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     DECIZIA NR. 92/2005 emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara 
 
 
  
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata de Administratia finantelor publice a municipiului Deva 
asupra contestatiei formulata impotriva masurilor dispuse prin nota de 
constatare nr. …/2004, incheiata de organele de control ale 
Administratiei finantelor publice a municipiului Deva, privind virarea la 
bugetul statului a obligatiilor de plata lei, reprezentand: 
         - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar; 
         - majorari/dobanzi de intarziere aferente taxei pe valoarea 
adaugata, stabilita suplimentar; 
         - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata; 
         - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
         - majorari/dobanzi de intarziere aferente impozitului pe profit 
stabilit suplimentar; 
         - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit. 
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 176 din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Prin Decizia nr. …/2004, Directia generala a finantelor publice 
a judetului Hunedoara a suspendat solutionarea cauzei, pana la 
pronuntarea unei solutii definitive pe latura penala, procedura urmand 
a fi reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea. 
           Potrivit Ordonantei din 2005 asupra dosarului nr. …/2004, 
Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara, dispune scoaterea de 
sub urmarire penala a invinuitilor pentru faptele constatate. 
           I. Prin contestatia formulata, societatea contestatoare 
sustine urmatoarele: 
           In fapt, organele de control au intocmit o nota de constatare in 
care au preluat debite determinate intr-un act de control anterior si au 
atasat cateva anexe privind calculul majorarilor. 
           In drept, acest act administrativ fiscal nu este motivat, conform 
prevederilor legale, nu s-a mentionat nici un temei legal si nici o baza 
legala care a dus la calculul majorarilor. 
           Fata de cele sustinute, contestatoarea solicita anularea 
acestei note de constatare si exonerarea de la plata sumelor 
mentionate in contestatie. 
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           II. Potrivit notei de constatare, organele de control au 
procedat la verificarea modului de achitare a obligatiilor fiscale, 
stabilite printr-un proces verbal incheiat anterior. 
           In urma verificarii, au fost calculate, pentru perioada 
01.09.2003 - 12.07.2004, dobanzi si penalitati de intarziere.   
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, 
motivatiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei precum si actele normative in vigoare in perioada supusa 
verificarii, invocate de societatea contestatoare si de organele 
de control, se retin urmatoarele: 
           1. Referitor la suma … lei, reprezentand : 
     - taxa pe valoarea adaugata stabilita suplimentar; 
     - majorari/dobanzi de intarziere aferente taxei pe valoarea 
adaugata, stabilita suplimentar; 
     - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata; 
     - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
     - majorari/dobanzi de intarziere aferente impozitului pe profit 
stabilit suplimentar; 
     - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit, care nu au 
fost stabilite, ca obligatii fiscale de plata, prin nota de constatare 
contestata, ci prin alt act de control, anterior acesteia.   
           Cauza supusa solutionarii este, daca Directia generala a 
finantelor publice a judetului Hunedoara se poate investi cu 
solutionarea pe fond a contestatiei societatii pentru aceste capete de 
cerere, in conditiile in care aceste obligatii fiscale, nu au fost stabilite 
prin nota de constatare contestata, ci prin alt act de control incheiat 
anterior acesteia. 
           In fapt, organele de control ale Administratiei finantelor 
publice a municipiului Deva, prin nota de constatare inregistrata sub 
nr. …/2004, au stabilit obligatiile de plata ale societatii catre buget, la 
data controlului, respectiv 14.07.2004, preluand in continutul acesteia 
si obligatiile fiscale stabilite prin procesul verbal nr…./2003 si 
neachitate pana la data acestei ultime verificari.  
           Se precizeaza faptul ca impotriva masurilor dispuse prin 
procesul verbal nr. …/2003, societatea comerciala a formulat 
contestatie, inregistrata la Directia generala a finantelor publice a 
judetului Hunedoara. 
           Contestatia formulata impotriva masurilor dispuse prin 
procesul verbal nr. …/2003,a fost respinsa, ca neintemeiata, potrivit 
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Deciziei nr. …/2005 emisa de Directia generala a finantelor publice a 
judetului Hunedoara. 
           In drept, art. 176 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
republicata, privind Codul de procedura fiscala, prevede:         
           “Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i 
m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� 
sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei 
împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal.” 
           Avand in vedere ca aceste obligatii fiscale nu au fost stabilite 
prin nota de constatare contestata, in conformitate cu prevederile 
legale mai sus invocate, Directia generala a finantelor publice a 
judetului Hunedoara nu se poate investi cu solutionarea pe fond a 
contestatiei societatii pentru aceste capete de cerere, contestatia 
societatii urmand sa fie respinsa ca fiind fara obiect.  
           2. Referitor la dobanzile si penalitatile de intarziere 
stabilite prin nota de constatare contestata 
      
           Cauza supusa solutionarii este daca aceste obligatii sunt 
datorate de societate in conditiile in care au fost calculate 
aferent unor debite stabilite printr-un act de control anterior 
celui contestat.    
           In fapt, pentru neplata, pana la data controlului a unor debite, 
prin nota de constatare nr…/2004 s-au calculat dobanzile si 
penalitatile de intarziere aferente. 
           Societatea comerciala nu invedereaza organului de 
solutionare a contestatiei ca dobanzile si penalitatile stabilite de plata 
prin nota de constatare contestata, nu ar fi legal calculate sau nu ar fi 
datorate de societate. 
           Stabilirea dobanzilor si penalitatilor de intarziere, calculate prin 
nota de constatare contestata, reprezinta o masura accesorie in 
raport cu debitele. Intrucat contestatoarea datoreaza taxa pe 
valoarea adaugata si impozitul pe profit, conform principiului de drept 
,,accesoriul urmeaza principalul’’, aceasta datoreaza dobanzile si 
penalitatile de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata si 
impozitului pe profit. Acestea au fost calculate  in conformitate cu 
prevederile art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, 
republicata, privind Codul de procedura fiscala, care stipuleaza: 
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           “Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
           In consecinta pentru capetele de cerere referitoare la dobanzile 
si penalitatile de intarziere in suma totala de … lei, contestatia va fi 
respinsa ca neintemeiata si nesustinuta cu documente. 
           Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 175, 
art. 182 si art. 185 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, 
privind Codul de procedura fiscala, se  
 
 
                                                    DECIDE: 
 
           1. Respingerea, ca fiind fara obiect, a contestatiei formulata de 
petenta pentru suma de …. lei, reprezentand obligatii fiscale stabilite 
printr-un act de control anterior celui contestat. 
           2. Respingerea ca neintemeiata si nesustinuta cu documente 
a contestatiei formulata de petenta, pentru suma de … lei, 
reprezentand: 
     - dobanzi de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata ; 
     - penalitati de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata ; 
     - dobanzi de intarziere aferente impozitului pe profit ; 
     - penalitati de intarziere aferente impozitului pe profit. 


