriva sentinţei, pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Argeş a declarat recurs. 

 Recurenta a susţinut, în cadrul unei prime critici, că hotărârea s-a dat 

cu încălcarea competenţei altei instanţe în privinţa capătului de cerere având ca 

obiect suspendarea executării titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise 

în dosarele fiscale la care se referă reclamanta şi că instanţa competentă să se 

pronunţe asupra acestei cereri este Judecătoria Piteşti, conform art. 172 alin. (4) 

din Codul de procedură fiscală şi art. 373 alin. 2 din Codul de procedură civilă. 

 Motivul de casare este fondat. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 141 alin. (1) şi art. 145 alin. (1) din Codul de 

procedură fiscală, somaţiile de plată şi titlurile executorii sunt acte de 

executare, şi nu acte administrativ-fiscale, în sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 554/2004, care să poată face obiectul unei cereri de suspendare 

întemeiate pe dispoziţiile art. 14 - 15 ale aceleiaşi legi organice. Rezultă deci că 

suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată privind creanţele fiscale 

nu putea fi dispusă decât în cadrul unei contestaţii la executare, întemeiată pe 

dispoziţiile art. 172 şi următoarele din Codul de procedură fiscală, şi nu de 

către instanţa de contencios administrativ sesizată conform art. 14 şi 15 din 

Legea nr. 554/2004. 

 Deşi excepţia de necompetenţă materială a fost invocată de pârâtă prin 

întâmpinare, curtea de apel a respins-o cu motivarea că atât somaţiile de plată, 
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cât şi titlurile executorii emise de organul fiscal în dosarele fiscale "pot fi 

soluţionate prin prorogare, având în vedere decizia de impunere şi dispoziţiile 

art. 172 din Codul de procedură fiscală". 

  Soluţia, ca şi argumentele invocate în sprijinul său ignoră însă nu 

numai natura juridică a titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată emise în 

cadrul procedurii de executare silită de către organele fiscale competente, ci şi 

reglementările legale existente, care conferă instanţelor judecătoreşti de drept 

comun competenţa materială de soluţionare a unor asemenea contestaţii. 

 Recurenta a susţinut apoi că în mod greşit prima instanţă a respins 

excepţia de inadmisibilitate a capătului de cerere care se referă la suspendarea 

Procesului-verbal de control nr. 10867 din 30 martie 2007, întrucât acest act 

are, în realitate, natura unui raport de inspecţie fiscală care stă la baza emiterii 

deciziei de impunere şi nu reprezintă un titlu de creanţă susceptibil de 

executare silită. 

Critica nu este întemeiată, deoarece recurenta însăşi a admis faptul că 

procesul-verbal de control încheiat de consilierii pârâtei Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Argeş a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 10867 

din 30 martie 2007 pentru suma totală de 1.659.548 lei stabilită în sarcina 

reclamantei cu titlu de creanţă fiscală. 

 Deşi precede deciziei de impunere, procesul-verbal de control este, în 

sensul art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 554/2004 şi art. 41 din Codul de 

procedură fiscală, un act administrativ-fiscal emis de organul fiscal competent 

în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea sau stingerea unor 

drepturi şi obligaţii fiscale. 

 Având un asemenea caracter, procesul-verbal de control financiar a 

produs efecte juridice prin el însuşi şi, ca atare, poate forma obiectul unei cereri 

de suspendare a executării actului administrativ, conform art. 14 şi 15 din 

Legea nr. 554/2004 în vigoare şi art. 215 alin. (2) din Codul de procedură 

fiscală. 

 În cadrul altei critici, recurenta a susţinut că sentinţa atacată a fost 

pronunţată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, în ceea ce priveşte 

cuantumul sumei de bani stabilit de instanţă cu titlu de cauţiune şi a rezolvării 

date capătului de cerere având ca obiect suspendarea procesului-verbal de 

control şi a Deciziei de impunere nr. 10867 din 30 martie 2007. 

 Motivul de recurs nu este fondat. 

 Cum deja s-a arătat, prin sentinţă, curtea de apel a constatat că suma de 

3.000 lei fixată cu titlu de cauţiune în baza art. 215 alin. (2) din Codul de 

procedură fiscală a fost achitată de către reclamantă. 

  Legiuitorul nu a stabilit un anumit procent fix, ci a prevăzut 

posibilitatea instanţei competente de a obliga pe reclamantă la plata unei 
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cauţiuni de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 

al căror obiect nu este evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei. 

 Ţinând seama de această reglementare şi de faptul că societatea 

comercială a mai achitat anterior o cauţiune în valoare de 166.954,80 lei, 

orientată spre limita maximă, în Dosarul nr. 6884/280/2007 al Judecătoriei 

Piteşti, fără temei s-a susţinut în recurs că suma de 3.000 lei achitată cu acelaşi 

titlu nu ar fi suficientă. 

 În legătură cu rezolvarea dată cererii de suspendare a executării celor 

două acte administrativ-fiscale, Înalta Curte a apreciat că ea este legală şi 

temeinică. 

 Pentru această concluzie trebuie menţionat în primul rând cuantumul 

foarte ridicat al obligaţiilor financiare suplimentare stabilite de organul de 

control financiar, respectiv suma totală de 1.659.548 lei, a cărei plată imediată, 

prin raportare la capitalul social subscris şi vărsat al societăţii comerciale, ar 

produce în mod cert o pagubă iminentă şi ireversibilă în patrimoniul său. 

 Prima instanţă a reţinut judicios existenţa cazului bine justificat, 

referindu-se la o anumită aparenţă de nelegalitate a actelor administrativ-fiscale 

emise după ce un control financiar efectuat anterior la reclamantă, pe aceeaşi 

perioadă, nu a consemnat aspectele menţionate în aceste acte. 

 Sub aspectul analizat este semnificativă hotărârea pronunţată de Curtea 

de Apel Piteşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, prin 

Sentinţa civilă nr. 126/F-C din 19 decembrie 2007 în Dosarul nr. 811/46/2007. 

  Este vorba despre o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care s-a 

dispus anularea Deciziei nr. 207 din 16 iulie 2007 şi trimiterea contestaţiei 

formulate de reclamantă, împotriva Deciziei de impunere nr. 10867/2007, la 

pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea soluţionării 

cauzei în fond. 

  În plus, societatea comercială a prezentat ca act nou în recurs şi opinia 

exprimată la cererea sa de către expertul contabil Ş.M. Acest expert a 

concluzionat că obligaţiile fiscale suplimentare stabilite prin Decizia de 

impunere nr. 10867 din 30 martie 2007 nu reflectă realitatea şi pot afecta 

negativ activitatea SC "F." SRL Mioveni. 

 De asemenea, prima instanţă a apreciat că societatea respectivă are 

motive justificate pentru a solicita instanţei de judecată suspendarea executării 

deciziei de impunere emise de pârâtă pentru suma totală de 1.659.548 lei, 

deoarece aplicarea actului poate conduce la încetarea temporară a activităţii sau 

chiar la falimentul agentului economic controlat. 

 Având în vedere considerentele expuse în cele ce preced, recursul a 

fost admis numai în privinţa rezolvării date capetelor de cerere care au ca 
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obiect suspendarea titlurilor executorii şi a somaţiilor de plată, celelalte 

dispoziţii ale sentinţei fiind menţinute. 

 

 DECIZIA nr. 1275 pronunţată de Tribunalul Cluj 

  

Prin sentinţa civilă pronunţată în dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca s-a 

respins ca inadmisibilă cererea formulată de contestatoarea în contradictoriu cu 

intimata Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că 

solicitarea contestatoarei de anulare a actelor care au stat la baza emiterii 

titlului executoriu nr. şi a somaţiei nr., precum şi a tuturor actelor de executare 

este inadmisibilă, deoarece în conformitate cu prevederile art.172 al.1 din OG 

nr.92/2003, contestaţia la executare se poate face împotriva unui act de 

executare silită precis determinat şi nicidecum împotriva titlurilor de creanţă 

sau împotriva tuturor actelor de executare. S-a mai reţinut că la sfârşitul lunii 

decembrie 2010 contestatoarea a efectuat plăţi importante către bugetul general 

consolidat al statului în sumă de aprox. 10.000.000 lei, dar creanţele fiscale din 

somaţia şi titlul executoriu contestate în prezentul dosar nu au fost achitate. 

Din titlul executoriu nr., comunicat contestatoarei odată cu somaţia nr. 

rezultă că executarea silită a fost pornită în baza declaraţiilor fiscale 

rectificative pe lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2010 şi în baza 

declaraţiilor fiscale pe luna decembrie 2010 întocmite de contestatoare, fiind 

depuse la intimată. 

Prima instanţă a învederat că I.C.C.J. s-a pronunţat deja irevocabil, în 

sensul că, contestatoarea nu beneficiază de înlesnirile de la plata creanţelor 

fiscale prevăzute de art.III din OUG nr.29/2005, această situaţie neputând fi 

analizată pe nicio altă cale şi prin urmare, creanţele fiscale din somaţia şi titlul 

executoriu contestate în prezentul dosar sunt certe, lichide şi exigibile, contrar 

susţinerilor contestatoarei. 

Totodată, s-a menţionat că contestatoarea nu a beneficiat de înlesnirile 

de la plata creanţelor fiscale prevăzute de art.III din OUG nr.29/2005, deoarece 

nu s-a reorganizat în institut naţional sau in instituţie publică prin hotărâre de 

guvern cât timp acest text de lege a fost în vigoare, astfel că ajutorul de stat nu 

a fost autorizat de Consiliul Concurenţei. 

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs solicitând desfiinţarea 

sentinţei atacate şi în urma rejudecării cauzei să se dispună respingerea 

excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei la executare şi admiterea contestaţiei la 

executare în sensul anulării titlului executoriu nr. i a somaţiei nr. ambele din 

17.02.2011, precum şi a tuturor actelor de executare, cu cheltuieli de judecată. 



 114 

În motivarea recursului, recurenta a arătat că sentinţa atacată a fost 

motivată în mod contradictoriu şi defectuos şi nu a fost luat în considerare 

faptul că excepţia inadmisibilităţii este o excepţie dirimantă care face inutilă 

cercetarea fondului şi se soluţionează cu precădere, potrivit art.137 C.pr.civ., 

situaţie în care instanţa nu se poate pronunţa pe fondul cauzei, cum în mod 

greşit s-a procedat prin sentinţa recurată. 

Recurenta a mai arătat că judecătoria a pronunţat o hotărâre cu 

interpretarea şi aplicarea greşită a dispoziţiilor art.II şi III din OUG nr.29/2005, 

reţinându-se în mod eronat faptul că înlesnirile solicitate de recurentă nu 

operează de drept, ci doar în baza unei decizii emise de organul fiscal 

competent. 

Recurenta a învederat că beneficiază ope legis de înlesnirile fiscale 

solicitate în conformitate cu prevederile art.III al.6 din OUG nr.29/2005, motiv 

pentru care nu avea obligaţia de a solicita emiterea, în baza legii nr.554/2004, a 

unui act administrativ prin care să se stabilească obligaţiile cu privire la care ar 

beneficia de înlesniri la plată. Dimpotrivă, organul fiscal este obligat să aplice 

prevederile art.III al.6 din OUG nr.29/2005, cu atât mai mult cu cât acesta nu 

are atribuţia legală de interpretare a prevederilor legale mai sus arătate, ci de 

aplicare a acestora. 

Intimata AFP a Municipiului Cluj-Napoca, prin întâmpinarea formulată, 

a solicitat respingerea recursului şi a arătat că contestaţia la executare este 

inadmisibilă, deoarece în conformitate cu art.172 al.1 din OG 92/2003, pe calea 

contestaţiei la executare nu se poate invoca scutirea/amânarea de la plata 

creanţelor fiscale şi nici nu se poate anula titlul executoriu. Intimata a mai 

arătat că potrivit art.III al.3 din OUG 29/2005 scutirile se acordă de către 

organele teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor după ce acestea 

constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, iar împotriva refuzului 

de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor fiscale, recurenta avea posibilitatea 

să formuleze acţiune în contencios administrativ, conform prevederilor Legii 

nr.554/2004, lucru pe care nu l-a făcut. 

Intimata a învederat că, fiind scadente la o dată ulterioară datei de 

17.05.2004 (data intrării în vigoare a Legii nr.147/2004), creanţele fiscale din 

somaţia şi titlul executoriu în prezentul dosar nu sunt scutite de la plată şi 

acestora nu le sunt aplicabile prevederile art.56 al.2 din Legea nr. 45/2009, 

referitoare la prelungirea termenului prev. de art.III al.1 lit.a din OUG 29/2005, 

motiv pentru care contestatoarei nu i se pot acorda înlesniri privind plata 

creanţelor fiscale. Intimata a susţinut că recurenta nu s-a reorganizat prin 

hotărâre a guvernului în institut naţional sau în instituţie publică, astfel că nu-i 

sunt aplicabile prevederile legale mai sus arătate, respectiv că nelegalitatea şi 

netemeinicia susţinerilor recurentei reiese şi din hotărârile pronunţate de Înalta 
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Curte de Casaţie şi Justiţie care se impun cu autoritate de lucru judecat. De 

asemenea, s-a menţionat că, creanţele fiscale contestate în prezent sunt certe, 

lichide şi exigibile şi nu au fost achitate, respectiv că peste 20 de contestaţii la 

executare formulate de recurentă au fost respinse prin hotărâri judecătoreşti 

irevocabile, precum şi 3 acţiuni în contencios administrativ. 

Analizând recursul prin prisma motivelor invocate de recurent precumsi 

raportat la motivele de ordine publica incidente, tribunalul retine următoarele: 

Prima instanţă a soluţionat contestatia la executare ca urmare admiterii 

excepţiei inadmisibilităţii invocate pe cale de întâmpinare, reţinând că, în 

raport de dispoziţiile art 172 alin1 din OG nr 92/2003 legalitatea actelor care au 

stat la baza emiterii titlului executoriu poate fi verificata doar in fata instanţei 

de contencios administrativ, in cadrul procedurii expres prevăzute de lege. 

In privinţa inadmisibilităţii contestaţiei la executare în ceea ce priveşte 

anularea titlului executoriu tribunalul a apreciat ca acest aspect trebuie analizat 

ca o apărare de fond iar nu ca o excepţie, în sensul art 137 Cod procedura 

civilă. 

In acest sens tribunalul va reţine că prin Decizia nr XIV/2007 

pronunţată în soluţionarea recursului in interesul legii Inalta Curte a statuat în 

sensul că dacă pentru contestarea titlului de creanţă fiscală nu s-a reglementat 

accesul la o instanţă judecătorească, pe calea contestaţiei la titlul executoriu 

fiscal, adresată instanţei de executare, pot fi cerute nu numai lămuriri cu privire 

la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului, ci se pot invoca şi apărări de fond 

cu privire la însăşi validitatea creanţei fiscale. 

O atare interpretare dă posibilitate subiectului procesual activ al 

contestaţiei să se bucure de o procedură contradictorie în dovedirea dreptului 

său, de care nu ar fi putut beneficia anterior deoarece actul fiscal ce constituie 

titlu executoriu, fiind emis de un organ fără atribuţii jurisdicţionale, nu are 

caracter jurisdicţional. 

Prin urmare, posibilitatea contestării titlului executoriu fiscal pe calea 

contestaţiei la executare subzistă numai în măsura în care actul ce constituie 

titlu de creanţă fiscală nu poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ-

fiscal. 

Desigur, ceea ce s-a reţinut mai sus devine aplicabil doar în situaţia în 

care prin contestaţia la executare se solicita anularea titlului executoriu pentru 

nevaliditatea creanţei fiscale pe care o constată. În situaţia în care se invocă 

vicii de formă ale titlului executoriu contestaţia la executare poate fi primită, 

judecătoria fiind ţinută de prevederile art 169 Cod procedura fiscala si 

respectiv art 400 Cod procedura civila. 

In conformitate cu dispoziţiile art 110 alin 2 si 3 din OG nr 92/2003 

republicata colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă 
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sau al unui titlu executoriu, după caz, titlul de creanţă fiind definit ca actul prin 

care se stabileşte şi se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele 

competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, art conform art 141 

alin 2 din acelaşi act normativ, titlul de creanţa devine titlu executoriu la data la 

care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plata prevăzut de 

lege sau stabilit de organul competent, ori in alt mod prevazut de lege . 

Conform dispoziţiilor art. 175 alin.1 din Codul de Procedura Fiscala: 

''Impotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 

administrative se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o cale 

administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră 

lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia 

în condiţiile legii.'' 

Prevederile acestui articol se interpretează în sensul introducerii 

contestaţiei la organele fiscale. Deciziile organelor fiscale se ataca la instanţele 

judecătoreşti de contencios administrativ. 

Această practică este observată şi în Decizia nr. 3986/2006 a Inaltei 

Curti de Casaţie şi justiţie: ''Instanţa de contencios administrativ soluţionează, 

în temeiul art.1 din Legea 554/2004 si art.188 alin.2 Cod Procedura Fiscala 

doar contestaţiile formulate împotriva deciziilor emise de organele fiscale în 

soluţionarea contestaţiilor cu privire la actele administrative de impunere 

fiscală. 

Este inadmisibilă o acţiune formulată la instanţa de contencios 

administrativ împotriva actelor administrative de impunere fiscală.'' 

Tribunalul constată că titlurile de creanţă care au stat la baza emiterii 

titlului executoriu nr  îl constituie declaraţiile rectificative pe lunile septembrie 

–noiembrie 2010 şi respectiv declaraţiile fiscale întocmite de recurentă pentru 

luna decembrie 2010.Or, niciuna dintre declaraţiile fiscale care constituie titluri 

de creanţă nu puteau fi contestate în procedura recursului graţios reglementat 

de art 175 Cod procedură fiscală, prin urmare în mod nelegal prima instanţă a 

admis excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare. 

Constatând că prima instanţă a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea 

fondului, în temeiul art 312 alin 6 indice 1 Cod procedura civila tribunalul va 

admite recursul declarat de recurentă împotriva sentinţei civile pronunţată în 

dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca, pe care o casează în întregime şi trimite 

cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 
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Secţiunea 7. Suspendarea procedurii de soluţionare 

a contestaţiei pe cale administrativă 

 

DECIZIA   Nr. 4461 din 20 noiembrie 2007 a ÎNALTEI CURŢI DE 

CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

NEPUBLICATĂ - Decizie de impunere. Contestare. Suspendarea procedurii 

de soluţionare datorită sesizării organelor în drept cu privire la existenţa 

indiciilor săvârşirii unei infracţiuni. Condiţia existenţei unei legături între 

posibilul caracter infracţional al faptelor şi soluţionarea contestaţiei 

administrative 

 

 Faţă de scopul avut de măsura suspendării prevăzută de dispoziţiile art. 

184 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, republicat, respectiv 

clarificarea şi eliminarea tuturor bănuielilor privind săvârşirea unei fapte 

penale a cărei constatare ar avea o directă influenţă asupra soluţiei date în 

procedura administrativă de soluţionare a contestaţiei deciziei administrativ-

fiscale, faptul că sesizarea organelor de cercetare s-a făcut cu privire la trei 

dintre furnizorii societăţii contestatoare, şi nu faţă de vreun angajat al acesteia 

din urmă, nu este de natură să afecteze caracterul legal al luării acestei măsuri. 

Necesitatea determinării realităţii operaţiunilor comerciale evidenţiate 

prin facturile emise de către cele trei societăţi şi înregistrate în contabilitatea 

contestatoarei, cu efect direct asupra cuantumului obligaţiilor bugetare ale 

acesteia, face ca legătura strânsă dintre posibilul caracter infracţional al 

faptelor şi soluţionarea contestaţiei administrative a societăţii în cauză să fie pe 

deplin demonstrată. 

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a 

VIII-a contencios administrativ şi fiscal, reclamanta SC "A." SRL a solicitat, în 

contradictoriu cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia 

Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, anularea parţială a Deciziei nr. 282 

din 14.12.2006, în ceea ce priveşte măsura suspendării soluţionării contestaţiei 

formulate împotriva Deciziei de impunere nr. 85 din 31.05.2006, pentru suma 

de 609.059 lei, până la pronunţarea unei soluţii pe latura penală, procedura 

administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivului care a determinat 

suspendarea. 

În opinia reclamantei, această măsură este nelegală întrucât soluţia pe 

latura penală nu poate avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează a 

fi dată în procedura administrativă. A mai arătat reclamanta că nu i se poate 

reţine nicio vină pentru faptul că o parte dintre furnizorii săi au avut un 

comportament fiscal necorespunzător. 
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Prin Sentinţa civilă nr. 1089 din 24 aprilie 2007, Curtea de Apel 

Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a admis contestaţia 

formulată de SC "A." SRL şi a anulat în parte Decizia nr. 282 din 14 decembrie 

2006 emisă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în ceea ce priveşte 

măsura suspendării soluţionării contestaţiei până la soluţionarea laturii penale, 

obligând intimata să soluţioneze contestaţia. 

Instanţa de fond a reţinut că măsura suspendării procedurii de 

soluţionare a contestaţiei de către autoritatea pârâtă este nelegală, nefiind 

întrunite condiţiile prevăzute de art. 184 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură 

fiscală, republicat. 

Prima instanţă a mai constatat că nu s-au făcut acte de urmărire penală 

împotriva vreunui angajat al societăţii reclamante, motiv pentru care a apreciat 

că soluţia pe latură penală nu poate avea nicio influenţă asupra contestaţiei, 

drepturile şi obligaţiile fiscale ale reclamantei nefiind influenţate de faptele 

penale săvârşite de persoane străine de societate. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a declarat recurs, criticând 

hotărârea instanţei de fond pentru greşita aplicare a legii, respectiv a 

prevederilor art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, ceea ce în opinia sa a condus la pronunţarea unei 

hotărâri nelegale şi netemeinice. 

În opinia recurentei-pârâte, instanţa de fond a reţinut în mod eronat că 

nu se impunea în cauza de faţă suspendarea soluţionării contestaţiei formulate 

de reclamanta-intimată, pe motiv că nu s-au efectuat acte de urmărire penală 

împotriva angajaţilor săi, iar soluţia dată pe latură penală nu poate avea nicio 

influenţă asupra respectivei contestaţii, întrucât prevederile legale incidente 

instituie posibilitatea suspendării şi în situaţia în care au fost numai sesizate 

organele de urmărire penală, fără să fie începută urmărirea penală. 

 Recurenta-pârâtă a menţionat că există o strânsă interdependenţă între 

soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă şi stabilirea caracterului 

infracţional al faptelor pentru care organele de control au făcut sesizările 

penale, fiind necesar ca organul de soluţionare a contestaţiilor să stabilească 

mai întâi realitatea operaţiunilor privind achiziţiile de bunuri înregistrate în 

evidenţa contabilă a contestatoarei, în condiţiile în care organele de control au 

stabilit ca nedeductibile cheltuielile aferente mai multor facturi în discuţie, 

datorită faptului că în urma verificărilor efectuate de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice Constanţa nu s-a putut stabili realitatea relaţiilor comerciale 

ale reclamantei-intimate cu trei dintre furnizorii săi. 

 Recursul este fondat. 

 Prin Decizia nr. 282 din 14.12.2006 emisă de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, 



 119 

privind soluţionarea contestaţiei formulate de societatea reclamantă SC "A." 

SRL împotriva Deciziei de impunere nr. 85 din 31.05.2006, s-a reţinut cu 

privire la suma totală de 609.059 lei reprezentând impozit pe profit, cu dobânzi 

şi penalităţi aferente şi TVA plus dobânzi, majorări şi penalităţi aferente, că 

actele de control încrucişat, efectuate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Constanţa cu privire la furnizorii contestatoarei-reclamante şi care stau la baza 

măsurilor dispuse prin raportul inspecţiei fiscale şi decizia de impunere 

contestată, au fost înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. În 

cuprinsul aceleiaşi decizii, amplu motivate, se reţine că organele de inspecţie 

fiscală au stabilit ca nedeductibile cheltuielile în sumă de 1.776.199 lei aferente 

mai multor facturi emise de societăţile comerciale SC "A&I" SRL, SC "P&T" 

SRL şi SC "TC" SRL, cu care reclamanta-intimată a avut relaţii comerciale, 

întrucât în urma controalelor încrucişate nu s-a putut stabili realitatea relaţiilor 

comerciale cu cei trei furnizori menţionaţi, reţinându-se totodată că aceste 

societăţi nu funcţionează la sediul declarat. 

În aceste condiţii s-a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Constanţa efectuarea de cercetări privind existenţa elementelor constitutive ale 

infracţiunii prevăzute de art. 12 lit. b) din Legea nr. 87/1994 privind 

combaterea evaziunii fiscale, republicată. 

Reţinându-se că între stabilirea obligaţiilor bugetare cu titlu de impozit 

pe profit şi taxa pe valoare adăugată în sumă totală de 609.059 lei din Decizia 

de impunere nr. 85/2006, contestată de reclamantă, emisă în baza Raportului de 

inspecţie fiscală nr. 770043/2006, şi stabilirea caracterului infracţional al 

faptelor săvârşite există o strânsă interdependenţă, de care depinde soluţionarea 

procedurii administrative, în temeiul art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, a fost suspendată 

soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă, urmând a fi reluată în funcţie 

de soluţia pronunţată pe latura penală. 

 Contrar celor stabilite de către instanţa de fond, Înalta Curte reţine că 

măsura suspendării dispusă în cadrul soluţionării administrative a contestaţiei 

formulate de reclamanta-intimată, de altfel amplu motivată, a fost luată cu 

respectarea şi corecta aplicare a prevederilor art. 184 din Codul de procedură 

fiscală, republicat. 

 Potrivit acestui text de lege menţionat şi în cuprinsul sentinţei atacate, 

organul de soluţionare competent poate suspenda, prin decizie motivată, 

soluţionarea cauzei atunci când organul care a efectuat activitatea de control a 

sesizat organele în drept cu privire la existenţa indiciilor săvârşirii unei 

infracţiuni, a cărei constatare ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce 

urmează să fie dată în procedură administrativă. 
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 Finalitatea acestei norme legale, raţiunea ei sau mai bine spus scopul în 

care a fost edictată (ratio legis) este aceea de a clarifica şi elimina toate 

bănuielile, respectiv indiciile privind săvârşirea unei fapte penale a cărei 

constatare ar avea o directă influenţă asupra soluţiei date în procedura 

administrativă, prealabil însă emiterii deciziei administrativ-fiscale. 

Ceea ce este hotărâtor aşadar este legătura dintre potenţialul caracter 

penal al faptei şi soluţia organului administrativ, legiuitorul înţelegând să 

acorde prioritate organului de cercetare penală. 

 Din această perspectivă împrejurarea reţinută de instanţa de fond, în 

sensul că sesizarea organelor de cercetare penală s-a făcut numai cu privire la 

trei dintre furnizorii societăţii reclamante, nu şi faţă de vreun angajat al acesteia 

din urmă, este lipsită de relevanţă. Legătura strânsă dintre posibilul caracter 

infracţional al faptelor şi soluţionarea contestaţiei administrative a reclamantei-

intimate constă în necesitatea de a determina realitatea operaţiunilor comerciale 

evidenţiate prin facturile emise, înregistrate în contabilitatea contestatoarei, cu 

efect direct asupra cuantumului obligaţiilor bugetare cu titlu de impozit pe 

profit, TVA şi, respectiv, majorări de întârziere şi penalităţi aferente, reţinute în 

sarcina societăţii reclamante-contestatoare. După cum s-a arătat deja, organele 

de control au stabilit ca nedeductibile pentru reclamanta-intimată tocmai 

cheltuielile aferente facturilor emise de cele trei societăţi, faţă de care, 

incontestabil, s-au făcut sesizări pentru cercetări penale, neputându-se stabili 

certitudinea operaţiunilor comerciale. 

Reţinând aşadar că în temeiul art. 184 alin. (1) din Codul de procedură 

fiscală s-a motivat existenţa legăturii strânse dintre stabilirea potenţialului 

caracter infracţional al faptei săvârşite de cei trei furnizori ai societăţii 

reclamante şi soluţionarea contestaţiei pe cale administrativă a acesteia din 

urmă, Înalta Curte, în temeiul art. 312 din Codul de procedură civilă, a admis 

recursul, a modificat în tot sentinţa atacată şi în fond a respins ca neîntemeiată 

acţiunea reclamantei, cu consecinţa menţinerii măsurii suspendării dispuse de 

recurentă prin Decizia nr. 282/2006. 

 

  NOTĂ: 

 Instanţa a avut în vedere dispoziţiile Codului de procedură fiscală în 

forma publicată în Monitorul Oficial nr. 863 din 26/09/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare. Art. 184 alin. (1) lit. a) a devenit art. 214 alin. (1) lit. 

a), în forma republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31/07/2007. 
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Secţiunea 8. Suspendarea executării actului administrativ fiscal 

 

DECIZIA CIVILĂ   Nr. 312 din 28 februarie 2008 a CURŢII DE APEL 

SUCEAVA - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal - Suspendare 

executare act administrativ fiscal. Obligativitate stabilire cauţiune 

Dispoziţiile art. 215 alin. (2) din Codul de procedură fiscală sunt 

dispoziţii imperative, nedepunerea cauţiunii fiind sancţionată de legiuitor. 

Prin cererea adresată Tribunalului Suceava şi înregistrată sub nr. 

5012/86 din 24.07.2007, reclamanta SC "S.C." SRL Suceava a contestat 

Decizia nr. 6 din 29.01.2007 emisă de către Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice Suceava şi a solicitat, de asemenea, suspendarea executării actului 

administrativ atacat. 

 Prin Încheierea din 15.10.2007, Tribunalul Suceava a respins cererea 

de suspendare, reţinând în esenţă că, potrivit art. 215 alin. (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 

instanţa competentă poate suspenda executarea actului administrativ fiscal dacă 

se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate. 

Ca urmare, prin încheierea de şedinţă publică din data de 14.09.2007 s-a 

pus în vedere reclamantei să plătească o cauţiune în sumă de 5.000 lei, dar 

aceasta nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală. 

Împotriva încheierii a declarat recurs petenta, arătând că este de acord 

cu achitarea cauţiunii, dar că nu a putut-o plăti pentru termenul din 15.10.2007, 

întrucât administratorul era plecat din ţară la acea dată. 

Recursul a fost apreciat ca neîntemeiat şi respins pentru următoarele 

considerente: 

Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, prerogativa instanţei de a aprecia 

asupra oportunităţii acordării suspendării actului administrativ fiscal ia naştere 

după depunerea unei cauţiuni în cuantum de până la 20% din suma contestată. 

În speţa de faţă însă, deşi cuantumul cauţiunii a fost fixat de instanţă la 

data de 14.09.2007 şi trebuia achitat până la data de 15.10.2007, contestatoarea 

nu a făcut dovada consemnării sumei de bani stabilite (deşi aceasta reprezenta 

mai puţin de 5% din valoarea contestată) şi nici dovada imposibilităţii plăţii, 

mărginindu-se să afirme că administratorul societăţii este plecat în străinătate, 

fără să facă nicio dovadă în acest sens. 

Ca urmare, având în vedere că în speţă contestatoarea nu a făcut dovada 

îndeplinirii condiţiei imperative a consemnării cauţiunii, în mod corect prima 

instanţă a respins cererea de suspendare. 

 În consecinţă, în temeiul art. 312 din Codul de procedură civilă, Curtea 

a respins recursul ca nefondat. 
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DECIZIA  Nr. 5099 din 18 noiembrie 2010 a ÎNALTEI CURŢI DE 

CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Secţia contencios administrativ şi fiscal, 

NEPUBLICATĂ - Act administrativ fiscal. Cerere de suspendare a executării. 

Stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de cauţiune 

 Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cererii de suspendare a 

executării unui act administrativ fiscal dispune de puterea discreţionară, 

necenzurabilă prin intermediul controlului judiciar, de a fixa cuantumul 

cauţiunii ce urmează a fi achitată de reclamantul contribuabil, singura condiţie 

care trebuie respectată fiind aceea ca nivelul sumei stabilite cu titlu de cauţiune 

să nu depăşească 20% din cuantumul sumei contestate. 

 

 Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ 

şi fiscal, prin Sentinţa civilă nr. 26 din 21 ianuarie 2010, a admis în parte 

cererea formulată de reclamanta SC "M." SA, în contradictoriu cu pârâta 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare 

a Marilor Contribuabili, a dispus suspendarea executării Deciziei de impunere 

nr. 260 din 9 noiembrie 2009, emisă de pârâtă, până la pronunţarea instanţei de 

fond, şi a respins cererea de suspendare a executării raportului de inspecţie 

fiscală generală nr. 28383 din 9 noiembrie 2009 şi a dispoziţiei privind 

măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. 2839 din 9 noiembrie 

2009. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că reclamanta a depus la dosar 

dovada achitării cauţiunii stabilite în conformitate cu art. 215 din Codul de 

procedură fiscală, republicat, şi a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile 

impuse de art. 14 din Legea nr. 554/2004, depunând la dosar copia contestaţiei 

adresate emitentului actului. 

 Cu privire la îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 14 din Legea nr. 

554/2004, referitoare la existenţa cazului bine justificat, astfel cum este definit 

în art. 2 alin. (1) lit. t) din Legea contenciosului administrativ, şi la prevenirea 

pagubei iminente, în accepţiunea art. 2 alin. 1 lit. ş) din aceeaşi lege, s-a reţinut 

că reverificarea corectitudinii calculării TVA, de către organele fiscale, pentru 

perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2006, s-a făcut fără a se avea în 

vedere, la o analiză sumară, dispoziţiile art. 105 alin. 3 din Codul de procedură 

fiscală, republicat, privind existenţa unor date noi, necunoscute inspectorilor 

fiscali, la data primei verificări, iar menţinerea efectelor deciziei de impunere 

atacate va avea drept consecinţă imediată blocarea activităţii societăţii 

reclamante, dat fiind cuantumul ridicat al sumei stabilite în sarcina acesteia. 

Instanţa a avut în vedere, în acest sens, şi Recomandarea nr. R (89)/8, 

adoptată la 13 septembrie de Comitetul de miniştri din cadrul Consiliului 

Europei. 
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În ceea ce priveşte raportul inspecţiei fiscale şi dispoziţia privind 

măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală, ambele din 9 noiembrie 

2009, instanţa a apreciat că acestea reprezintă operaţiuni administrative ce au 

stat la baza emiterii deciziei, care pot fi analizate sub aspectul legalităţii, în 

conformitate cu art. 18 din Legea nr. 554/2004, dar nu pot fi suspendate, 

nefiind prevăzute de dispoziţiile art. 14 din aceeaşi lege. 

Împotriva Sentinţei civile nr. 26 din 21 ianuarie 2010, pronunţată de 

Curtea de Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 

au formulat recurs reclamanta SC "M." SA şi pârâta Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, prin care s-a solicitat, de către reclamantă, admiterea căii 

extraordinare de atac şi modificarea hotărârii atacate în partea privitoare la 

obligarea societăţii reclamante la plata cauţiunii în cuantum de 3.820.501,20 

lei, reprezentând 20% din suma contestată, în sensul stabilirii unei cauţiuni mai 

mici, care să nu depăşească 10.000 lei, şi, de către pârâta Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, admiterea căii extraordinare de atac şi modificarea 

hotărârii recurate în sensul respingerii cererii de suspendare a executării actului 

administrativ fiscal contestat ca neîntemeiată. 

Reclamanta SC "M." SA a învederat, prin motivele de recurs, că din 

însăşi formularea textului art. 215 alin. 2 din Codul de procedură fiscală, 

republicat, rezultă că 20% din suma contestată este maximul cauţiunii, care 

trebuie stabilit în cazuri excepţionale, cu cea mai mare precauţie. Cuantumul 

cauţiunii, apreciat în funcţie de circumstanţele cauzei, inclusiv faza incipientă 

în care această restricţie este impusă, reprezintă factori luaţi în considerare de 

către Curtea Europeană a Drepturilor Omului atunci când apreciază dacă 

reclamantul a beneficiat de dreptul de acces la o instanţă, dacă acest drept a 

fost restrâns în aşa măsură încât a fost afectat în însăşi substanţa sa. Or, din 

circumstanţele cauzei reiese, fără tăgadă, că suspendarea efectelor actelor 

administrative nu ar afecta cu nimic organul fiscal şi nu ar pune în pericol 

încasarea creanţei, întrucât prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 

18.570 din 23 decembrie 2008 şi prin Procesul-verbal de sechestru asigurător 

nr. 4839 din 17 martie 2009 s-au luat măsurile legale pentru a se asigura 

încasarea creanţelor în caz de teoretică insolvabilitate a recurentei, fiind 

înscrisă în CF nr. 4759, CF nr. 4819 şi CF nr. 6279 o ipotecă asupra terenurilor 

societăţii. În aceste condiţii, existenţa sechestrului asigurător ar trebui luată în 

consideraţie, iar cauţiunea ar trebui să tindă spre minim, şi nu spre maxim, aşa 

cum a procedat prima instanţă. Raţiunea instituirii cauţiunii, atât sub incidenţa 

Codului de procedură civilă, cât şi sub incidenţa Codului de procedură fiscală, 

este aceea a asigurării unui confort creditorului care, în cazul suspendării 

executării şi al pierderii pe fondul cauzei, să aibă asigurată posibilitatea de 

îndestulare pentru daunele suferite prin întârzierea cauzată prin suspendarea 
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executării. Cuantumul cauţiunii, s-a mai relevat, trebuie să asigure un echilibru 

între garanţia creditorului şi dreptul debitorului la un proces echitabil - sub 

aspectul accesului la justiţie -, iar nu să creeze premisele unui impediment 

sever al debitorului de a putea obţine cadrul legal pentru discutarea cererii de 

suspendare a actului administrativ. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a arătat, prin cererea de 

recurs, că soluţia de suspendare a executării Deciziei de impunere nr. 260 din 9 

noiembrie 2009, până la pronunţarea instanţei de fond, dispusă prin hotărârea 

atacată, este nelegală şi netemeinică, nefiind îndeplinite cele două condiţii 

cerute de art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, 

respectiv existenţa unui caz bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente. 

 Prin întâmpinare reclamanta SC "M." SA a solicitat respingerea 

recursului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca tardiv declarat, cu 

motivarea că recursul a fost depus la poştă la data de 3 martie 2010, iar 

termenul de recurs expirase la data de 9 februarie 2010. 

 Recursul reclamantei SC "M." SA este nefondat, iar recursul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală este tardiv declarat, pentru considerentele ce 

urmează. 

Potrivit dispoziţiilor art. 215 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, "Instanţa competentă poate suspenda 

executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei 

contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, o 

cauţiune de până la 2.000 lei." Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 500 din 

6 mai 2008 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 

18 iunie 2008), referitor la această dispoziţie legală, a constatat că instituirea 

obligaţiei de plată a cauţiunii ca o condiţie a suspendării executării actului 

administrativ fiscal nu poate fi calificată ca o modalitate de a împiedica accesul 

liber la justiţie, contrară prevederilor art. 21 din Constituţie, întrucât plata 

cauţiunii nu constituie o condiţie de admisibilitate a contestaţiei formulate 

împotriva actului administrativ fiscal, ci cauţiunea a fost instituită de legiuitor 

exclusiv pentru a se putea solicita suspendarea executării actului administrativ 

fiscal. De asemenea, instanţa constituţională a reţinut că nu operează 

restricţionarea accesului liber la justiţie ca urmare a valorii exagerate a 

cauţiunii ce trebuie depusă pentru suspendarea executării actului administrativ 

fiscal şi că, prin ultima modificare legislativă, legiuitorul a înlăturat din textul 

de lege acea condiţie privitoare la depunerea unei cauţiuni egale cu suma 

contestată, stabilind că instanţa poate dispune suspendarea executării actului 

administrativ fiscal dacă petentul depune o cauţiune a cărei valoare a fost 
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diminuată în mod substanţial, instanţa urmând să o fixeze astfel încât să nu 

depăşească 20% din cuantumul sumei contestate. 

Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea cererii de suspendare a 

executării unui act administrativ fiscal dispune de puterea discreţionară, 

necenzurabilă prin intermediul controlului judiciar, de a fixa cuantumul 

cauţiunii ce urmează a fi achitată de reclamantul contribuabil, singura condiţie 

care trebuie respectată fiind aceea ca nivelul sumei stabilite cu titlu de cauţiune 

să nu depăşească 20% din cuantumul sumei contestate. Or, s-a constatat că în 

cauză, această cerinţă legală a fost îndeplinită de instanţa de fond, care a 

stabilit în sarcina recurentei obligaţia de plată a unei cauţiuni în cuantum de 

3.820.501,20 lei, care reprezintă 20% din suma contestată prin acţiunea în 

contencios administrativ. 

Cât priveşte recursul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-a 

constatat că acesta este declarat cu nerespectarea termenului de 5 zile de la 

comunicare, prevăzut de art. 14 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

În aceste condiţii, având în vedere prevederile art. 312 alin. 1 din Codul 

de procedură civilă, s-a dispus respingerea ca nefondat a recursului declarat de 

SC "M." SA împotriva Sentinţei civile nr. 26 din 21 ianuarie 2010 a Curţii de 

Apel Cluj - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi 

respingerea ca tardiv declarat a recursului exercitat împotriva aceleiaşi hotărâri 

de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
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