
 
 

DECIZIA NR.43 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 Vulcan, 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 Vulcan. 
 
                       Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. .../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Vulcan �i are ca obiect suma de ... lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�.   
 
                       Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL din Vulcan la 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Vulcan, înregistrat� sub nr. 
.../2008, fa�� de data emiterii Deciziei nr. .../2008. 
 
 
                         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 
Vulcan.  
 
 
 
 
 
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL arat� motivele de 
fapt �i de drept pe baza c�rora i�i fundamenteaz� contesta�ia , astfel: 
 
                       În urma inspec�iei fiscale, organele de control fiscal, 
cuprinzând verificarea perioadei …2004 - …2007, au stabilit la plat�, 
urm�toarele sume, reprezentând: 

-   … lei - impozit pe profit suplimentar; 
-   … lei - penalit��ii de întârziere; 
- … lei - TVA suplimentar� aferent� vânz�rii cu plata în rate 

pentru contractele încheiate anterior datei de 31.12.2006; 
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-   5.682 lei - major�ri de întârziere la TVA 
calculate de la data de …2007 �i pân� la data de …2007, 
dat� la care societatea înregistreaz� TVA de recuperat. 

 
                     Conform deciziei de impunere nr. … / .2007, termenul de plat� 
stabilit era urm�torul : « pân� la data de 5 a lunii urm�toare, când data primirii 
este cuprins� în intervalul 1-15 din lun� ». Data primiri raportului de inspec�ie 
fiscal� la unitate este, conform datei po�tei 06.12.2007. Astfel sumele au fost 
achitate în termenul legal prev�zut de lege, în spe�� la data de 21.12.2007. 
                      Petenta men�ioneaz� c� începând cu luna … 2007 conform 
eviden�elor contabile �i a decontului de TVA, societatea avea de recuperat 
TVA astfel : 

- decont TVA luna … 2007 :             … lei ; 
- decont TVA luna … 2007 :           … lei ; 
- decont TVA luna … 2007 :            … lei ; 
- decont TVA luna …t 2007 :        … lei ; 
- decont TVA luna … 2007 : … lei ; 

 
                      În data de …2008, Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Vulcan trimite decizia nr. .../2008 referitoare la obiliga�iile de plat� 
accesorii prin care societatea este în�tin�at� c�  datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru perioada …2007 - …2007 în sum� de ... lei.  
 
                       II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. .../2008 , Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Vulcan, urmare a 
documentului prin care s-a individualizat suma de plat� : Decizie de impunere 
nr. …/ 2007, stabile�te  obiga�ii de plat� accesorii aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� în sum� de ... lei. 
 
 
 
                       III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC X SRL are sediul în ..., bd. ..., nr. ... bl. ..., ap.... jud. 
Hunedoara, înregistrat� la O.R.C. sub nr. J ... / ... / ..., având cod fiscal RO 
..., reprezentat� prin dna. M. T., în calitate de administrator. 
 
     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 termenului de la care se calculeaz� accesorii pentru 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, în 
condi�iile în care contestatoarea sus�ine c� termenul de plat� a 
obliga�iilor din decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
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suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�,  se stabile�te în 
func�ie de data comunic�rii acestei decizii  �i mai mult petenta sus�ine 
c� avea TVA de rambursat. 
 
                      În baza prevederilor art. 88 lit. c) �i art. 119 alin. (1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, organele 
de inspec�ie fiscal� ale Administra�iei Finan�elor Publice Vulcan 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 centralizatoare nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale.  
                     Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Vulcan a calculat 
aceste accesorii prin Decizia nr. .../2008 – astfel : 
Dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� 
(documentul prin care s-a individualizat suma de plat� fiind decizia de 
impunere nr. ... / 2007):  
.../2007 – .../2007  .... lei x 0,1 % x ... zile = ... lei; 
                      Prin inspec�ia fiscal� finalizat� prin Decizia nr. .../2007, 
organele de control ale Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� au calculat, pentru 
diferen�� suplimentar� de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, 
accesorii fiscale pân� la data de ....2007.  
                      Ulterior, inspectorii Administra�iei Finan�elor Publice Vulcan, 
pornind de la faptul c� organele de control ale Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� 
au calculat accesorii fiscale pân� la data de ....2007, prin programul 
informatic de eviden�� pe pl�titor au calculat accesoriile aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, respectiv din data de ...2007 pân� la data  ....2007, dat� 
la care petenta a achitat integral suma de .... lei, astfel:  
                        
 
                       Din fi�a sintetic� total� pentru taxa pe valoarea ad�ugat�, 
reiese c� începând cu luna … 2007, societatea avea de recuperat TVA 
astfel : 

- luna … 2007 :             … lei ; 
- luna … 2007 :           … lei ; 
- luna … 2007 :            … lei ; 
- luna …2007 :            … lei ; 
- luna … 2007 :            … lei ; 

 
                        Prin decontul de TVA aferent lunii mai depus sub nr. ... / .2007 
societatea declar� un sold negativ la sfâr�itul perioadei de raportare în sum� 
de ...lei, petenta nesolicitând rambursarea TVA-ului. 
 
                       Sus�inerea petentei c� nu este de acord cu plata accesoriilor 
stabilite, deoarece în actul de control �i în deciziile de impunere emise de 
D.G.F.P. Hunedoara, se prevede ca termen de plat� data de ....2006, nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât data de 
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....2006 este termenul de plat� pentru sumele  constând în diferen�e de 
obliga�ii fiscale, termen prev�zut de art. 109 din ORDONAN�A  
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, care prevede : 
 
„ ART. 109  Termenele de plat� 
„ (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: 
    a) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 1 - 15 din lun�, 
termenul de plat� este pân� la data de 5 a lunii urm�toare; 
    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. ” 

 
                 În drept, art. 109 din ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 92 din 

24 decembrie 2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
  

„ ART. 109    Termenele de plat� 
    (1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute 
de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�. ” 

 
               Potrivit  art. 34 alin.(1) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 

Fiscal, prevede : 
 

„ART. 34     Plata impozitului 
    (1) Plata impozitului se face astfel: 
    b) contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la lit. a), au obliga�ia de a 
declara �i pl�ti impozitul pe profit trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv 
a primei luni urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul 
...” , 
contribuabilii au obliga�ia de a pl�ti impozitul pe profit trimestrial, pân� la data 
de 25 inclusiv a primei luni urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� 
impozitul. 
 
                    La CAP. 3 Dobânzi �i penalit��i de întârziere,  art. 119 - 120 din 
ORDONAN�A  GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se prevede : 

 
„ART. 119 
    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. 
    (2) Nu se datoreaz� major�ri de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel, obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit 



 

 

5 

 

legii, cheltuieli de executare silit�, cheltuieli judiciare, sumele 
confiscate, precum �i sumele reprezentând echivalentul în lei al 
bunurilor �i sumelor confiscate care nu sunt g�site la locul faptei. 
    (3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine 
crean�a principal�. 
    (4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi�iile aprobate prin ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu 
excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6). 
    ART. 120 
    Major�ri de întârziere 
    (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. 
    (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i 
pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 
    (3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea declara�iilor 
sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu 
sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri de întârziere pentru suma 
datorat� dup� corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 

 
 
 
 
 
               De asemenea CAP. 3 Dobânzi �i penalit��i de întârziere,  art. 

116, alin. (1 - 1^1) din ORDONAN�A  GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
 
ART. 116 
    Compensarea 
    (1) Prin compensare se sting crean�ele administrate de Ministerul 
Economiei �i Finan�elor cu crean�ele debitorului reprezentând sume de 
rambursat sau de restituit de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici 
sume, când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, 
cât �i pe cea de debitor, dac� legea nu prevede altfel. 
    (2) Crean�ele fiscale administrate de unit��ile administrativ-teritoriale 
se sting prin compensarea cu crean�ele debitorului reprezentând sume 
de restituit de la bugetele locale, pân� la concuren�a celei mai mici 
sume, când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, 
cât �i pe cea de debitor, dac� legea nu prevede altfel. 
    (3) Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea 
debitorului sau înainte de restituirea ori rambursarea sumelor cuvenite 
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acestuia, dup� caz. Dispozi�iile art. 115 privind ordinea stingerii 
datoriilor sunt aplicabile în mod corespunz�tor. 
    (4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori 
constat� existen�a unor crean�e reciproce, cu excep�ia sumelor negative 
din deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� f�r� op�iune de 
rambursare. 

 
       Mai mult art. 147^3 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 

privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede 
urm�toarele:  
 
„ART. 147^3 
    Ramburs�rile de tax� c�tre persoanele impozabile înregistrate în 
scopuri de TVA, conform art. 153 
    (1) În situa�ia în care taxa aferent� achizi�iilor efectuate de o persoan� 
impozabil� înregistrat� în scopuri de TVA, conform art. 153, care este 
deductibil� într-o perioad� fiscal�, este mai mare decât taxa colectat� 
pentru opera�iuni taxabile, rezult� un excedent în perioada de raportare, 
denumit în continuare sum� negativ� a taxei. 
    (2) Dup� determinarea taxei de plat� sau a sumei negative a taxei 
pentru opera�iunile din perioada fiscal� de raportare, persoanele 
impozabile trebuie s� efectueze regulariz�rile prev�zute în prezentul 
articol, prin decontul de tax� prev�zut la art. 156^2. 
    (3) Suma negativ� a taxei, cumulat�, se determin� prin ad�ugarea la 
suma negativ� a taxei, rezultat� în perioada fiscal� de raportare, a 
soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale 
precedente, dac� nu s-a solicitat a fi rambursat. 
    (4) Taxa de plat� cumulat� se determin� în perioada fiscal� de 
raportare prin ad�ugarea la taxa de plat� din perioada fiscal� de 
raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pân� la data depunerii 
decontului de tax� prev�zut la art. 156^2, din soldul taxei de plat� al 
perioadei fiscale anterioare. 
    (5) Prin decontul de tax� prev�zut la art. 156^2, persoanele 
impozabile trebuie s� determine diferen�ele dintre sumele prev�zute la 
alin. (2) �i (3), care reprezint� regulariz�rile de tax� �i stabilirea soldului 
taxei de plat� sau a soldului sumei negative a taxei. Dac� taxa de plat� 
cumulat� este mai mare decât suma negativ� a taxei cumulat�, rezult� 
un sold de tax� de plat� în perioada fiscal� de raportare. Dac� suma 
negativ� a taxei cumulat� este mai mare decât taxa de plat� cumulat�, 
rezult� un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscal� de 
raportare. 
    (6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita 
rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscal� de 
raportare, prin bifarea casetei corespunz�toare din decontul de tax� din 
perioada fiscal� de raportare, decontul fiind �i cerere de rambursare, 
sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale 
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urm�toare. Dac� persoana impozabil� solicit� rambursarea 
soldului sumei negative, acesta nu se reporteaz� în perioada fiscal� 
urm�toare. Nu poate fi solicitat� rambursarea soldului sumei negative a 
taxei din perioada fiscal� de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, 
acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale 
urm�toare.” 

 
Din prevederile legale mai sus prezentate rezult� c�, doar în situa�ia 

în care un contribuabil solicit� rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat� din 
perioada fiscal� de raportare (decontul fiind �i cerere de rambursare cu 
condi�ia bif�rii c�su�ei corespunz�toare), suma respectiv�  se va restitui 
numai dup� efectuarea eventualelor compens�ri cu obliga�iile fiscale restante 
ale contribuabilului, organul fiscal având în primul rând obliga�ia solu�ion�rii 
deconturilor de TVA cu op�iunea de rambursare, dar �i a compens�rii, cu data 
depunerii deconturilor, a sumelor cuvenite cu obliga�iile fiscale neachitate. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c� 
petenta a depus deconturile de TVA f�r� op�iunea de rambursare. 

Prin urmare, se constat� c�, de�i societatea avea TVA rambursat,   
petenta nu a solicitat rambursarea prin deconturile depuse, legea permi�ând  
organului fiscal s� efectueze compensare din oficiu ori de câte ori constat� 
existen�a unor crean�e reciproce, cu excep�ia sumelor negative din 
deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� f�r� op�iune de rambursare. 

 
     Mai mult, în ceea ce prive�te termenele de la care se 

datoreaz� major�ri,  trebuie s� se fac� distinc�ia între termenele de plat� 
pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale �i accesorii, stabilite suplimentar  de 
organele de inspec�ie fiscal� prin decizii de impunere, �i termenele de plat�, 
de scaden��, a obliga�iilor fiscale principale, întrucât major�rile de întârziere 
se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei 
fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia 
inclusiv. 
 
 
                       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 : 
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                      Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat� �i 
nemotivat�, împotriva Deciziei nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Vulcan pentru suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 
   
                     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 


