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078911NT 
 

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr…./04.08.2011 înregistrata la directie 
sub nr…./04.08.2011, cu privire la contestatia formulata de SC X SRL, avand codul unic 
de inregistrare … �i sediul in … . 

Contesta�ia, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii sub nr…./01.08.2011, a fost formulata împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii nr..../22.07.2011 �i are ca obiect suma de ... lei, reprezentând accesorii 
aferente impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 

Constatand ca in speta sunt indeplinite dispozitiile art.205 alin.(1) si alin.(2), 
art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice este competenta sa 
solutioneze pe fond contestatia formulata de SC X SRL. 

 
 I. Petenta formuleaza contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile 

de plata accesorii nr..../22.07.2011 prin care s-au stabilit accesorii în sum� de ... lei, 
motivand urmatoarele: 

Petenta consider� decizia contestat� ca fiind neîntemeiat� deoarece organul fiscal 
nu a avut în vedere faptul c� în perioada 12.11.2010 – 10.06.2011 s-a aflat în stare de 
insolven��. 

Prin Sentin�a comercial� nr…. din data de 12.11.2010 pronun�at� în dosarul 
nr…./2010 de Tribunalul … s-a admis cererea creditoarei SC S SA �i în temeiul art.33 
alin.(6) din Legea nr.85/2006  privind procedura insolven�ei s-a dispus intrarea în 
insolven�� a debitoarei SC X SRL, notificarea acesteia �i fixarea termenelor de depunere 
�i verificare a crean�elor, precum �i numirea ca administrator judiciar provizoriu a C.I.I. ….  

Ulterior, prin Sentin�a comercial� nr…. din 10.06.2011, pronun�at� de aceea�i 
instan�� în acela�i dosar, s-a dispus revocarea Sentin�ei comerciale nr…. din 12.11.2010 
�i continuarea activit��ii debitoarei SC X SRL cu notificarea sentin�ei la Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice. 

Potrivit prevederilor art.41 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolven�ei, „nicio dobând�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� 
generic accesorii, nu va putea fi ad�ugat� crean�elor n�scute anterior datei deschiderii 
procedurii”, iar la alin.(4) se precizeaz� c� „nicio dobând�, majorare sau penalitate de 
orice fel ori cheltuial�, numit� generic accesorii, nu va putea fi ad�ugat� crean�elor 
n�scute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate, cât �i a celei generale, în 
cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat.” 

Revocarea hot�rârii de deschidere a procedurii insolven�ei s-a f�cut ca urmare a 
faptului c� debitoarea SC X SRL �i-a achitat toate crean�ele declarate în procedura de 
insolven��, inclusiv cele fiscale �i ace�ti creditori au renun�at la preten�iile lor, inclusiv 
DGFP, cu adresa nr…./30.03.2011, în care se men�ioneaz� c� „… la data de 10.03.2011, 
SC X SRL nu mai înregistreaz� nicio datorie fa�� de bugetul general consolidat…” �i c� 
„…suntem de acord cu închiderea procedurii”. 

Ca urmare, petentul nu poate fi de acord cu prevederile O.U.G. nr.92/2009 pentru 
amânarea la plat� a obliga�iilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei 
economico-financiare men�ionate în Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
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nr..../22.07.2011 deoarece ordonan�a reglementeaz� acordarea de înlesniri sub forma 
amân�rii la plat� a unor obliga�ii fiscale, la cererea contribuabilului. SC X SRL nu a 
formulat o asemenea cerere, curgerea dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere fiind oprit� 
prin dispozi�iile imperative ale Legii nr.85/2006 privind procedura insolven�ei care 
interzice ad�ugarea accesoriilor aferente perioadei în care societatea se afl� în 
procedura insolven�ei. 

Procedura insolven�ei are drept scop „acoperirea pasivului debitorului”, conform 
art.2 din Legea nr.85/2006 �i nu urm�re�te anihilirea debitorului �i desfiin�area acestuia, 
ci creeaz� premisele �i procedurile necesare acoperirii tuturor crean�elor datorate de 
acesta. În condi�iile în care acest lucru s-a realizat, ca în spe�a de fa��, este incorect �i 
ilegal ca debitorul care a depus eforturi pentru acoperirea crean�elor s� aib� o situa�ie 
mai dezavantajoas� fa�� de cel care nu realizeaz� acest lucru. Dac� procedura 
insolven�ei continua, creditoarea DGFP avea eventual �ansa recuper�rii crean�ei (o 
�ans� incert�), f�r� accesoriile calculate prin Decizia nr..../22.07.2011, situa�ie net mai 
pu�in favorabil� bugetului de stat fa�� de împrejurarea achit�rii integrale a acestor 
crean�e, a�a cum s-a întâmplat cu SC X SRL. 

Cauzei nu îi sunt aplicabile nici dispozi�iile art.13-15 din Decretul nr.167/1958 
privind prescrip�ia extinctiv� �i nici prevederile art.132 din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, referitoare la 
suspendarea termenelor de prescrip�ie deoarece Legea nr.85/2006 nu face nici un fel de 
referire expres� la asemenea împrejur�ri. 

Revocarea hot�rârii judec�tore�ti de intrare în insolven�� a SC X SRL nu are 
caracterul unei reveniri la situa�ia anterioar�, ci doar constat� dispari�ia cauzelor ce au 
condus la insolven�� (neachitarea creditorilor) �i permite continuarea activit��ii debitorului. 

În concluzie, petenta solicit� admiterea contesta�iei �i anularea Deciziei  
nr..../22.07.2011 deoarece calcularea de accesorii pe perioada insolven�ei nu este legal�.  

 
II.  Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis la 

data de 22.07.2011, in temeiul art.7 alin.(2) din O.U.G. nr.92/2009 pentru amânarea la 
plat� a obliga�iilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-
financiare, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr.363/2009, prin excep�ie de 
la prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pentru SC X SRL, Decizia nr.... referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, prin care a stabilit accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei.  

 
III. Luand in considerare cele prezentate de contestatoare, constatarile organului 

fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare pe 
perioada pentru care s-au calculat obliga�ii de plat� accesorii, se re�in urmatoarele: 

 
Prin cauza supus� solu�ion�rii Direc�ia General� a Finan�elor Publice este 

investit� s� se pronun�e dac� SC X SRL datoreaz� accesorii în sum� de ... lei 
aferente impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe 
valoarea ad�ugat�, stabilite de c�tre Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii prin Decizia nr.... din data de 22.07.2011, în condi�iile în care 
petenta în perioada 12.11.2010 – 10.06.2011 s-a aflat în procedura de insolven��.  
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În fapt, 
În data de 22.07.2011, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor �i 

contribu�iilor �i a altor venituri datorate bugetului general consolidat, Administratia 
Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a emis pentru SC X SRL, Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr...., prin care s-au calculat pân� la data de 
24.02.2011, accesorii în sum� total� de ... lei. 

Petenta contest� aceste accesorii deoarece organul fiscal nu a avut în vedere 
faptul c� în perioada 12.11.2010 – 10.06.2011 s-a aflat în procedura de insolven��.  

Prin Sentin�a comercial� nr…. din data de 12.11.2010 pronun�at� în dosarul 
nr…./2010 de Tribunalul … s-a admis cererea creditoarei SC S SA �i în temeiul art.33 
alin.(6) din Legea nr.85/2006  privind procedura insolven�ei s-a dispus intrarea în 
insolven�� a debitoarei SC X SRL. Ulterior, prin Sentin�a comercial� nr…. din 10.06.2011, 
pronun�at� de aceea�i instan�� în acela�i dosar, s-a dispus revocarea Sentin�ei 
comerciale nr…. din 12.11.2010 �i continuarea activit��ii debitoarei SC X SRL cu 
notificarea sentin�ei la Direc�ia General� a Finan�elor Publice. 

Revocarea hot�rârii de deschidere a procedurii insolven�ei s-a f�cut ca urmare a 
faptului c� debitoarea SC X SRL �i-a achitat toate crean�ele declarate în procedura de 
insolven��, inclusiv cele fiscale �i ace�ti creditori au renun�at la preten�iile lor, inclusiv 
DGFP, cu adresa nr…./30.03.2011, în care se men�ioneaz� c� „… la data de 10.03.2011, 
SC X SRL nu mai înregistreaz� nicio datorie fa�� de bugetul general consolidat…” �i c� 
„…suntem de acord cu închiderea procedurii”. 

Petenta precizeaz� faptul c� procedura insolven�ei are drept scop „acoperirea 
pasivului debitorului”, conform art.2 din Legea nr.85/2006 �i nu urm�re�te anihilirea 
debitorului �i desfiin�area acestuia, ci creeaz� premisele �i procedurile necesare 
acoperirii tuturor crean�elor datorate de acesta. În condi�iile în care acest lucru s-a 
realizat, ca în spe�a de fa��, este incorect �i ilegal ca debitorul care a depus eforturi 
pentru acoperirea crean�elor s� aib� o situa�ie mai dezavantajoas� fa�� de cel care nu 
realizeaz� acest lucru. Dac� procedura insolven�ei continua, creditoarea DGFP avea 
eventual �ansa recuper�rii crean�ei (o �ans� incert�), f�r� accesoriile calculate prin 
Decizia nr..../22.07.2011, situa�ie net mai pu�in favorabil� bugetului de stat fa�� de 
împrejurarea achit�rii integrale a acestor crean�e.  

Petenta motiveaz� c� revocarea hot�rârii judec�tore�ti de intrare în insolven�� nu 
are caracterul unei reveniri la situa�ia anterioar�, ci doar constat� dispari�ia cauzelor ce 
au condus la insolven�� (neachitarea creditorilor) �i permite continuarea activit��ii 
debitorului. 

 
În drept, 
Referitor la stabilirea dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, O.G. nr.92/2003 

privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
prevede urmatoarele: 

- la art.119  alin.(1) si (4) 
„(1) 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. 
(…) 
(4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condi�iile aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art.142 alin.(6).” 
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- la art.120 alin.(1) �i (7) 
„(1) Dobânzile 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 dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere 

�i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
- la art.120^1 
„(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 

de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale 
principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 

datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit.b), nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
 
 Fa�� de situa�ia de fapt �i de drept prezentat� anterior, re�inem c� SC X SRL în 
perioada 12.11.2010 – 10.06.2011 s-a aflat în procedura de insolven��.  

Prin Sentin�a comercial� nr…. din 10.06.2011, s-a dispus revocarea Sentin�ei 
comerciale nr…. din 12.11.2010 prin care s-a dispus deschiderea procedurii de 
insolven��, hot�rându-se totodat� �i închiderea procedurii insolven�ei �i 
continuarea activit��ii debitoarei SC X SRL.  

Datorit� faptului c� prin Sentin�a comercial� nr…. din 10.06.2011 s-a dispus 
revocarea Sentin�ei comerciale nr…. din 12.11.2010, motivat de faptul c� debitoarea �i-a 
achitat toate debitele, iar SC X SRL a revenit la starea juridic� ini�ial�, Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a calculat accesorii în sum� total� de ... lei 
aferente impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe valoarea 
ad�ugat� pentru perioada cuprins� între data deschiderii procedurii de insolven�� �i data 
stingerii. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, organul fiscal în mod legal a calculat 
pentru SC X SRL suma de ... lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe 
veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe valoarea ad�ugat�, motiv 
pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 
 

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul prevederilor art.210, art.216 alin.(1) �i 
art.218 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�, se 
 

D E C I D E: 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL având ca 
obiect accesorii în sum� de ... lei calculate pentru plata cu întârziere a impozitului pe 
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veniturile din salarii, impozitului pe profit �i taxei pe valoarea ad�ugat�, prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr..../22.07.2011 emis� de A.F.P.C.M.  

 
Decizia de solu�ionare a contesta�iei poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data 

comunicarii acesteia la Tribunal, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), respectiv art.10 
alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
 

Director executiv, 
 


