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DECIZIA Nr. 81 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 

Direc�ia generala a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizata de Administra�ia finan�elor publice X asupra contesta�iei 
formulat� de d-nul X, cu sediul în X,  jude�ul Hunedoara.  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei nr. X referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obligatiilor fiscale, emis� de 
Administra�ia finan�elor publice X, pentru suma de X lei, reprezentând 
major�ri de întârziere. 
 
           Prin Decizia nr. X, Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara a respins contesta�ia formulat� de d-nul X, ca nedepus� in 
termen.  
 
           Împotriva Deciziei nr. X, emis� de Directia generala a finantelor 
publice a judetului Hunedoara, d-nul X formuleaz� ac�iunea în contencios 
administrativ, înregistrat� la Tribunalul Hunedoara sub dosar nr. X. 
 
           Prin Sentin�a nr. X, Tribunalul Hunedoara - Sec�ia comercial� �i 
contencios administrativ fiscal, admite, în parte, ac�iunea în contencios 
administrativ formulat� de reclamantul X �i în consecin��, anuleaz� Decizia 
nr. X emis� de Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara 
�i oblig� pârâta s� solu�ioneze pe fond contesta�ia formulat� de d-nul X 
împotriva Deciziei de impunere nr. X referitoare la obligatiile de plat� 
accesorii aferente obligatiilor fiscale,  emis� de Administra�ia finan�elor 
publice X.    
           Prin adresa nr. X, Biroul juridic din cadrul Directiei generale a 
finantelor publice a judetului Hunedoara comunic�, Biroului de solu�ionare a 
contesta�iilor, Sentin�a nr. X pronun�at� de Tribunalul X - Sec�ia comercial� 
�i contencios administrativ �i solicit� s� se solu�ioneze pe fond contesta�ia 
contesta�ia formulat� de d-nul X împotriva Deciziei de impunere nr. X 
referitoare la obligatiile de plat� accesorii aferente obligatiilor fiscale, emis� 
de Administra�ia finan�elor publice X.   . 
  

��������	���
���������������������������
����������������������������
���
�����������������������
����
 

  

��������	
��������������	
��������������	
��������������	
�������
����	�
����
����	�
����
����	�
����
����	�
��� 



 
     ����

 
 

  

2 

�����������������������������	�
������������
��	��������

           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
constatând c� sunt indeplinite dispozi�iile art. 205 �i art.206 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
           I. D-nul X contest� major�rile de întârziere în sum� total� de X lei, 
stabilite de organele fiscale prin Decizia nr. X referitoare la obligatiile de 
plat� accesorii emis� de Administra�ia finan�elor publice X, pe motiv c� 
acestea au fost calculate asupra unui debit nelegal stabilit..   . 

           II. Prin Decizia nr. Xreferitoare la obligatiile de plat� accesorii, 
organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice X au stabilit in 
sarcina contestatorului, major�ri de intârziere calculate pe perioada X, in 
sum� total� de  X lei.  

            III. Având in vedere constat�rile organelor fiscale, motiva�iile 
contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei precum �i 
actele normative in vigoare, invocate de petent �i de organele fiscale, 
se re�in urm�toarele: 
 
           Cauza supus� solu�ion�rii este dac� d-nul X datoreaz� 
major�rile de întârziere calculate de organele fiscale, pentru debitele 
datorate �i neachitate la scaden��. 
 
           În fapt, prin Decizia nr. X referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice X au stabilit in 
sarcina contestatoarei major�ri de intârziere în sum� de X lei, calculate pe 
perioada X,  
 
           Prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei, organele 
fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice X precizeaz� faptul c�, 
major�rile de întârziere în sum� de X lei, stabilite prin Decizia nr. X, au fost 
calculate asupra sumei de X lei reprezentând diferen�� impozit impozit pe 
venit aferent anului fiscal X, stabilit� prin Decizia de impunere nr. X, emis� 
de Activitatea de inspec�ie fiscal�.  
 
           Din analiza documentelor aflate în dosarul cauzei, se re�in 
urm�toarele: 
 
   - prin Decizia de impunere nr. X a fost stabilit, suplimentar, în sarcina d-
nului X, impozit pe venit în sum� de X lei; 
   - împotriva Deciziei nr. X, contribuabilul a formulat contesta�ia inregistrat�    
la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara, sub nr. X; 
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   - prin Decizia nr. X, D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara a respins contesta�ia 
formulat� de d-nul X, ca neintemeiat�; 
   - împotriva Deciziei nr. X, emis� de Directia generala a finantelor publice 
a judetului Hunedoara, d-nul X formuleaz� ac�iunea în contencios 
administrativ, înregistrat� la Curtea de Apel X - Sec�ia de contencios 
administrativ fiscal, sub dosar nr. X; 
   - prin Sentin�a nr. X, Curtea de Apel X - Sec�ia de contencios 
administrativ fiscal, respinge, ac�iunea în contencios administrativ 
formulat� de reclamantul Persoan� fizic� autorizat� X în contradictoriu cu 
pârâta Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara; 
   - prin Decizia nr. X, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie a României 
respinge, ca nefondat, recursul promovat de reclamantul X în 
contradictoriu cu pârâta Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara, astfel c� se men�ine solu�ia dat� de Curtea de Apel X - Sec�ia 
de contencios administrativ fiscal prin Sentin�a nr. X. 
    
           Fa�� de cele re�inute mai sus, petentul datoreaz� impozitul pe venit 
stabilit prin Decizia de impunere nr. X. 
 
           Având în vedere cele ar�tate mai sus, se retine c�, stabilirea de 
major�ri aferente impozitului pe venit, in sarcina contestatoarei, reprezint� o 
masur� accesorie in raport cu debitul. 
 
           Întrucât, in sarcina contestatorului a fost re�inut debitul de natura 
impozitului pe venit, iar prin contesta�ie nu se prezint� argumente privind 
modul de calcul al major�rilor, Persoan� fizic� autorizat� X datoreaz� si 
suma de X lei, cu titlu de majorari aferente impozitului pe venit, art. 119 
alin. (1) �i art. 120 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�rora:   
 
         „ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.[…] 
 
    ART. 120 
    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� 
�i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[…]” 
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Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art. 213 �i art. 216 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se     

   

                                   DECIDE: 

  Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de d-nul X 
impotriva Deciziei nr. X referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
impozitului pe venit, în sum� de X lei. 

           Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în 
termen de 6 luni de la data comunic�rii. 

 

                           DIRECTOR  EXECUTIV, 

                                    
 


