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           D E C I Z I A  Nr. 37/.2007       
            privind solu�ionarea contes�atiei depus� de 
                    S.C. ‘’C. C.’’ S.R.L. -- 
  înregistrat� la D.G.F.P. a jud. „V” sub. nr.--/15.11.2007 
 
 Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” a fost sesizat� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice „V” prin adresa nr. -- din 15.11.2007 asupra contesta�iei formulat� de S.C. ‘’C 
C’’ --i prin lichidator judiciar T. C. ‘’C. I. I.’ cu sediul profesional în municipiul 
.................... str. --, bl. --, sc. --, ap. --.  
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva m�surii dispuse prin decizia de impunere nr. --
/03.05.2004 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale emisã de 
organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice „V” pentru suma -- lei. 
 Contestatia a fost depus� în termenul prevazut de art. 177 (1) din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, republicatã, la A.F.P. „V” sub nr --/01.06.2007.  
 Constatând c� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.177 (1) si 179 (1) lit. a) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicatã, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului „V” prin compartimentul Solu�ionare contestatii este 
legal investit� s� solutioneze contestatia în cauz�. 
 I.  S.C. ‘’C C’’L S.R.L. prin lichidator judiciar T. C. M. ‘’C. I. I.’’, nu este de acord cu 
obligatia fiscalã stabilitã suplimentar de platã în sum� de -- lei, stabilite prin Decizia nr. --
/03.05.200/, întrucât au fost calculate dup� intrarea in faliment, respectiv 30.01.2007, cu 
inc�lcarea prevederilor Legii nr. 85/2006 �i a Codului fiscal. 
 II. Prin decizia de impunere nr. --/03.05.2007 emisã de organele fiscale din cadrul 
Administratiei finantelor publice „V” s-au stabilit obligatii suplimentare de plat� c�tre bugetul de 
stat în suma totalã de -- lei reprezentând accesorii, contestate de societate. 
 Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei AFP „V” recunoa�te c� a calculat 
eronat accesorii dup� data intr�rii in faliment a societ�tii ‘’C. C.’’ S.R.L. --, respectiv 
30.01.2007. 
 III.  Luând în considerare constatãrile organului fiscal, motivele prezentate de societatea 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în 
perioada verificatã, se retine: 
 Referitor la obligatia fiscalã în sumã de -- lei cu titlul de accesorii calculate asupra 
obligatiilor fiscale, 
 cauza supus� solution�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului „V” prin 
compartimentul Solu�ionare contesta�ii este sã se pronun�e asupra legalitã�ii �i temeiniciei 
mãsurilor dispuse de organul fiscal din cadrul AFP „V” prin decizia de impunere nr. -- din 
03.05.2007. 
 În fapt, A.F.P. „V” a stabilit prin decizia nr. --/03.05.2007 ca obligatie suplimentar� de 
plat� in sarcina S.C. ‘’C. C. S.R.L. suma de -- lei cu titlu de accesorii, calculate pentru plata cu 
intârziere a taxelor, contributiilor sociale �i a altor venituri la bugetul statului dup� data inceperii 



procedurii insolvent�, conform sentintei civile nr.--/F/30.01.2007, repectiv dup� data de 
30.01.2007.  
 Compartimentului Juridic prin adresa nr. -- din 01.11.2007 face cunoscut biroului 
Gestiune registrul contribuabili persoane juridice c� "In data de 30.01.2007 Tribunalul „V” a 
dispus, prin Sentinta civil� nr. --, inceperea procedurii simplificate de insolvent� a debitorului  SC 
"C. C.’’ S.R.L. �i solicit� dispunerea de m�suri legale. 
 AFP „V” prin serviciile de specialitate a constatat c� au fost calculate eronat accesorii 
asupra obligatiilor fiscale dup� data inceperii procedurii de insolvent� �i propune diminuarea 
obligatiilor de plat� cu suma de -- lei.  
 În drept, potrivit art.172(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, "Pentru creantele fiscale ale debitorilor declarati în stare de 
insolvabilitate, conduc�torul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta 
curent� �i trecerea ei într-o evident� separat�." coroborat cu prevederile art. 41(1) din Legea nr. 
85/2006 privind procedura insolventei, care prevede c� "Nici o dobând�, majorare sau penalitate 
de orice fel ori cheltuial�, numit� generic accesorii, nu va putea fi ad�ugat� creantelor n�scute 
anterior datei deschiderii procedurii."  
   Având în vedere prevederile legale de mai sus, se retine c� obligatiile fiscale neachitate de 
c�tre S.C. ‘’C. C.’’ S.R.L. pâna la data inceperii procedurii de insolvent�, conform sentintei de 
deschiderea a procedurii nr. --/F/30.01.2007,  se scot din evidenta curent�, se trec intr-o evident� 
separat� �i nu se mai calculeaz� major�ri de intârziere motiv pentru care se va admite contestatie 
pentru suma de -- lei reprezentând accesorii calculate dup� data inceperii insolventei. 
 Pentru considerentele arãtate în continutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 186 alin. 
(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, se 
 
     D E C I D E: 
  
 1. Admiterea contestatiei formulatã de S.C. ‘’C. C.’’ S.R.L.  pentru suma de -- lei 
reprezentând accesorii. 
 2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi 
dusã la îndeplinire.   
 3. Prezenta decizie este definitivã în sistemul cãilor administrative de atac �i poate fi 
atacatã la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competentã în termen de 6 luni de 
la data comunicarii. 
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