
DECIZIA NR.47 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Hunedoara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. .../2008,  asupra 
contesta�iei depus� de SC X SRL din HUNEDOARA. 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. .../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Hunedoara. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma total� de de ... lei dobânzi �i 
penalit��i de întârziere stabilite prin Decizia nr. .../2008 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i. 
                      Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL din HUNEDOARA la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara, înregistrat� sub 
nr. .../2008, fa�� de data comunic�rii Deciziei nr. .../2008, de ....2008, dup� 
cum rezult� din confirmarea de primire, anexat� în copie la dosarul 
contesta�iei. 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile 
prev�zute de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 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 din HUNEDOARA.  
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
 
                       Petenta arat� c� prin decizia de accesorii nr. .../2008 s-au 
stabilit dobânzi �i penalit��i de intarziere în sum� de ... lei pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri ale 
bugetului general consolidat pentru perioada 2002-2005. 
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                       Petenta invoc� faptul c� perioada men�ionat� mai sus a 
f�cut obiectul controlului efectuat de organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� a AFP Hunedoara, control care s-a 
finalizat prin emiterea deciziei de impunere nr. .../2006 �i prin care s-au 
stabilit obliga�ii fiscale suplimentare în sum� de ... lei reprezentând: impozit 
pe profit stabilit suplimentar plus dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente, 
TVA stabilit� suplimentar plus dobânzi �i penalit��i aferente, impozit pe alte 
venituri ale persoanelor fizice plus dobânzi �i penalit��i aferente �i impozit 
pe venit microîntreprindere plus dobânzi �i penalit��i aferente. 
                       Petenta sus�ine c� a înaintat în termen legal contesta�ie 
împotriva acestei decizii, contesta�ie care a fost înregistrat� sub nr. .../2006 
la DGFP Hunedoara care a dispus suspendarea solu�ion�rii contesta�iei 
pân� la solu�ionarea definitiv� pe latura penal� a cauzei, având în vedere 
faptul c� AFP Hd. a sesizat organele de cerecetare penal� care au întocmit 
dosarul penal nr. ... / ... / ... a Poli�iei Hunedoara, dosar care se afl� în curs 
de solu�ionare. 
                      Petenta sus�ine c� decizia nr. .../2008 stabile�te ni�te 
accesorii la sumele stabilite prin decizia nr. .../2006 care la rândul ei este 
contestat� �i nesolu�ionat� pân� în prezent. 
                      Petenta consider� c� aceste accesorii nu puteau fi stabilite 
deja pentru c� nu exist� înc� o baz� cert� reprezentând obliga�iile fiscale 
de baz� care la rândul lor au fost contestate, solicitând anularea acestei 
decizii ca prematur� �i nefondat�. 
 
 
 
 
 
 
                   II. În baza prevederilor art. 86 lit. c) �i art. 116 alin. (1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, 
organele de inspec�ie fiscal� ale Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Hunedoara au calculat accesorii la SC X SRL pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor contribu�iilor sociale �i a altor venituri la 
bugetul general consolidat, întocmind Decizia nr. .../2008 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i.  
 
                      Prin Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i emis�  
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Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara au calculat 
dobânzi �i penalit��i de întârziere pentr uperioada ....2002 – ...2005 în 
sum� de ... lei, astfel : 
 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente sanatate angajator 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente sanatate asigura�i 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente CAS asigura�i 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei ; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei ; 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente CAS angajator 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ...lei; 
 
 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, în raport cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in 
urm�toarele : 
 
                       SC X SRL, cu sediul în Hunedoara, Bd. …, nr. …, jude�ul 
Hunedoara, având CUI ..., este reprezentat� de dl. A. N., în calitate de 
administrator. 
 
                    Referitor la suma de ... lei reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere stabilite prin Decizia nr. .../2008 referitoare la 



 4 

obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i emis� Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Hunedoara, cauza supus� solu�ion�rii este dac� debitele stabilite fac 
obiectul unei cauze petru care solu�ionarea s-a suspendat întrucât 
cauza era legat� de existen�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i. 
 
                       În fapt, ini�ial petenta a formulat contesta�ia la Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr..../2006 referitoare la suma de ... lei reprezentând: 

- … lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
-    … lei - dobânzi aferente; 
-      … lei - penalit��i aferente; 
- … lei - TVA stabilit� suplimentar; 
- … lei - dobânzi aferente; 
- … lei - penalit��i aferente. 
-    … lei - impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; 
-    … lei - dobânzi aferente; 
- … lei - penalit��i aferente; 
-    …lei - impozit pe venit microintreprindere; 
- … lei - dobânzi aferente; 
-    …lei - penalit��i aferente, 

contesta�ie în care cauza supus� solu�ion�rii era dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se putea investi cu solu�ionarea 
pe fond a cauzei, în condi�iile în care actul administrativ fiscal prin care au 
fost stabilite obliga�ii fiscale se afla în stadiul de urm�rire �i cercetare, 
nefiind înc� stabilit caracterul infrac�ional al faptei care avea influen�� 
direct� �i esen�ial� asupra pl��ii obliga�iilor fiscale. 
                       Întrucât prin sesizarea penal� nr. .../2006 transmis� 
Parchetului de pe lâng� Judec�toria Hunedoara, în vederea constat�rii 
existen�ei sau inexisten�ei elementelor constitutive a infrac�iunilor prev�zute 
�i pedepsite conform dispozi�iilor art. 43 din Legea contabilit��ii nr.82/1991, 
Republicat� �i dispozi�iilor art. 8 alin. (1) �i art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
241 / 2005 pentru prevenirea �i combaterea evaziunii fiscale, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Hunedoara, s-a constituit ca 
parte civil� în cauz�, cu suma total� de ... lei, sum� ce face obiectul 
Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. .../2006, 
prin Decizia nr. .../2007 emis� de Direc�ia General� a Finantelor Publice a 
jude�ului Hunedoara a fost suspendat� solu�ionarea cauzei SC X SRL pân� 
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la pronun�area unei solu�ii definitive pe latura penal� pentru suma de ... lei 
reprezentând: 

- … lei - impozit pe profit stabilit suplimentar; 
-    … lei - dobânzi aferente; 
-      .. lei - penalit��i aferente; 
- … lei - TVA stabilit� suplimentar; 
- … lei - dobânzi aferente; 
-      … lei - penalit��i aferente. 
-    … lei - impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice; 
-    … lei - dobânzi aferente; 
-        … lei - penalit��i aferente; 
- … lei - impozit pe venit microintreprindere; 
- … lei - dobânzi aferente; 

     -      … lei - penalit��i aferente. 
 
                     Prin Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i emis�  
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara au calculat 
dobânzi �i penalit��i de întârziere pentr uperioada ...2002 – ....2005 în 
sum� de ... lei, astfel : 
 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente sanatate angajator 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente sanatate asigura�i 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
 
• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente CAS asigura�i 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei ; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei ; 
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• Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente CAS angajator 
Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat�: Declara�ii depuse   
DOBÂNZI   ... lei; 
PENALIT��I DE ÎNTÂRZIERE  ... lei; 
 
                        Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Hunedoara în 
Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anii preceden�i au calculat dobânzi �i penalit��i de 
întârziere pe perioada ….2002 - ….2005 pentru debitele declarate de 
contribuabil prin declara�iile 100 privind obliga�iile de plat� la bugetul 
consolidat �i care nu au fost achitate la termenele legale de plat�.  
                       Accesoriile stabilite prin decizia nr. .../2008nu sunt 
calculate la sumele stabilite prin decizia de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2006 
(care a fost contestat� ini�ial �i pentru care prin Decizia nr. .../2007 emis� 
de Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara a fost 
suspendat� solu�ionarea cauzei SC X SRL pân� la pronun�area unei solu�ii 
definitive pe latura penal�), deci sus�inerea petentei din contesta�ie nu 
poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei . 
 
                Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� alte motive 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. 
206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 „ ART. 206  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.” 
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                         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 
nu se pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care acesta 
în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai 
sus, contesta�ia pentru suma de ... lei, reprezentând : 
  ... lei - dobânzi aferente impozitului pe profit,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit,  
    ... lei - dobânzi aferente sanatate angajator,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente sanatate angajator,  
    ... lei - dobânzi aferente sanatate asigura�i,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente sanatate asigura�i,  
    .. lei - dobânzi aferente CAS asigura�i,  
    ...lei - penalit��i de întârziere aferente CAS angajator,  
  ... lei - penalit��i de întârziere aferente CAS asigura�i,  
    ... lei - dobânzi aferente CAS angajator,  
va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�. 
                       Pentru considerentele aratate �i în temeiul prevederilor  
LEGII nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal,  ORDONAN�EI  GUVERNULUI 
Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, 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 

 
D E C I D E : 

 
                   Art.1 – Respingerea contesta�iei ca neîntemeiat� �i 
nemotivat� formulat� de SC X SRL împotriva Deciziei nr. .../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
din anii preceden�i emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Hunedoara, pentru suma de ... lei reprezentând : 
  ... lei - dobânzi aferente impozitului pe profit,  
    ...lei - penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit,  
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    ... lei - dobânzi aferente sanatate angajator,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente sanatate angajator,  
    ... lei - dobânzi aferente sanatate asigura�i,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente sanatate asigura�i,  
    ... lei - dobânzi aferente CAS asigura�i,  
    ... lei - penalit��i de întârziere aferente CAS angajator 
  ... lei - penalit��i de întârziere aferente CAS asigura�i,  
    ... lei - dobânzi aferente CAS angajator. 
 
 
 
    Art.2 – Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul 
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 

 


