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DECIZIA NR.11 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresa nr.Xde c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu sediul 
în X, jude�ul Hunedoara, împotriva DECIZIEI referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.X, încheiat� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii �i care vizeaz� 
suma total� de X lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit. 
    
          Contesta�ia 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 si 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�, petentul solicit� revocarea în 
parte a deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale, ar�tând urm�toarele:  
            Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X,  a fost calculat un impozit pe profit 
suplimentar în sum� de X lei, precum �i major�ri de întârziere în sum� de X 
lei, pentru perioada X.          
            Decizia de impunere nr. X, prevede la pct.4 c� termenul de plat� 
pentru sumele datorate este în func�ie de data comunic�rii, astfel: ... pân� 
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la data de 20 a lunii urm�toare, când data primirii este cuprins� în intervalul 
16-31 din lun�.  
            Cum Decizia de impunere nr.X, a fost comunicat� prin po�t� în data 
de X, termenul de plat� este pân� la data de X.  
            Impozitul pe profit stabilit suplimentar în sum� de X lei �i  major�rile 
de întârziere în sum� de X lei, au fost achitate în data de X.  
            Decizia de plat� accesorii nr.X, dispune în mod netemeinic �i 
nelegal ca SC X SRL, s� fie obligat� la plata major�rilor de întârziere 
aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar, pe motivul c� termenul de 
plat� ar fi fost pân� la data de X.  
 
            Concluzionând, contestatorul solicit� desfiin�area în întregime a 
Deciziei nr.X, societatea nedatorând major�ri de întârziere în sum� de X lei 
aferente bazei de impunere reprezentând impozit pe profit stabilit 
suplimentar în sum� de X lei, calculate pentru 19 zile, pentru perioada X, 
întrucât termenul de plat� era X, iar la data de X s-a efectuat plata 
acestora.  
      
       II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice pentru contribuabili mijlocii, în temeiul art.88 lit.c �i art.119 
din 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 
major�rilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a impozitului pe 
profit. 
      
      III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere motiva�iile contestatorului, constat�rile 
organelor fiscale, actele normative, în raport cu perioada 
supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
            Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� agentul 
economic datoreaz� bugetului general consolidat, major�ri de 
întârziere, în condi�iile în care obliga�ia fiscal� suplimentar� a fost 
achitat� în termenul de plat� stabilit func�ie de data comunic�rii titlului 
de crean��, iar organul fiscal a procedat la calcularea de major�ri de 
întârziere pân� la data achit�rii. 
 
             In fapt, organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei generale a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara - Activitatea de inspec�ie fiscal� au 
efectuat un control din punct de vedere al impozitului pe profit. 
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             Prin Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X emis� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal�, s-a stabilit c� petentul datoreaz� bugetului de stat impozit pe profit 
în sum� de X lei �i major�ri de întârziere aferente în sum� de X lei calculate 
pentru perioada X. 
 
             Urmare celor re�inute mai sus, organul fiscal a procedat la 
calcularea prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
major�rilor de întârziere datorate pentru debitul neachitat.  
             Astfel, major�rile de întârziere în sum� de X lei individualizate prin 
Decizia nr.X referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale �i care fac obiectul prezentei contestatii, reprezint� accesorii 
calculate pentru perioada X, în raport cu debitul în sum� de X lei stabilit prin 
Decizia de impunere nr.X privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� �i r�mas ca obliga�ie de plat� definitiv� prin 
necontestarea ei de c�tre agentul economic. 
 
              Prin contesta�ia formulat�, contestatorul invoca în esen��, faptul 
c�, obliga�ia de plat� principal� pentru care s-au stabilit major�rile de 
întârziere în sum� de X lei a fost achitat în termen, a�a cum rezult� din 
ordinul de plat� anexat �i ca urmare nu mai pot genera accesorii �i 
consider� c� accesoriile au fost stabilite în mod eronat. 
            
                  In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, la CAP.3 Major�ri de întârziere, stipuleaz�: 
       “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.” 
 
              In acest sens, la art.120 alin.(1) �i (7) din acela�i act normativ, se 
specific�: 
       “(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.” 
 
              Aplicarea de major�ri de întârziere pentru neplata în termen a 
obliga�iilor fiscale c�tre bugetul de stat reprezint� o m�sur� de sanc�ionare 
instituit� prin legea fiscal� împotriva contribuabilului care nu î�i achit� la 
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termenele de scaden�� obliga�iile fiscale constând în împozite, taxe �i 
contribu�ii. 
             Suma de X lei reprezint� major�ri de întârziere în raport cu debitul 
individualizat în Decizia de impunere nr.X privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, r�mas� ca �i obliga�ie de 
plat� în sum� de X lei reprezentând impozit pe profit, iar calculul major�rilor 
de întârziere reprezint� o m�sur� accesorie în raport cu debitul, conform 
prevederilor legale susmentionate, acesta datoreaz� major�rile de 
întârziere în sum� de X lei pentru perioada X, conform principiului de drept 
accessorium sequitur principale. 
         
             Referitor la sus�inerea contestatorului potrivit c�reia societatea 
nu datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de X lei aferente bazei de 
impunere reprezentând impozit pe profit stabilit suplimentar în sum� de X 
lei, calculate pentru 19 zile, pentru perioada X, întrucât termenul de plat� 
era X, iar la data de X s-a efectuat plata acestora, se arat� urm�toarele:  
 
             Prin Codul de procedur� fiscal�, la art.111, legiuitorul vorbe�te de 
un termen de plat�, respectiv: “(2) Pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale 
principale �i pentru obliga�iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, 
termenul de plat� se stabile�te în func�ie de data comunic�rii 
acestora, astfel: 
…    b) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 16 - 31 din lun�, 
termenul de plat� este pân� la data de 20 a lunii urm�toare.” 
 
              In acela�i timp, la art.119 �i 120 din acela�i Cod de procedur� 
fiscal�, legiuitorul vorbe�te de un termen de scaden��, respectiv: “(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.” 
 
              Din con�inutul contesta�iei rezult� c� societatea contestatoare nu 
face distinc�ie între termenul de scaden�� �i termenul de plat� al 
obliga�iilor fiscale. 
              Din textul de lege mai sus precizat rezult� c� termenul de 
scaden�� este termenul limit� pentru achitarea obliga�iilor fiscale. Dup� 
aceast� dat� se percep major�ri de întârziere, iar termenul de plat� este 
data la expirarea c�reia titlul de crean�� devine titlu executoriu (se începe 
procedura de executare silit�). 
  
               Prin Codul de procedur� fiscal�, la art.141 se stipuleaz�: 
        “Titlul executoriu �i condi�iile pentru începerea execut�rii silite 
    (2) Titlul de crean�� devine titlu executoriu la data la care crean�a 
fiscal� este scadent� prin expirarea termenului de plat� prev�zut de 
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lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prev�zut de 
lege.” 
 
              Astfel, contestatoare trebuie s� fac� distinc�ie între termen de plat� 
- stabilit pentru diferen�e de crean�e fiscale �i obliga�ii fiscale correlative �i 
termen de scaden�� - stabilit pentru crean�ele fiscale n�scute în momentul 
constituirii bazei de impunere care le genereaz�.  
                     
             Potrivit celor precizate, se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat� 
pentru major�rile de întârziere aferente impozitului pe profit. 
   
 
            Având �n dedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
  
                                                   DECIDE: 
 
 
            Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din X, pentru 
suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului 
pe profit. 
 
            Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen de 
6 luni de la comunicare. 
 
 
 

Director Coordonator 
 
 
 


