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                    D  E  C  I  Z  I  A   nr.4282/670/20.12.2013  
 
                    privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
C�lan, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr…/...2013 
 
 
            Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/...2013 de c�tre Administra�ia jude�ean� a finan�elor 
publice Hunedoara, Colectare contribuabili mijlocii, asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL, împotriva: 
   1. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/...2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
   2. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/...2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
   3. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/...2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
   4. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/...2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
           De asemenea, societatea contest� Deciziile de constatare a pierderii 
valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale nr…/12.09.2013, 
nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i nr…/12.09.2013. 
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1)  
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� �i 
îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura �i �tampila contestatorului. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
       I. Prin contesta�ie, petentul solicit� anularea consecin�elor pierderii 
valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale, considerând c� organele 
fiscale au interpretat reglement�rile fiscale f�r� s� respecte voin�a 
legiuitorului a�a cum este exprimat� la art.120^1 alin.(2) din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�. 
           
       II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, Compartiment eviden�a 
pe pl�titor, au consemnat urm�toarele: 
          Prin Deciziile referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând 
penalit��i nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i 
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nr…/12.09.2013, în temeiul art.12 �i art.13 alin.4 din OUG nr.29/2011 privind 
reglementarea acord�rii e�alon�rilor la plat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, a fost calculat� în sarcina contestatorului o penalitate de 10% în 
sum� total� de … lei, aferent� obliga�iilor fiscale r�mase de plat� din 
e�alonarea acordat�.  
 
        III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor 
fiscale �i actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 
  
     A. In ceea ce prive�te contesta�ia formulat� împotriva obliga�iilor fiscale 
corelative pierderii valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale, cauza 
supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea calcul�rii penalit��ilor în cot� de 
10% asupra obliga�iilor fiscale r�mase de plat� din e�alonarea la plat� 
acordat�, în condi�iile în care organul fiscal a constatat pierderea valabilit��ii 
e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale �i a emis decizie în acest sens. 
           In fapt, prin Decizia de e�alonare la plat� nr…/...2013 emis� de 
AFPCM Hunedoara, i-a fost acordat� societ��ii comerciale X SRL din C�lan, 
e�alonarea la plat� pe o perioad� de 24 luni a obliga�iilor fiscale exigibile 
existente în sold la data de 24.01.2013, în sum� total� de … lei  (obliga�ii 
fiscale principale … lei �i obliga�ii fiscale accesorii … lei), în temeiul 
prevederilor OUG nr.29/2011 privind reglementarea acord�rii e�alon�rilor la 
plat� �i ale OMFP nr.1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a 
dispozi�iilor OUG nr.29/2011. 
            Prin Deciziile nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i 
nr…/12.09.2013 emise de AJFP Hunedoara, Compartiment eviden�a pe 
pl�titor, s-a constatat pierderea valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor 
fiscale, ca urmare a nedeclar�rii �i neachit�rii de c�tre societate a impozitului 
pe dividende persoane fizice, aferent lunii mai 2013 cu scaden�� la data de 
25.06.2013, �i termen maxim de plat� la data de 25.07.2013, conform 
prevederilor art.10 din OUG nr.29/2011 privind reglementarea acord�rii 
e�alon�rilor la plat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Prin Deciziile referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând 
penalit��i nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i 
nr…/12.09.2013, organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, Compartiment 
eviden�a pe pl�titor, au calculat în sarcina contestatorului o penalitate de 10% 
în sum� total� de … lei, aferent� obliga�iilor fiscale r�mase de plat� din 
e�alonarea acordat�, urmare Deciziilor de constatare a pierderii valabilit��ii 
e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, 
nr…/12.09.2013 �i nr…/12.09.2013.  
             In drept, potrivit prevederilor art.10 alin.1 din OUG nr.29/2011 
privind reglementarea acord�rii e�alon�rilor la plat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
    Art.10  Condi�ii de men�inere a valabilit��ii e�alon�rii la plat� 
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    (1) E�alonarea la plat� acordat� pentru obliga�iile fiscale î�i men�ine 
valabilitatea în urm�toarele condi�ii: 
    a) s� se declare �i s� se achite, potrivit legii, obliga�iile fiscale 
administrate de Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� cu termene de 
plat� începând cu data comunic�rii deciziei de e�alonare la plat�. 
E�alonarea la plat� î�i men�ine valabilitatea �i dac� aceste obliga�ii sunt 
declarate �i achitate pân� la data de 25 a lunii urm�toare scaden�ei 
prev�zute de lege, inclusiv, sau pân� la finalizarea e�alon�rii la plat� în 
situa�ia în care acest termen se împline�te dup� data stingerii în totalitate a 
obliga�iilor fiscale e�alonate la plat�; […]” 
              Totodat�, conform dispozi�iilor art.13 alin.(4) din OUG nr.29/2011 
privind reglementarea acord�rii e�alon�rilor la plat�: 
     “(4) În cazul pierderii valabilit��ii e�alon�rii la plat�, pentru sumele 
r�mase de plat� din e�alonarea la plat� acordat�, reprezentând obliga�ii 
fiscale principale �i/sau obliga�ii fiscale accesorii e�alonate la plat�, se 
datoreaz� o penalitate de 10%. Prevederile art.12 alin.(1) �i (3) se aplic� în 
mod corespunz�tor.” 
              Fa�� de prevederile legale invocate, se re�ine c� pentru neachitarea 
obliga�iilor fiscale curente pân� la data de 25 a lunii urm�toare scaden�ei, 
atrage dup� sine pierderea valabilit��ii e�alon�rii la plat� �i perceperea unei 
penalit��i de 10% datorat� conform Ordonan�ei privind reglementarea 
acord�rii e�alon�rilor, care se comunic� contribuabilului prin decizie 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii. 
              Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine c� nu datoreaz� 
penalit��ile stabilite în sarcina societ��ii, invocând în acest sens prevederile 
art.120^1 alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
              Potrivit dispozi�iilor generale privind penalit��ile de întârziere 
prev�zute la art.120^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
legiuitorul a prev�zut faptul c�, penalit��ile de întârziere reprezint� sanc�iunea 
pentru neîndeplinirea obliga�iilor de plat� la scaden�� �i se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întârziere. 
            De asemenea, se re�ine c� nu se datoreaz� penalit��i de întârziere 
pentru sumele datorate cu titlu de obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit 
legii. 
            Or, conform celor prezentate �i prin prisma prevederilor legale în 
materie de reglementare a acord�rii e�alon�rilor la plat�, organul fiscal a 
calculat o penalitate de 10% pentru sumele r�mase de plat� din e�alonarea la 
plat� acordat�, reprezentând obliga�ii fiscale principale �i/sau obliga�ii fiscale 
accesorii e�alonate la plat�, penalitate instituit� de c�tre legiuitor ca urmare a 
pierderii valabilit��ii e�alon�rii la plat�.   
 
             Având în vedere cele re�inute mai sus, precum �i prevederile legale 
citate, în conformitate cu dispozi�iile art.216 alin.(1) din OG nr.92/2003 
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privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.a) din OANAF 
nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit 
c�rora: “Contesta�ia poate fi respins� ca: 
        a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumente de fapt �i de drept 
prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat”, urmeaz� s� fie respins� ca 
neîntemeiat� contesta�ia pentru suma total� de … lei, reprezentând penalitate 
de 10% calculat� asupra obliga�iilor fiscale r�mase de plat� din e�alonarea 
acordat�, stabilit� prin Deciziile referitoare la obliga�ii de plat� accesorii 
reprezentând penalit��i nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i 
nr…/12.09.2013.   
            
        B. In ceea ce prive�te contesta�ia formulat� împotriva Deciziilor de 
constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale 
nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013, nr…/12.09.2013 �i nr…/12.09.2013, cu 
adresa nr…/18.12.2013, înregistrat� la AJFP Hunedoara sub nr…/18.12.2013, 
SC X SRL din C�lan, în completare la contesta�ia formulat�, precizeaz� faptul 
c�, de�i în preambulul contesta�iei a enumerat �i deciziile de constatare a 
pierderii valabilit��ii e�alon�rii la plat� a obliga�iilor fiscale, obiectul 
contesta�iei îl reprezint� în fapt, deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii reprezentând penalit��i, în valoare total� de … lei. 
 
 
            Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                         , se 
 
 
                                                          DECIDE: 
 
           Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�ia formulat� de SC X SRL din 
C�lan împotriva: 
     1. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/12.09.2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
     2. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/12.09.2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
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     3. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/12.09.2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
     4. Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii reprezentând penalit��i 
nr…/12.09.2013 cu privire la suma de … lei reprezentând penalitate de 10% 
aferent� sumelor r�mase de plat� din e�alonarea acordat�. 
 
            Prezenta decizie se comunic� la: 

- SC X SRL din C�lan 
- Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara,    
     Colectare contribuabili mijlocii. 
 

            Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ 
competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 

                                               
                                    DIRECTOR GENERAL, 


