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             D  E  C  I  Z  I  A   nr.366/106/17.03.2015  
 
             privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de X din Deva, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/12.02.2015 (fosta DGFP a jude�ului 
Hunedoara sub nr…/04.12.2012)  
 

 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr…/04.02.2015 de c�tre AJFP Hunedoara, Serviciul 
juridic asupra Deciziei civile nr.../12.01.2015 emis� de Curtea de Apel Alba 
Iulia, Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, prin care, DGRFP 
Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor a fost obligat� s� 
examineze pe fond contesta�ia formulat� de X, cu sediul în Deva, …, 
împotriva Deciziilor nr..../03.08.2010 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiate de c�tre fosta Administra�ie a 
finan�elor publice a municipiului Deva �i care vizeaz� suma total� de … lei, 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente:  

- … lei - la fondul nerambursabil din cofinan�are  
- … lei - la fondul nerambursabil din bugetul Uniunii Europene. 

             Prin Decizia de solu�ionare nr…/21.01.2013 emis� de fosta DGFP a 
jude�ului Hunedoara, s-a decis respingerea ca nedepus� a contesta�iei 
formulat� de X din Deva. 
               Cu adresa nr…/04.02.2015, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub 
nr…/12.02.2015, Serviciul juridic comunic� faptul c�, prin Decizia 
nr.../12.01.2015 în Dosar nr…./97/2013, definitiv�, Curtea de Apel Alba Iulia, 
Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, a admis recursul declarat de X din 
Deva, a casat în parte sentin�a atacat� �i a anulat Decizia nr.../21.01.2013, 
obligând pârâta Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara s� 
examineze pe fond contesta�ia depus� de reclamant� împotriva Deciziei 
nr..../03.08.2010 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale.  
             Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara 
prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
     I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea solicit� anularea deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, sus�inând faptul c�, potrivit 
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prevederilor legale nu datoreaz� sumele stabilite cu titlu de accesorii întrucât 
debitul principal nu este cert, lichid �i exigibil.  
          In perioada 2005-2006, asocia�ia a fost beneficiara unui contract de 
grant finan�at cu fonduri PHARE. In procesul verbal de constatare 
nr…/22.12.2008 s-a stabilit în sarcina asocia�iei obliga�ia de restituire a sumei 
de … euro (din care … euro reprezint� fonduri PHARE, … euro reprezint� 
suma de restituit c�tre bugetul de stat, iar restul reprezint� costuri bancare �i 
dobânzi acumulate în cont), deoarece cu suma de … euro au fost acoperite 
cheltuieli neeligibile conform contractului.  
          Asocia�ia a contestat atât în procedura administrativ� cât �i în instan�� 
acest proces verbal, îns� contesta�ia a fost respins�, iar solu�ia a fost men�inut� 
în faza de recurs (dosarul nr…/2010 al Tribunalului Hunedoara).  
          Potrivit art.136 din OG nr.92/2003, în cazul în care debitorul nu î�i 
pl�te�te de bun�voie obliga�iile fiscale datorate, organele fiscale competente, 
pentru stingerea acestora, procedeaz� la ac�iuni de executare silit�, cu excep�ia 
cazului în care exist� o cerere de restituire/rambursare în curs de solu�ionare, 
iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât crean�a fiscal� 
datorat� de debitor.  
          In art.21 lit.a) din OG nr.92/2003 este prev�zut expres dreptul la 
restituirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume care constituie 
venituri ale bugetului general consolidat �i dreptul la rambursarea taxei pe 
valoarea ad�ugat�, ca formând con�inutul raportului de drept fiscal al�turi de 
dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume care 
constituie venituri ale bugetului general consolidat.  
          Codul de procedur� fiscal� prevede explicit c� una dintre modalit��ile 
de stingere a crean�elor fiscale este compensarea. Art.116 din OG nr.92/2003 
arat� c� prin compensare se sting crean�ele statului sau unit��ilor 
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, 
taxe, contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat cu 
crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat� 
de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i 
dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, cu 
condi�ia ca respectivele crean�e s� fie administrate de aceea�i autoritate 
public�.  
         Fa�� de aceste dispozi�ii, petenta apreciaz� c� nu datoreaz� sumele 
stabilite cu titlu de accesorii pentru c� debitul principal la care s-au calculat 
accesoriile nu este cert, lichid �i exigibil.  
         Recuperarea sumelor stabilite prin procesul verbal de constatare a 
neregulilor din 2008 trebuia s� se fac� prioritar prin deducerea din pl��ile 
urm�toare �i prin compensare cu taxa pe valoarea ad�ugat� care trebuie s� fie 
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rambursat� asocia�iei �i pentru care s-au formulat cereri în anul 2008 (pentru 
suma de ... euro) �i 2009 (pentru suma de ... euro).  
         Conform procesului verbal de constatare a neregulilor, doar cheltuielile 
în sum� de ... euro au fost considerate neeligibile, îns� valoarea total� a 
finan��rii aprobate prin contractul de grant a fost de ... euro.  
          Plata final� nu a mai fost f�cut�, dar diferen�a neachitat� de ... euro 
beneficiarului, trebuia dedus� din suma care trebuia restituit�. 
          Suma rezultat� în urma acestei deduceri trebuia compensat� cu taxa pe 
valoarea ad�ugat� care trebuie s� fie rambursat� asocia�iei în cadrul a dou� 
contracte ulterioare finan�ate tot din fonduri PHARE �i pentru care asocia�ia a 
depus cerere în anul 2008 �i 2009 la autoritatea contractant�.  
          De asemenea, petenta sus�ine c� asocia�ia nu este persoan� impozabil� 
înregistrat� în scopuri de TVA, îns� potrivit legisla�iei speciale care 
reglementeaz� procedura de desf��urare a programelor PHARE, organismele 
neguvernamentale non-profit cu personalitate juridic� au dreptul s� li se 
restituite TVA pl�tit� aferent� cheltuielilor eligibile f�cute în timpul derul�rii 
unor contracte încheiate în cadrul unei scheme de grant.  
           Ca urmare, a solicitat Ministerului Muncii, Familiei �i Protec�iei 
Sociale, Direc�ia general� autoritatea de management programul opera�ional 
sectorial dezvoltarea resurselor umane (AMPOSDRU) plata sumelor de … 
euro �i …, reprezentând restituire TVA. Cererile de plat� înso�ite de 
documenta�ia justificativ� au fost înaintate înc� din luna aprilie 2012, dar 
asocia�ia nu a primit niciun r�spuns. 
 
        II. Organele fiscale din cadrul fostei Administra�ii a finan�elor publice a 
municipiului Deva, în temeiul art.88 lit.c �i art.119 din OG nr.92/2003, 
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor sociale �i a altor venituri ale bugetului general consolidat, au 
calculat pentru perioada 20.01.2009 - 30.06.2010, obliga�ii fiscale accesorii 
datorate, astfel: 
      1. Pentru fondurile nerambursabile din cofinan�are stabilite prin Procesul 
verbal de constatare încheiat la data de 05.08.2008 de c�tre Ministerul 
Dezvolt�rii, Lucr�rilor Publice �i Locuin�elor, Direc�ia de control �i antifraud� 
fonduri comunitare, în sum� de ... lei, obliga�ii fiscale accesorii în sum� de ... 
lei;  
      2. Pentru fondurile nerambursabile din bugetul Uniunii Europene stabilite 
prin Procesul verbal de constatare încheiat la data de 05.08.2008 de c�tre 
Ministerul Dezvolt�rii, Lucr�rilor Publice �i Locuin�elor, Direc�ia de control 
�i antifraud� fonduri comunitare, în sum� de ... lei, obliga�ii fiscale accesorii 
în sum� de ... lei.  
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         III. Având în vedere contesta�ia formulat�, motivele invocate de 
petent�, documentele existente la dosarul cauzei precum �i prevederile actelor 
normative în vigoare, în perioada supus� verific�rii, se re�in urm�toarele: 
           Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara prin 
Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� X 
din Deva datoreaz� major�rile/dobânzile de întârziere în sum� de … lei, 
aferente fondurilor nerambursabile stabilite prin Procesul verbal de constatare 
nr…/22.12.2008, emis de Ministerul Dezvolt�rii, Lucr�rilor Publice �i 
Locuin�elor, Direc�ia de control �i antifraud� fonduri comunitare. 
           În fapt, prin Procesul verbal de constatare nr…/22.12.2008 privind 
proiectul RO … “Dezvoltarea activit��ii centrului de formare profesional� a 
for�ei de munc� �omere în scopul plas�rii acesteia pe pia�a for�ei de munc�”, 
emis de Ministerul Dezvolt�rii, Lucr�rilor Publice �i Locuin�elor, Direc�ia de 
control �i antifraud� fonduri comunitare, s-a stabilit c� debitorul, X din Deva, 
datoreaz� autorit��ii cu competen�e în gestionarea fondurilor comunitare o 
crean�� principal� în sum� de … EUR fonduri nerambursabile, astfel: 
- … EUR bugetul Uniunii Europene reprezentând echivalentul a   
                            … lei; 
-   … EUR buget aferent cofinan��rii reprezentând echivalentul a   
                            … lei. 
            Cu adresa nr…/03.03.2009, înregistrat� la fosta Administra�ie a 
finan�elor publice a municipiului Deva sub nr…/11.03.2009, Ministerul 
Dezvolt�rii Regionale �i Locuin�ei, în conformitate cu prevederile OG 
nr.79/2003 privind controlul �i recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a 
fondurilor de cofinan�are aferente utilizate necorespunz�tor, a solicitat 
recuperarea crean�elor bugetare pentru debitorul X din Deva a�a cum sunt 
individualizate în Titlul executoriu aferent proiectului RO … “Dezvoltarea 
activit��ii centrului de formare profesional� a for�ei de munc� �omere în 
scopul plas�rii acesteia pe pia�a for�ei de munc�”, sumele recuperate urmând a 
fi virate în contul Ministerului Dezvolt�rii Regionale �i Locuin�ei. 
            Fosta Administra�ie a finan�elor publice a municipiului Deva a emis 
Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr..../03.08.2010, prin care s-au stabilit în sarcina X din Deva, pentru 
perioada 20.01.2009 - 30.06.2010, major�ri/dobânzi de întârziere în sum� 
total� de … lei, aferente debitului în sum� total� de … lei (… lei + … lei) 
reprezentând finan�are necuvenit�. 
           Se re�ine c� Administra�ia a calculat obliga�iile fiscale accesorii în 
sum� de … lei raportat la procesul verbal de constatare nr…/22.12.2008. 
Procesul verbal a fost contestat atât în procedura administrativ� cât �i în 
instan��, r�mânând definitiv prin respingerea ac�iunii atât în fond cât �i în 
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recurs, împrejurare recunoscut� �i necontestat� de petent�.  
           În drept, prevederile OG nr.79/2003 privind controlul �i recuperarea 
fondurilor comunitare, precum �i a fondurilor de cofinan�are aferente utilizate 
necorespunz�tor, stipuleaz�: 
       Art.1 “Prezenta ordonan�� reglementeaz� activit��ile de constatare �i de 
recuperare a sumelor pl�tite necuvenit din asisten�a financiar� 
nerambursabil� acordat� României de Comunitatea European� �i/sau din 
fondurile de cofinan�are aferente, ca urmare a unor nereguli.” 
       Art.2  “In sensul prezentei ordonan�e, termenii �i expresiile de mai jos se 
definesc dup� cum urmeaz�:(…) 
    d) crean�ele bugetare rezultate din nereguli reprezint� sume de recuperat 
la bugetul general al Comunit��ii Europene �i/sau la bugetele administrate de 
aceasta ori în numele ei, precum �i/sau la bugetele de cofinan�are aferente, ca 
urmare a utiliz�rii necorespunz�toare a fondurilor comunitare �i a sumelor 
de cofinan�are aferente �i/sau ca urmare a ob�inerii necuvenite de sume în 
cadrul m�surilor care fac parte din sistemul de finan�are integral� ori 
par�ial� a acestor fonduri;;…” 
       Art. 3 “(1) Obiectul constat�rii existen�ei crean�elor bugetare îl 
constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor �i/sau a persoanelor juridice 
ori fizice debitoare, ca urmare a nerespect�rii legalit��ii, conformit��ii �i 
regularit��ii utiliz�rii �i administr�rii fondurilor comunitare �i a fondurilor 
de cofinan�are aferente. 
       (2) Constituie titlu de crean��: 
    a) actul/documentul de constatare, stabilire �i individualizare a obliga�iilor 
de plat� privind crean�ele bugetare rezultate din nereguli, precum �i 
accesoriile acestora �i costurile bancare; 
    b) hot�rârea judec�toreasc� definitiv� �i irevocabil�, prin care se 
stabile�te obliga�ia de plat� privind crean�ele bugetare rezultate din 
nereguli.” 
      Art.10 “(1) Pentru crean�ele bugetare rezultate din nereguli, actul 
prev�zut la art.3 alin.(2) lit.a), comunicat debitorului, constituie titlu 
executoriu în condi�iile Codului de procedur� fiscal�. 
       (2) Pentru crean�ele bugetare rezultate din nereguli asupra c�rora s-a 
pronun�at instan�a judec�toreasc�, executarea silit� se efectueaz� în temeiul 
hot�rârii judec�tore�ti care constituie titlu executoriu în condi�iile prev�zute 
de Codul de procedur� civil�. 
     (3) În cazul în care crean�ele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi 
recuperate prin plat� voluntar� sau deducere, autorit��ile competente în 
gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prev�zute 
la alin.(1) �i (2) organelor teritoriale subordonate Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� �i/sau organelor competente ale celorlal�i creditori 
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bugetari, care vor duce la îndeplinire m�surile asigur�torii �i vor efectua 
procedura de executare silit� pentru recuperarea sumelor pl�tite necuvenit 
din fondurile comunitare �i/sau fondurile de cofinan�are pe care le 
administreaz�, în conformitate cu prevederile Codului de procedur� fiscal�”. 
          HG nr.1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a OG nr.79/2003 privind controlul �i recuperarea fondurilor comunitare, 
precum �i a fondurilor de cofinan�are aferente utilizate necorespunz�tor, 
precizeaz�: 
     Art.4 “(…) (2) Pentru neachitarea la termenul de plat� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat� rezultate din nereguli înscrise în titlul de crean�� 
prev�zut la art.3 alin.(2) din ordonan��, debitorul datoreaz� dup� acest 
termen major�ri de întârziere. 
         (3) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de plat� si pân� la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
       (4) Dispozi�iile referitoare la calculul si nivelul major�rii de întârziere 
prev�zute în Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, se aplic� în mod corespunz�tor �i în cazul sumelor 
datorate potrivit ordonan�ei.” 
           În temeiul prevederilor legale citate se re�ine c�, pentru neachitarea la 
termenul de plat� a obliga�iilor de plat� rezultate din nereguli în utilizarea 
fondurilor comunitare, înscrise în titlul de crean��, obliga�iile fiscale accesorii 
se calculeaz� conform OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Potrivit prevederilor din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare aplicabile perioadei în cauz�: 
        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 “(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.(…) 
        (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
          În temeiul prevederilor legale citate �i întrucât X din Deva nu a achitat 
debitul în sum� de … lei, reprezentând finan�are necuvenit�, pentru perioada 
20.01.2009 - 30.06.2010 datoreaz� obliga�iile fiscale accesorii în sum� de … 
lei, de natura major�rilor/dobânzilor de întârziere. 
           Prin urmare, obliga�iile fiscale accesorii calculate prin decizia atacat� 
pot fi verificate din punct de vedere legal doar cu privire la faptul c� provin 
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dintr-un titlu executoriu, cu privire la care nu mai pot fi aduse critici, precum 
�i cu privire la modul de calcul matematic.  
           În spe�� exist� un titlu executoriu în baza c�ruia au fost calculate 
obliga�iile fiscale accesorii, iar calculul efectuat pe perioada de timp este 
corect. De altfel, petenta nu aduce niciun fel de argumente privind cuantumul 
obliga�iilor fiscale accesorii, data de la care au fost calculate, baza de calcul a 
acestora, num�rul de zile de întârziere �i cota aplicat�.  
           Se re�ine faptul c�, prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� nu 
datoreaz� sumele stabilite cu titlu de accesorii pentru c� debitul principal la 
care s-au calculat accesoriile nu este cert, lichid �i exigibil.  
           De altfel, singura critic� a contestatoarei vizeaz� faptul c�, sumele 
stabilite prin procesul verbal de constatare a neregulilor nr…/22.12.2008 ar fi 
trebuit recuperate prin compensare cu taxa pe valoarea ad�ugat� care trebuie 
s� îi fie rambursat� de c�tre organul fiscal.  
           În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia recuperarea 
sumelor stabilite prin procesul verbal de constatare a neregulilor 
nr…/22.12.2008 trebuia s� se fac� prioritar prin deducerea din pl��ile 
urm�toare �i prin compensare cu taxa pe valoarea ad�ugat� care trebuie s� fie 
rambursat� asocia�iei, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a 
contestatiei, întrucât, potrivit prevederilor art.6 din HG nr.1306/2007 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG nr.79/2003 privind 
controlul �i recuperarea fondurilor comunitare, precum �i a fondurilor de 
cofinan�are aferente utilizate necorespunz�tor: 
     “(1) Dac� debitorul nu pl�te�te în termenul prev�zut la art. 4 alin. (1), 
autorit��ile cu competen�e în gestionarea fondurilor comunitare vor proceda 
la stingerea crean�ei bugetare prin deducerea din pl��ile urm�toare pe care 
sunt îndrept��ite s� le primeasc� persoanele debitoare. 
 … (4) În cazul în care crean�ele bugetare rezultate din nereguli nu sunt 
recuperate prin plata voluntar� sau deducere, autorit��ile cu competen�e în 
gestionarea fondurilor comunitare transmit titlurile executorii prev�zute la 
art.10 alin. (1) �i (2) din ordonan��, împreun� cu dovada comunic�rii c�tre 
debitor, potrivit legii, organelor care sunt abilitate s� efectueze procedura de 
executare silit� prev�zut� de Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare”. 
            De asemenea, în cauza analizat�, organul de solu�ionare arat� 
urm�toarele: 
          Prin ac�iunea în contencios administrativ ce a format obiectul dosarului 
nr.../2013, X din Deva a solicitat instan�ei anularea Deciziei de solu�ionare 
nr.../21.01.2013 emis� de fosta DGFP a jude�ului Hunedoara, a Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr..../03.08.2010 �i înl�turarea obliga�iei de plat� a sumei de ... lei.  
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          Prin precizarea de ac�iune depus� la dosar în data de 04.07.2013, X din 
Deva a solicitat în plus anularea Deciziei de solu�ionare nr.../27.12.2012 
emis� de fosta DGFP a jude�ului Hunedoara, precum �i a Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr.../18.09.2012, în sum� total� de ... lei.  
          Având în vedere c� ap�rarea contestatoarei a vizat, în principiu, acelea�i 
argumente, instan�a a apreciat c� se poate �i chiar este oportun ca toate 
criticile sale s� fie analizate unitar în cadru1 aceluia�i dosar.  
          Prin dispozitivul Sentin�ei civile nr…/CA/2013 pronun�at� de 
Tribunalul Hunedoara în Dosar nr…/97/2013, se respinge ca nefondat� 
ac�iunea în contencios administrativ a X din Deva. 
          Prin Decizia civil� nr…/2015 a Cur�ii de Apel Alba Iulia, Sec�ia de 
contencios administrativ �i fiscal, definitiv�, s-au men�inut dispozi�iile 
Sentin�ei civile nr…/CA/2013 de respingere ca nefondat� a ac�iunii 
contestatoarei privind anularea Deciziei de solu�ionare nr.../27.12.2012 emis� 
de fosta DGFP a jude�ului Hunedoara, precum �i a Deciziilor nr.../18.09.2012 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, în sum� 
total� de ... lei.  
          În considerentele Deciziei civile nr…/2015 a Cur�ii de Apel Alba Iulia, 
Sec�ia de contencios administrativ �i fiscal, s-au re�inut urm�toarele: 
    “ (…) În ceea ce prive�te decizia nr…/27.12.2012:  
          Singura critic� a reclamantei vizeaz� faptul c� sumele stabilite prin 
procesul - verbal de constatare a neregulilor din anul 2008 ar fi trebuit 
recuperate prin compensare cu taxa pe valoarea ad�ugat� care trebuie s� îi 
fie rambursat� reclamantei de c�tre organul fiscal.  
         Curtea re�ine c� aceast� sus�ine a reclamantei nu poate fi primit� având 
în vedere c� prin adresa nr…/02.11.2011 a fostei Administra�ii a Finan�elor 
Publice Deva i s-a comunicat c� opera�iunile desf��urate de c�tre aceasta 
sunt opera�iuni scutite de tax� f�r� drept de deducere, pentru care nu se 
datoreaz� taxa �i nu este permis� deducerea taxei datorate sau achitate 
pentru achizi�ii. Pentru acordarea dreptului de a deduce taxa aferent� 
achizi�iilor ar fi trebuit ca opera�iunile desf��urate s� se încadreze în 
prevederile art.145  Cod fiscal.  
         În aceste condi�ii corect s-a apreciat c� nu poate fi efectuat� 
compensarea solicitat� de reclamant�, decizia atacat� fiind legal�, iar solu�ia 
instan�ei de fond de respingere a cererii de anulare a acestei decizii fiind 
corect�. (…)”.    
          Prin Decizia de solu�ionare nr.../27.12.2012 s-a decis respingerea ca 
neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X din Deva împotriva Deciziilor 
nr.../18.09.2012 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale 



 
     ����
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          Se re�ine c� a fost contestat� legalitatea stabilirii obliga�iilor fiscale 
accesorii calculate raportat la acela�i debit principal care face obiectul cauzei 
supuse prezentei, fiind diferit� doar perioada pentru care s-a f�cut calculul 
accesoriilor. 
            In concluzie, având în vedere cele precizate mai sus, documentele 
anexate la dosarul cauzei, precum �i prevederile legale în materie în perioada 
verificat�, se constat� c� au fost respectate toate reglement�rile legale în ceea 
ce prive�te modul de stabilire a obliga�iilor fiscale accesorii �i se re�ine c� în 
mod legal organele fiscale au stabilit în sarcina contestatoarei 
major�ri/dobânzi de întâziere în sum� de … lei aferente debitului în sum� de 
… lei (… lei + … lei) reprezentând finan�are necuvenit�, astfel c�, potrivit 
prevederilor art.216 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: “Prin decizie 
contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori respins�”, 
coroborate cu pct.11.1. lit.a) din OANAF nr.2906/2014 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, potrivit c�ruia: 
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
      a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept 
prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;” 
se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de X din Deva, împotriva 
Deciziilor nr..../03.08.2010 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale.  
 
 
            Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, 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…/16.03.2015, se  
 
                                                       DECIDE: 
 
          Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X din Deva 
împotriva Deciziilor nr..../03.08.2010 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiate de c�tre fosta Administra�ie a 
finan�elor publice a municipiului Deva �i care vizeaz� suma total� de … lei 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente:  

- … lei - la fondul nerambursabil din cofinan�are  
- … lei - la fondul nerambursabil din bugetul Uniunii Europene. 
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          Prezenta decizie se comunic� la: 
               - X din Deva 
               - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara. 
                                              
          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, 

                                                
 
 
 
 
 
          
                  


