
DECIZIA NR .  31   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� asupra relu�rii procedurii de solu�ionare a contesta�iei nr. ... 
/ ... 2005 formulat� de SC X SRL , înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 2005, solu�ionare 
suspendat� prin DECIZIA nr. ... / 2005 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  HUNEDOARA.  
 
                        SC X SRL , prin adresa nr. ... / 2006 depus� de la Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului  HUNEDOARA, înregistrat�  sub 
nr.  ... / 2005, solicit� reluarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei 
formulate, întrucât dl. Y - administratorul societ��ii a fost scos de sub 
urm�rire penal� prin Rezolu�ia dat� de Parchetul de pe lâng� Judec�toria 
Hunedoara în dosarul nr. ... / P /  2005 din ... 2006. 
                         În vederea relu�rii solu�ion�rii contesta�iei, prin adresa nr. 
.../ ...2006, Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, în baza prevederilor pct. 
10.6 din ORDINUL AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE 
FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care arat� : 
„ 10.6. În situa�ia în care solicitarea de reluare a procedurii apar�ine 
contestatorului, organele de solu�ionare vor cere organului fiscal 
abilitat, printr-o adres�, comunicarea faptului c� motivul de încetare a 
suspend�rii solu�ion�rii contesta�iei a r�mas definitiv �i irevocabil.” 
a solicitat Biroului Juridic dac� Rezolu�ia dosar nr. ... / P /  2005 din ... 2006 
dat� de Parchetul de pe lâng� Judec�toria Hunedoara a r�mas definitiv� �i 
irevocabil�, sau urmeaz� a fi atacat�. 
                        Biroul Juridic prin adresa nr. .../ ...2006 comunic� faptul c� 
rezolu�ia sus men�ionat� a fost atacat� prin plângerea nr. .../ ...2006, 
plângere solu�ionat� prin Ordonan�� de c�tre prim-procurorul Parchetului 
de pe lâng� Judec�toria Hunedoara, act prin care s-a men�inut rezolu�ia de 
scoatere de sub urm�rire a administratorului societ��ii contestatoare.    
                        Ulterior, prin adresa nr. .../ ...2006, Biroul Juridic comunic� 
faptul c� s-a aprobat referatul de neatacare a Ordonan�ei prim-procurorului  
de la Parchetul de pe lâng� Judec�toria Hunedoara prin care s-a men�inut 
rezolu�ia de scoatere de sub urm�rire a administratorului societ��ii 
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contestatoare, �i în consecin�� se poate proceda la solu�ionarea 
contesta�iei formulat� de petent�. 
                          Întrucât motivul de încetare a suspend�rii solu�ion�rii 
contesta�iei a r�mas definitiv �i irevocabil, dosarul contesta�iei a fost 
restituit de ACTIVITATEA  DE CONTROL  FINANCIAR  FISCAL c�tre 
Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Direc�iei General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  HUNEDOARA  care este investit s� se 
pronun�e pe fond asupra contesta�iei formulate de SC X SRL . 
                           De asemenea, în baza pct. 10.7 �i 10.8 din ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care arat� : 
„    10.7. La reluarea procedurii administrative, organul de solu�ionare 
competent poate solicita organului fiscal care a sesizat organele de 
urm�rire �i cercetare penal� punctul de vedere privind solu�ionarea 
contesta�iei în raport de solu�ia organelor penale. 
    10.8. La solu�ionarea contesta�iilor, organele de solu�ionare se vor 
pronun�a �i în raport de motivarea rezolu�iilor de scoatere de sub 
urm�rire penal�, neîncepere sau încetare a urm�ririi penale, precum �i 
a expertizelor efectuate în cauz�, în m�sura în care acestea se 
reg�sesc la dosarul contesta�iei.”, 
referatul cu propunerile de solu�ionare a fost completat de c�tre Activitatea 
de Control Financiar Fiscal cu punctul de vedere referitor la solu�ia dat� de 
organelor penale prin Rezolu�ia dosar nr. ... / P / 2005 din ...2006. 
                     În baza prevederilor ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 893 din 06 octombrie 2005, care la pct. 2.4 - 2.5, 
precizeaz� : 
„ 2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv. 
    2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solu�ionare va solicita 
contestatorului, pe baz� de scrisoare recomandat� cu confirmare de 
primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunic�rii 
acesteia, a motivelor de fapt �i de drept, sub sanc�iunea respingerii 
contesta�iei ca nemotivat�.” 
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Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor a solicitat petentei s� prezinte, în 
copie, o serie de documente, petenta depunând adresele pentru chemare 
la conciliere direct� a beneficiarului �i notific�ri, ac�iunea în justi�ie �i solu�ia 
pronun�at�, precum �i actul adi�ional la contractul nr. .../ ...2004.   
 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de Impunere 
nr. .../ ... / ...2005 privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia 
fiscal� emis� de Activitatea de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara. 
                      Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând : 
                       ... lei – impozit pe venit microîntreprindere, 
                         ... lei – dobânzi impozit pe venit microîntreprindere, 
                   ... lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit  
                                       microîntreprindere, 
            ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat�, 
               ... lei – dobânzi TVA, 
                         ... lei – penalit��i  de întârziere TVA.  
 
                      Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL  la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA în data de  ...2005, fa�� de 
data comunic�rii Deciziei de Impunere nr. .../ ... / ...2005, ...2005, dup� cum 
rezult� din confirmarea de primire aflat� în copie la dosar, contesta�ia fiind 
depus� în termenul prev�zut de art. 176 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�. 
 
                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 175, 176 �i art. 178 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, în 
MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din 26 septembrie 2005, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei depus� de SC X SRL .  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                        Petenta arat� c� serviciul de control fiscal a decis ca nu a 
fost înregistrat� în contabilitate suma de ...Iei pentru o prestare de servicii 
la numitul Z îns� societatea nu a înregistrat aceste venituri întrucât, 
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conform contractului nr. .../ ...2004 încheiat cu acesta, facturarea pe 
aceast� sum� urma s� se fac� Ia finalizarea lucr�rii. 
                         Petenta sus�ine c� finalizarea nu a mai avut loc deoarece în 
data de ...2004 a sistat lucr�rile pentru sarb�torile legale, urmând s� 
reînceap� la data de ...2005 conform în�elegerii. Începerea lucr�rilor la 
aceea dat� nu a mai avut loc nemaifiind contactat de beneficiar, f�r� nici un 
motiv.  
                      Petenta arat� c� în urma acestei întâmpl�ri l-a contactat 
verbal �i în scris pentru chemare Ia conciliere direct� �i o în�elegere 
amiabil�, iar acesta refuzând, a fost nevoit� s� apeleze Ia justi�ie pentru 
rezilierea contractului, unde s-a constituit parte civil�. 
                      De asemenea petenta sus�ine c� în ciuda încerc�rilor de a 
comunica cu beneficiarul, acesta a decis "s�-i trag� o �eap�" pentru suma 
de ...Iei. 
                      Societatea contestatoare men�ionez� c� nu este de acord cu 
decizia de a-l obliga la facturare pentru o sum� pe care nici nu a încasat-o 
�i nici nu o mai încaseaz� niciodat�, chiar dac� în prezent se afl� în litigiu 
comercial, iar contractul nu a fost reziliat nici în prezent urmând ca 
Judec�toria s� pronun�e rezilierea. 
 
 
                     II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, a cererii 
de rambursare a TVA aferent� trimestrului II 2005 înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice Hunedoara sub nr. .../ ...2005 �i la 
solicitarea Inspectoratului de Poli�ie al jude�ului Hunedoara, prin adresa nr. 
.../ ...2005, organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara au efectuat un control la SC X SRL . 
 
                      Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de 
inspec�ie fiscal� nr. .../ ...2005 în baza c�ruia s-a emis Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal� nr. .../ ... / 
...2005, organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal  au constatat �i motivat m�surile luate astfel : 
 
                     II.1.  Referitor la cap�tul de cerere privind suma  
             de ... lei reprezentând : 
                       ... lei – impozit pe venit microîntreprindere, 
                         ... lei – dobânzi impozit pe venit microîntreprindere, 
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                   ... lei – penalit��i de întârziere impozit pe venit microîntrep, 
 
                        În luna ... 2004 agentul economic a facturat contravaloare 
prest�ri servicii - casa de vacan�� - domnului Z  din  Hunedoara  cu  factura  
fiscal�  seria  ... nr.... / ...2004 în sum� total� de ... Iei ( ... euro) din care 
TVA  ... Iei , dar pe care ulterior a anulat-o, aceasta nefiind înregistrat� în 
eviden�ele contabile pân� Ia data de ...2005. 
                        Prin nota explicativa din data de ...2005 administratorul SC 
X SRL declar� c� lucr�rile de Ia Q pentru casa de vacan�� a domnului Z au 
fost finalizate în propor�ie de 80%, ceea ce reprezint� ca valoare ...x 80 % 
= ... euro echivalent în Iei . 
                      Din lucrarea efectuat� agentul economic a facturat ... euro 
reprezentând contravaloarea sumei de ... lei în luna ... 2005; diferen�a de 
lucrare nu a fost facturat� �i anume ... euro echivalentul în Iei ...lei (... x ...  
= ...Iei - TVA ... lei=... lei- venituri impozabile x1,5% =... lei). 
                       Astfel c� suma de ... lei s-a stabilit ca impozit pe venitul 
microîntreprinderilor suplimentar, fiind aferent trimestrului ... an 2004 pentru 
veniturile realizate �i nefacturate, reprezentând lucrarea de Ia Q pentru Z. 
                       Pentru nevirarea în termenul legal de plat� a impozitului pe 
venitul microîntreprinderilor stabilit suplimentar în urma inspec�ie fiscale în 
sum� de ... lei aferent trim. ... an 2004, s-au calculat pân� Ia data de ... 
2005: 
-dobânzi, conform art.13 din Ord. Guv.nr.11 / 1996, art.13 din 
Ord.Guv.nr.61 / 2002 �i a art.109 din Ord. Guv.nr.92 / 2003, în sum� de ... 
lei;  
-penalit��i de  întârziere de 0,5% pe lun�, în baza art.13 alin.(1) din Ord. 
Guv.nr.26/2001, art.14 din Ord. Guv.nr.61/2002 �i a art.114 din Ord. 
Guv.nr.92/2003,  în sum� de ... lei conform anexei nr.6 la raportul de 
inspec�ie fiscal� . 
 
                          II.2  Referitor la cap�tul de cerere privind suma  
              de ...  lei reprezentând :  
            ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat�, 
               ... lei – dobânzi TVA, 
                         ... lei – penalit��i  de întârziere TVA,  
 
                        Agentul economic nu a întocmit factura pentru lucr�rile 
prestate Ia cabana de Ia Q, veniturile realizate fiind în sum� de ... euro x ...  
Iei =...Iei cu tva aferent în sum� de ...  lei, factur� care trebuia întocmit� în 
luna ... 2004, data Ia care s-a finalizat 80% din lucrarea contractat� cu Z - 
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conform r�spunsului din nota explicativ� luat� administratorului SC X SRL  
- lonescu Ciprian; în urma verific�rii suma de ... leis-a constatat ca TVA 
suplimentar stabilit de organele de inspec�ie fiscale conform Legii 571 / 
2003. 
                        Pentru nevirarea în termenul legal de plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar în urma inspec�iei fiscale în sum� 
de ... lei aferent� trim... an 2004 cu scaden�� Ia ...2005, s-au calculat pân� 
Ia data de ...2005: 
-dobânzi, conform art.13 din Ord. Guv. nr. 11 / 1996, art.13 din Ord. Guv. 
nr.61 / 2002 �i a art.109 din Ord. Guv. nr.92 / 2003, în sum� de ... lei ; 
-penalit��i de întârziere de 0,5% pe lun�, în baza art.13 alin.(1) din 
Ord.Guv.nr.26/2001, art.14 din Ord.Guv.nr.61/2002 �i a art.114 din 
Ord.Guv.nr.92 / 2003 în sum� de ... lei, conform anexei nr. ... la raportul de 
inspec�ie fiscal�. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport 
cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL , cu sediul în..., este înmatriculat� la Registrul 
comer�ului sub nr. J ..., având C.U.I. ..., atribut fiscal ..., este reprezentat� 
de dl. Y, în calitate de administrator . 
 
  III. 1 Referitor la suma ... RON  reprezentând 
                       ... lei – impozit pe venit microîntreprindere, 
            ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele de control au procedat 
corect la estimarea bazei de impunere �i calculul obliga�iilor fiscale 
prin procesul verbal nr. .../ ...2005, care a stat la baza emiterii Deciziei 
de Impunere nr. .../ ... / ...2005  privind obliga�iile fiscale suplimentare 
stabilite la inspec�ia fiscal�.  
 
      În fapt, controlul fiscal al SC X SRL  s-a efectuat la 
solicitarea Inspectoratului de Poli�ie al jude�ului Hunedoara, prin adresa nr. 
.../ ...2005 având drept obiectiv stabilirea modului în care au fost 
înregistrate veniturile încasate de la Dupcean Nicolae  în perioada ... – ... 
2004, �i stabilirea obliga�iilor fiscale. 
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      Urmare inspec�iei fiscale efectuate s-a încheiat procesul 
verbal nr. .../ ...2005, ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere nr. .../ 
... / ...2005. 
                       SC X SRL  a încheiat contractul nr. .../ ...2004 cu Z în 
calitate de beneficiar prin care prestatorul se oblig� s� construiasc� o 
mansard� conform proiectului aferent �i îmbr�carea parterului în lambriuri 
de Iemn (pct. 2 din contract- obiectul contractului): „ pre�ul lucr�rilor 
efectuate este de ...€ (euro). Plata se va face în felul urm�tor:  se va pl�ti 
un avans de ... € (euro) în momentul încheierii contractului, restul de plat� 
de ... €(euro) se va pl�ti Ia momentul recep�iei ce are loc la finalizarea 
lucr�rii.” 
                        Prin actul adi�ional nr. ... / ...2004 la contractul nr. .../ ...2004 
se precizeaz� : „ Prestatorul se oblig� s� finalizeze în totalitate lucr�rile,... 
pân� cel târziu la data de ...2004”...Pentru primele 5 zile calendaristice de 
întârziere a termenului de execu�ie stabilit la pct. 2 A se vor calcula 
penalit��i de 0,5 % pe zi din valoarea total� a contractului. Pentru fiecare zi 
calendaristic� de întârziere peste acest termen se vor calcula penalit��i de 
0,8 % pe zi din valoarea total� a contractului” 
                        Prin nota explicativ� din data de ...2005 administratorul SC 
X SRL  declar� c�: 
„Lucrarea a fost finalizat� în raport de 80 % la ... 2004, nefiind 
finalizat� 100 % din pricina beneficiarului”   
                        Mai mult, organele de control au constatat c� în luna ... 
2004 agentul economic a facturat contravaloare prest�ri servicii - casa de 
vacan�� - domnului Z  din  Hunedoara  cu  factura  fiscal�  seria  ... nr.... / 
...2004 în sum� total� de ... Iei (... euro ) din care TVA  ... Iei , dar pe care 
ulterior a anulat-o, aceasta nemaifiind înregistrat� în eviden�ele contabile 
pân� Ia data de ...2005. 
                       În drept, art. 66 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, arat� c� :  
„ ART. 66 - Estimarea bazei de impunere 
    (1) Dac� organul fiscal nu poate determina m�rimea bazei de 
impunere, acesta trebuie s� o estimeze. În acest caz trebuie avute în 
vedere toate datele �i documentele care au relevan�� pentru estimare. 
Estimarea const� în identificarea acelor elemente care sunt cele mai 
apropiate situa�iei de fapt fiscale. 
    (2) În situa�iile în care, potrivit legii, organele fiscale sunt 
îndrept��ite s� estimeze baza de impunere, acestea vor avea în vedere 
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pre�ul de pia�� al tranzac�iei sau bunului impozabil, astfel cum este 
definit de Codul fiscal. 
 
astfel organele de control în mod legal, urmare a notei explicative prin care 
se preciza c� lucr�rile au fost finalizate în propor�ie de 80%, au estimat c� 
valoare lucr�rii finalizate este de :  ...€ (euro) x 80 % = ... € (euro) 
echivalent în Iei ...  RON, iar din lucrarea efectuat� agentul economic a 
facturat în luna ... 2005 suma de ... € (euro) reprezentând contravaloarea 
sumei de ... RON, rezultând o diferen�a de lucrare care nu a fost facturat� 
�i anume ... € (euro) echivalentul în Iei ...RON (... € x ...  lei / €), stabilind 
venituri impozabile de ...  RON (...RON - TVA ... RON ). 
                      În conformitate cu art. 23 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care arat� : 
„ART. 23 Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale 
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i 
obliga�ia fiscal� corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, 
se constituie baza de impunere care le genereaz�. 
    (2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a 
determina obliga�ia fiscal� datorat�.”,  
organele de control, în mod legal, au stabilit impozit pe venitul 
microîntreprinderilor suplimentar în sum� de  ... RON ( ...  RON x 1,5%  = 
... RON) aferent trimestrului 4 an 2004 pentru veniturile realizate �i 
nefacturate. 
                         De asemenea organele de control, în mod legal, au 
constatat c� petenta nu a întocmit factura pentru lucr�rile prestate Ia 
cabana de Ia Q, veniturile realizate fiind în sum� de ...RON cu TVA aferent 
în sum� de ...  lei, factur� care trebuia întocmit� în luna ... 2004, data Ia 
care s-a finalizat 80% din lucrarea contractat� cu Z - conform r�spunsului 
din nota explicativ� luat� administratorului SC X SRL ,  stabilind o tax� pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ... lei. 
                         În ceea ce prive�te sus�inerea petentei c� nu este de acord 
cu decizia de a fi obligat� la facturare pentru o sum� pe care nici nu a 
încasat-o �i nici nu o mai încaseaz� niciodat�, �i se afl� în litigiu comercial, 
iar contractul nu a fost reziliat, urmând ca Judec�toria s� pronun�e 
rezilierea, acestea nu pot fi luate în considerare în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât prin ac�iunea civil� depus� de petent� la Judec�toria 
Hunedoara, înregistrat� sub nr. ... / 2005, îl cheam� în judecat� pe numitul 
Z solicitând plata sumei de ... € (euro) sau contravaloarea în lei a acestei 
sume, sum� ce a r�mas de achitat în baza contractului nr. ... / ...2004, 
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nesolicitând prin ac�iunea introdus� rezilierea contractului.  Judec�toria 
Hunedoara prin Sentin�a Civil� nr. ... / ... / ...2005 dat� în dosarul nr. ... / 
2005 anuleaz� ca insuficient timbrat� cererea de chemare în judecat� . 
                       Având în vedere cele ar�tate, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� pentru suma de ... RON  reprezentând 
                       ... lei – impozit pe venit microîntreprindere, 
            ... lei – tax�  pe valoarea ad�ugat�, 
 
 
                      III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... RON 
reprezentând : 
... RON– dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor;  
... RON–penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor;  
... RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
... RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
cauza supus� solu�ion�rii este dac� acestea sunt datorate în 
condi�iile în care prin contesta�ia formulat� de contestatoarea nu 
aduce nici un argument concret, faptic sau legal, în sus�inerea acestui 
cap�t de cerere .   
 
                       Organele de inspec�ie fiscal� au calculat pentru nevirarea în 
termenul legal de plat� a impozitului pe venitul microîntreprinderilor în 
sum� de ... lei �i a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei stabilite 
suplimentar în urma inspec�iei fiscale: 
- dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor în sum� 
de ... lei, conform art.13 din Ord. Guv.nr.11/ 1996, art.13 din Ord.Guv.nr.61 
/ 2002 �i a art.109 din Ord. Guv.nr.92 / 2003;  
- penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor în sum� de ... lei, în baza art.13 alin.(1) din Ord. 
Guv.nr.26/2001, art.14 din Ord. Guv.nr.61/2002 �i a art.114 din Ord. 
Guv.nr.92/2003, conform anexei nr. ... la raportul de inspec�ie fiscal� . 
- dobânzi aferente TVA în sum� de ... lei, conform art.13 din Ord. Guv. 
nr. 11 / 1996, art.13 din Ord. Guv. nr.61 / 2002 �i a art.109 din Ord. Guv. 
nr.92 / 2003; 
- penalit��i de întârziere aferente TVA în sum� de ... lei, în baza art.13 
alin. (1) din Ord.Guv.nr.26/2001, art.14 din Ord.Guv.nr.61/2002 �i a art.114 
din Ord.Guv.nr.92/2003, conform anexei nr. ... la raportul de inspec�ie 
fiscal�. 
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     Cu privire la aceast� sume stabilite ca datorate, SC X SRL  
nu arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 
176 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
                     Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL  nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza 
de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i 
penalit��i aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, 
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, 
num�rul de zile de întârziere �i cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i 
�inând cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i penalit��i de întârziere 
reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare 
neputându-se substitui contestatoarei cu privire la motivele prin care 
aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                       Având în vedere cele ar�tate la pct. III. 1 din prezenta, pe 
cale de consecin��, �inând cont de de faptul c� stabilirea de dobânzi �i 
penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, 
conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi respins� ca nemotivat� pentru suma de ... 
RONreprezentând : 
... RON– dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor;  
... RON–penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venitul 
microîntreprinderilor;  
... RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
... RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
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     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în 
temeiul prevederilor art. 23, art. 66 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, în Monitorul Oficial  NR. 863 din 26 septembrie 2005, a 
TITLULUI IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu 
preciz�rile ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE 
FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� , se  
 

D E C I D E : 
 
                      Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, 
referitor la suma ... RON  reprezentând : 
                             ... RON – impozit pe venit microîntreprindere, 
                     ... RON – tax�  pe valoarea ad�ugat�. 
                       Art.2 – Respingerea  contesta�iei, ca nemotivat�, 
referitor la suma de ... RON reprezentând : 
                    ... RON – dobânzi aferente impozitului pe venitul  
                                     microîntreprinderilor;  
                    ... RON – penalit��i de întârziere aferente impozitului pe  
                                    venitul microîntreprinderilor ;  
                    ... RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
                    ... RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe    
                                    valoarea  ad�ugat�.  
 
     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, 
în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 


