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DECIZIA NR.52 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 

Direc�ia generala a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizata 
de Administra�ia finan�elor publice ... asupra contesta�iei formulat� de SC 
X SRL, cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jude�ul ....  

Contesta�ia a fost formulat� impotriva Deciziei nr. .../...2008 
referitoare la obligatiile de plat� accesorii aferente obligatiilor 
fiscale, emis� de Administra�ia finan�elor publice ..., pentru suma de ... 
lei, reprezentând majorari de intarziere. 

Decizia nr. .../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale a fost comunicat� direct societ��ii 
contestatoare, fiind primit�, sub semnatur�, de catre Andra� Constantin, 
semnatur� pe care a fost aplicat� stampila societa�ii, fara a se preciza si 
data primirii acestei decizii. 

Prin contesta�ia depus� si inregistrat� la Administra�ia finan�elor 
publice ... sub nr. .../...2009, petenta sus�ine ca a primit Decizia nr. 
.../...2008 referitoare la obligatiile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale in data de ...2008. 
            
           Intrucât, din actele existente in dosarul cauzei, nu se poate verifica 
respectarea termenului de depunere a contesta�iei iar organul emitent al 
actului administrativ fiscal atacat nu face nicio precizare privind indeplinirea 
condi�iilor de procedur�, contesta�ia va fi considerat� ca fiind depusa in 
termen, conform pct. 3.9 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care prevede: 
           “În condi�iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate 
verifica respectarea termenului de depunere a contesta�iei, iar în urma 
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 
contestatorul a luat la cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat, 
aceasta va fi considerat� depus� în termenul legal.” 
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Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., constatând c� 
sunt indeplinite dispozi�iile art. 205 si 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. Prin contesta�ia formulata, SC X SRL ... contest� majorarile 
de intârziere in sum� total� de ... lei, aferente impozitului pe veniturile din 
salarii, impozitului pe profit, impozitului pe dividendele distribuite 
persoanelor fizice si taxei pe valoarea adaugat�, stabilite de organele 
fiscale prin Decizia nr. .../...2008, astfel:      

           a) Referitor la major�rile de intârziere aferente impozitului pe 
dividende, contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� aceste accesorii 
motivând urm�toarele: 

           - societatea nu avea dreptul s� declare si s� retin� impozitul 
aferent dividendelor distribuite catre o persoan� juridic� român�, intrucât 
asocia�ii s�i sunt persoane fizice; 

           - societatea a intocmit Declara�ia rectificativ�, inregistrat� la 
Administratia finan�elor publice ... sub nr. .../...2008, repectiv, pentru 
impozitul pe dividendele distribuite persoanelor fizice, in sum� de ... lei; 

           - impozitul pe dividendele distribuite persoanelor fizice, in sum� de 
... lei, a fost achitat in termenul legal, cu ordinele de plat� nr. .../...2008 si 
.../...2008. 

           b) Referitor la major�rile de intârziere aferente obliga�iilor de 
plat�, reprezentând impozit pe profit si tax� pe valoarea adaugat�, 
stabilite prin Deciziile de impunere .../...2007 �i respectiv nr. 
.../...2007, societatea precizeaz� urm�toarele: 

           - Curtea de Apel ... a decis suspendarea punerii in executare a 
crean�elor fiscale din Deciziile de impunere nr. .../...2007 �i respectiv nr. 
.../...2007; 

           - punerea in executare a acestor decizii atacate, fiind suspendat� 
pân� la solu�ionarea definitiv� si irevocabil� a litigiului, este nelegal� 
recalcularea si ad�ugarea lunara de majorari de intârziere la plat�, 
decizia instan�ei de judecat� privind atât obliga�ia de baz� cât si 
accesoriile aferente. 

           c) Referitor la major�rile de intârziere aferente impozitului pe 
veniturile din salarii, contestatoarea sus�ine c�, nu datoreaz� aceste 
accesorii, intrucât, impozitul datorat, potrivit declara�iilor depuse la 



 
     ����

 
 

  

3 

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

organul fiscal, a fost virat in termenele legale de plat�, asa cum rezult� 
din ordinele de plat� anexate la contestatie.  

           II. Prin Decizia de calcul accesorii nr. .../...2008, organele fiscale 
din cadrul Administra�iei finan�elor publice ... au stabilit in sarcina 
contestatoarei, major�ri de intârziere calculate pe perioada 25.03.2008 -  
14.11.2008, in sum� total� de ... lei, reprezentând: 

     -  ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe dividende; 

     - ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe profit; 

     -    ... lei, major�ri de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugat�; 

     -  ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe veniturilor din 
salarii.   

           III. Având in vedere sus�inerile contestatoarei �i documentele 
invocate de aceasta, constatarile organelor fiscale �i actele 
normative invocate de contestatoare �i de organele fiscale, se re�in 
urmatoarele:  

           Cauza supus� solu�ionarii este dac� organele fiscale aveau 
dreptul s� emit� decizie de calcul accesorii, in condi�iile in care 
instanta a admis cererea de suspendare a executarii titlurilor 
executorii emise in baza deciziilor de impunere nr. .../...2007 �i 
respectiv nr. .../...2007, pan� la solutionarea definitiv� a plângerilor 
formulate impotriva acestora, iar accesoriile contestate sunt 
aferente debitelor stabilite prin aceste decizii, urmare aplic�rii 
ordinii de stingere prevazut� in Codul de procedura fiscala.  

           In fapt, prin Decizia de calcul accesorii nr. .../...2008, organele 
fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice ... au stabilit in sarcina 
contestatoarei major�ri de intârziere, calculate pe perioada 25.03.2008 -  
14.11.2008, in sum� total� de ... lei, aferente impozitului pe veniturile din 
salarii, impozitului pe profit, impozitului pe dividendele distribuite 
persoanelor fizice �i taxei pe valoarea adaugat�.  

           Societatea a contestat anterior prezentei, obliga�iile de plat� 
stabilite prin Deciziile de impunere nr. .../...2007 �i respectiv nr. 
.../...2007, constând in: impozit pe profit si tax� pe valoarea adaugat� 
precum si major�rile de intarziere aferente. 
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           Prin Decizia nr. .../...2008, Directia general� de solutionare a 
contesta�iilor din A.N.A.F. a respins contestatia formulat� de SC X SRL ...  
impotriva Deciziilor de impunere nr. .../...2007 �i respectiv nr. .../...2007.   

           Prin Sentin�a nr. .../.../.../2008, pronuntat� in ... 2008,   Curtea de 
Apel ...  dispune “suspendarea punerii in executare a crean�elor fiscale 
cuprinse in Deciziile de impunere nr. .../...2007 �i nr. .../...2007 pân� la 
solu�ionarea definitiv� si irevocabil� a cauzei.” 

           In conformitate cu prevederile art. III alin. (1) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar 
fiscale, incepând cu data de 01.01.2008, plata obliga�iilor fiscale 
prevazute prin Ordinul nr. 1294/2007 al pre�edintelui A.N.A.F. privind 
impozitele, contribu�iile �i alte sume reprezentând creante fiscale se 
efectueaza in contul unic, pentru obliga�iile fiscale datorate bugetului de 
stat. 

           Organele fiscale au stins, din pla�ile efectuate de societate pentru 
obliga�ii curente aferente anului 2008, obliga�ii restante cu scadenta pân� 
la 01.01.2008, astfel c� aceste obliga�ii s-au stins cu intârziere din pl�tile 
efectuate ulterior, generând accesoriile stabilite prin decizia de calcul 
accesorii contestat�, având in vedere prevederile art. 115 alin. (1) �i alin. 
(3) din Ordonan�a Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor 
masuri financiar fiscale. 

           Astfel, in baza Deciziilor de impunere nr. .../...2007 �i nr. 
.../...2007, in fi�a pe pl�titor a societatii s-au inregistrat obliga�ii de plat� 
constând in impozit pe profit si major�ri de intârziere aferente in sum� 
total� de ... lei, astfel: 

     - in data de 20.06.2007, in baza Deciziei de impunere nr. .../...2007, 
impozit pe profit in sum� de ... lei si major�ri de intârziere aferente in 
sum� de ... lei; 

     - in data de 20.08.2007, in baza Deciziei de impunere nr. .../...2007, 
impozit pe profit in sum� de ... lei si major�ri de intârziere aferente in 
sum� de ... lei. 

           Dupa cum rezult� din fi�a pe pl�titor a societa�ii, parte din debitul 
inregistrat pe baza deciziilor de impunere men�ionate mai sus, a fost stins 
astfel: 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii martie 2008; 
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     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii aprilie 2008; 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii aprilie 2008; 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe dividende distribuite 
persoanelor fizice, impozit declarat de societate cu scaden�a la data de 
25.07.2008; 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe dividende distribuite 
persoanelor fizice, impozit declarat de societate cu scaden�a la data de 
25.07.2008; 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii iunie 2008; 

     - cu suma de ... lei, suma achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii iulie 2008; 

     - cu suma de ... lei, sum� achitat� de societate, in contul unic, cu 
ordinul de plat� nr. .../...2008, cu titlu de impozit pe veniturile din salarii 
aferent lunii septembrie 2008. 

           Prin referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei, organele 
fiscale ale Administra�iei finan�elor publice ..., precizeaz� urmatoarele: 

     - urmare sentin�ei Curtii de Apel ... nr. .../.../.../2008 s-a procedat la 
transferarea obliga�iilor fiscale in cauz� in subsistemul crean�elor scoase 
de la executare; 

     - odat� cu emiterea Deciziei de calcul accesorii nr. .../...2008 s-au 
constatat erori materiale datorate neoperarii in sistemul informatic de 
administrare a crean�elor fiscale a confirm�rii comunic�rii soma�iei nr. 
.../...2007, pla�ile efectuate de debitor au stins in mod eronat obliga�ii 
fiscale ulterioare celor cuprinse in soma�ia mentionat� mai sus. 

           In drept, in spet� sunt incidente prevederile art. 14 din Legea nr. 
262/2007 pentru modificarea si completarea Legii contenciosului 
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administrativ nr. 554/2004, care precizeaz� c�: “Hotarârea prin care se 
pronun�a suspendarea este executorie de drept […] 

         In conformitate cu art. 119 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� „Pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de întârziere.” 

           Fa�a de cele ar�tate mai sus, rezult� c� majorarile de intârziere se 
datoreaz� pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale, iar efectul  
suspend�rii execut�rii titlului de crean�a const� in aceea c� autoritatea 
fiscal� nu este in drept s� solicite plata majorarilor de intarziere pe 
perioada cât plata debitului principal, care le genereaza este suspendat�. 

           In spet�, se re�ine c� major�rile de intârziere au ca baz� debitele 
stabilite prin Deciziile de impunere nr. .../...2007 �i nr. .../...2007, titluri 
de crean�� suspendate prin Sentinta nr. .../.../.../2008, pronun�ata de 
Curtea de Apel ... in data de … 2008, pana la solu�ionarea definitiv� �i 
irevocabil� a cauzei. 

           Se re�ine c� societatea a efectuat lunar pla�i in contul unic al 
bugetului de stat, dar organele fiscale au efectuat stingerile conform 
dispozi�iilor art. 115 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
  
           “ Ordinea stingerii datoriilor 
    (1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, 
taxe, contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la 
art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge 
toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de crean�� 
fiscal� principal� pe care o stabile�te contribuabilul sau care este 
distribuit�, potrivit prevederilor art. 114, de c�tre organul fiscal 
competent, dup� caz, stingerea efectuându-se, de drept, în 
urm�toarea ordine: 
    a) sumele datorate în contul ratei din luna curent� din graficul de 
plat� a obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare la plat�, 
precum �i majorarea de întârziere datorat� în luna curent� din grafic 
sau suma amânat� la plat�, împreun� cu major�rile de întârziere 
datorate pe perioada amân�rii, în cazul în care termenul de plat� se 
împline�te în luna curent�, precum �i obliga�iile fiscale curente de a 
c�ror plat� depinde men�inerea valabilit��ii înlesnirii acordate; 
    b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu 
excep�ia cazului în care s-a început executarea silit�, când se aplic� 
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prevederile art. 169 în mod corespunz�tor. În cazul stingerii crean�elor 
fiscale prin dare în plat� se aplic� prevederile art. 175 alin. (4^1); 
    c) sumele datorate în contul urm�toarelor rate din graficul de plat� a 
obliga�iei fiscale pentru care s-a aprobat e�alonare, pân� la 
concuren�a cu suma e�alonat� la plat� sau pân� la concuren�a cu 
suma achitat�, dup� caz, precum �i suma amânat� la plat� împreun� 
cu major�rile de întârziere datorate pe perioada amân�rii, dup� caz; 
    d) obliga�iile cu scaden�e viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
    (2) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel: 
    a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale; 
    b) în func�ie de data comunic�rii, pentru diferen�ele de obliga�ii 
fiscale principale stabilite de organele competente, precum �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii; 
    c) în func�ie de data depunerii la organul fiscal a declara�iilor fiscale 
rectificative, pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale stabilite 
de contribuabil. 
    (3) Pentru debitorii care se afl� sub inciden�a Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolven�ei, cu modific�rile ulterioare, ordinea de 
stingere este urm�toarea: 
    a) obliga�ii fiscale cu termene de plat� dup� data confirm�rii 
planului de reorganizare, în ordinea vechimii; 
    b) sume datorate în contul ratelor din programele de pl��i a 
obliga�iilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare judiciar� 
confirmat, precum �i obliga�iile accesorii datorate pe perioada 
reorganiz�rii, dac� în plan s-au prev�zut calcularea �i plata acestora; 
    c) obliga�ii fiscale datorate �i neachitate cu termene de plat� între 
data deschiderii procedurii insolven�ei, pân� la data confirm�rii 
planului de reorganizare, în ordinea vechimii, pân� la stingerea 
integral� a acestora, altele decât cele prev�zute la lit. b). 
    (4) Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care 
a fost efectuat� stingerea datoriilor prev�zut� la alin. (1), pân� la 
urm�torul termen de plat� a obliga�iilor fiscale. 
    (5) Pentru crean�ele fiscale administrate de autorit��ile 
administra�iei publice locale, orice plat� f�cut� dup� comunicarea 
soma�iei în cadrul execut�rii silite va stinge mai întâi obliga�iile fiscale 
cuprinse în titlul executoriu.” 

           Astfel, pla�i efectuate de societate in contul obliga�iilor curente au 
fost considerate de organele fiscale ca stingând obliga�ii de plat� inscrise 
in Deciziile de impunere nr. .../...2007 �i nr. .../...2007. 
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           Consecin�a stingerilor efectuate de organele fiscale a fost calculul 
accesoriilor asupra obliga�iilor curente r�mase neachitate, care a generat 
titlul de creant� accesoriu contestat de societate. 

           Se re�ine, de asemenea, c� efectul executarii unui act 
administrativ il constituie recuperarea debitelor stabilite prin acesta. 

           Or, in condi�iile suspend�rii executarii, emiterea de decizii de 
calcul accesorii având ca baz� debitele suspendate la executare, este 
eronat�, intrucât acestea nu pot fi incasate pe perioada cât d�inuie 
efectul suispend�rii. 

           Se re�ine c� societatea datoreaz� majorari de intarziere pentru 
neachitarea in termen a debitelor, dar accesoriile urmeaz� a fi stabilite 
prin decizii de calcul accesorii numai dup� incetarea suspend�rii 
executarii actului administrativ care le-a generat. 

           Faptul c� instanta a suspendat provizoriu executarea silit�, nu 
inseamn� ca a exonerat societatea de plata debitelor constatate de 
organele de inspectie fiscal� sau ca respectivele debite nu ar fi corect 
determinate, ci a dispus ca in baza respectivei sentin�e nu se poate 
incepe executarea silit� pân� la solu�ionarea definitiv� si irevocabil� a 
cauzei, iar, pe cale de consecin��, emiterea de decizii de calcul accesorii 
in aceast� etap�, are acelasi rezultat, �i anume nu pot fi executate. 

           Având in vedere documentele anexate, actele normative incidente 
cauzei �i cele re�inute mai sus, urmeaz� a se desfiin�a decizia de calcul 
accesorii pentru suma de ... lei, aferente impozitului pe veniturile din 
salarii, impozitului pe profit, impozitului pe dividendele distribuite 
persoanelor fizice si taxei pe valoarea adaugat�, urmand ca organele 
fiscale, in func�ie de solu�ia ce urmeaz� s� o pronun�e instan�a, s� emit� 
o nou� decizie de calcul accesorii, dup� incetarea efectului suspensiv la 
plata debitelor care genereaza aceste accesorii. 

Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art. 213 �i art. 216 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modificarile si completarile ulterioare, se  

 

                                     DECIDE:  

           Desfiin�area Deciziei de calcul accesorii nr. .../...2008 emis� de 
Administra�ia finan�elor publice ... pentru suma de ... lei, 
reprezentând: 
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     -  ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe dividende; 

     - ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe profit; 

     -  ... lei, major�ri de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugat�; 

     -  ... lei, major�ri de intarziere aferente impozitului pe veniturilor din 
salarii, urmând ca organele fiscale s� emit� decizie de calcul accesorii la 
incetarea efectului suspensiv la plata debitelor care le-au generat. 

           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 
luni de la data comunicarii. 

 

                           DIRECTOR  EXECUTIV, 

                                   ... 

 
 


