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Str. Avram Iancu, bl. H3, parter,
Deva, jud.Hunedoara,
Tel: +0254 21 95 44 int.204
Fax:+0254 23 27 97

Decizia nr 203 emiosa de DGFP Hunedoara in anul 2010

Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara a fost
sesizat cu adresa nr.X de c tre Administra ia finan elor publice a
municipiului X asupra contesta iei formulat de SC X SRL, cu sediul în X,
, împotriva Deciziei nr.Xreferitoare la obliga iile de plat accesorii,
încheiat de c tre Administra ia finan elor publice a municipiului X i care
vizeaz suma de X lei reprezentând dobânzi aferente impozitului pe
profit.
Contesta ia formulat , a fost depus în termenul legal prev zut de
art.207 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul
de procedur fiscal .
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de
art.205, art.206 i art.209 alin.1 lit.a din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia general a
finan elor publice a jude ului Hunedoara este investit s se pronun e
asupra contesta iei.

I. Prin contesta ia formulat , contestatorul solicit
anularea par ial a dobânzilor aferente impozitului pe profit,

sus inând c , a depus contesta ie împotriva Deciziei de impunere
nr.Xprin care contest stabilirea în sarcina societ ii a unui impozit pe
profit suplimentar în sum de X lei, ar tând faptul c aceast sum a fost
stabilit în urma unei erori de calcul matematic a organelor de inspec ie
fiscal i este de la sine în eles faptul c nu datoreaz nici dobânzile în
sum de X lei aferente debitului contestat în sum de X lei, incluse în
totalul accesoriilor calculate prin Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii.

II. Organele fiscale din cadrul Administra iei finan elor
publice a municipiului X, în temeiul art.88 lit.c) i art.119 din
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Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat , privind Codul de
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, au procedat la
calcularea, prin aplica ia informatic Eviden a analitic pe pl titor, a
dobânzilor în sum total de X lei, datorate pentru plata cu întârziere a
impozitului pe profit.

III. Având în vedere contesta ia formulat , motivele invocate
de peti ionar i prevederile actelor normative în vigoare,
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara este investit a se pronun a dac în mod corect
i legal, organele fiscale au stabilit în sarcina petentului
dobânzile prin decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii întocmit de Administra ia Finan elor Publice a
municipiului X.
Referitor la suma de X lei reprezentând dobânzi aferente
impozitului pe profit, cauza supus solu ion rii, este dac acestea
sunt legal datorate, în condi iile în care, baza de calcul a fost admis
prin Decizia nr.X emis de Direc ia general a finan elor publice a
jude ului Hunedoara.
In fapt, prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X,
încheiat de c tre Administra ia finan elor publice a municipiului X, s-au
stabilit dobânzi în sum total de X lei, aferente impozitului pe profit în
sum total de Xlei stabilit suplimentar prin Decizia de impunere
nr.Xprivind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia
fiscal .
Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.X, a fost
contestat par ial de c tre petent, respectiv pentru obliga ii fiscale
corelative în sum de X lei aferente unei crean e fiscale de natura
impozitului pe profit în sum de X lei.
Urmare unei inspec ii fiscale, a fost emis Decizia de impunere
nr.Xprivind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de
inspec ia fiscal , prin care s-au stabilit în sarcina petentului obliga ii
fiscale în sum total de X lei reprezentând:
- Xlei - impozit pe profit
- Xlei - major ri de întârziere aferente
Decizia de impunere nr.Xprivind obliga iile fiscale
suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal , a fost contestat
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par ial de c tre petent, respectiv pentru obliga ii fiscale în sum de Xlei
reprezentând:
- X lei - impozit pe profit
- Xlei - major ri de întârziere aferente
Prin Decizia nr.X emis de Direc ia general a finan elor publice
a jude ului Hunedoara, s-a decis admiterea contesta iei formulat de
SC X SRL din X împotriva Deciziei de impunere nr.Xprivind obliga iile
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal i care vizeaz
suma total de X lei reprezentând:
- X lei - impozit pe profit
- X lei - major ri de întârziere aferente.
In drept, spe ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art.119
alin.(1) i art.120 alin.(1) ale Cap.3 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
republicat , privind Codul de procedur fiscal , unde referitor la calculul
major rilor de întârziere, se precizeaz :
CAP. III Major ri de întârziere
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 [...].”
Din con inutul prevederilor legale citate mai sus, se re ine c
agen ii economici datoreaz bugetului de stat major ri de întârziere
“pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a
obliga iilor de plat ”, obliga ii de plat accesorii care se calculeaz
pentru perioada cuprinsa între termenul de scaden
i data stingerii
sumei datorate.
De asemenea se mai re ine c obliga iile de plat accesorii
constând în major ri de întârziere se calculeaz pentru sume datorate i
neachitate la scaden , ori în spe a supus prezentei analize se constat
c , prin prin Decizia nrX emis de Direc ia general a finan elor publice
a jude ului Hunedoara, crean a fiscal de natura impozitului pe profit în
sum de X lei a fost admis .
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Convingerea organului de solu ionare a contesta iei c petentul
nu datoreaz bugetului de stat obliga ii de plat suplimentare constând
din accesorii calculate la o obliga ie fiscal asupra c reia s-a pronun at o
solu ie de admitere, s-a format din faptul c nu se pot stabili în sarcina
unui contribuabil obliga ii accesorii aferente unei obliga ii pe care acesta
nu o datoreaz .
Intrucât, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re ine c
obliga iile accesorii se datoreaz pentru obliga ii de plat real datorate
i deoarece contestatorul nu datoreaz bugetului de stat obliga ia de
plat cu titlu de impozit pe profit în sum de X lei, se constat c acesta
nu datoreaz bugetului de stat nici dobânzile aferente acestei obliga ii.
Deoarece suma contestat de X lei reprezentând dobânzi
aferente impozitului pe profit în sum de X lei si care sunt incluse în
totalul accesoriilor calculate prin Decizia referitoare la obliga iile de plat
accesorii, a fost determinat printr-un calcul efectuat de c tre contestator
i întrucât prin referatul cu propuneri de solu ionare a contesta iei,
organele fiscale nu s-au pronun at asupra corectitudinii cuantumului
accesoriilor datorate (nefiind cunoscut debitul real datorat la acea dat ),
fa de cele re inute, coroborate cu textele de lege invocate i având în
vedere prevederile art.216 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare: “Solu ii asupra contesta iei
(3) Prin decizie se poate desfiin a total sau par ial actul
administrativ atacat, situa ie în care urmeaz s se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu ionare” se va desfiin a Decizia referitoare la obliga iile
de plat accesorii nr.X, organul fiscal urmând s reanalizeze calculul de
accesorii.
De asemenea, Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , stipuleaz :
12.7. “Decizia de desfiin are va fi pus în executare în termen de
30 de zile de la data comunic rii, iar verificarea va viza strict aceea i
perioad
i acela i obiect al contesta iei pentru care s-a emis
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”
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Având în vedere cele ar tate i în temeiul art.216 din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, Republicat , privind Codul de procedur fiscal ,
se
DECIDE:

Desfiin area par ial a Deciziei referitoare la obliga iile de plat
accesorii nr.X, încheiat de c tre Administra ia finan elor publice a
municipiului X i care vizeaz dobânzile aferente impozitului pe profit
în sum de X lei.
Prezenta poate fi atacat la Tribunalul Hunedoara în termen
de 6 luni de la comunicare.

Director Executiv

