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             D  E  C  I  Z  I  A   nr.1336/482/15.05.2014                                                          
                      
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de doamna X, înregistrat� 
la DGRFP Timi�oara sub nr…/12.03.2014 respectiv, nr…/21.03.2014  
 

                Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara a fost 
sesizat� cu adresa nr… din data de 05.03.2014 respectiv, din data de 
10.03.2014 de c�tre Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara 
asupra contesta�iei formulat� de doamna X, jude�ul Hunedoara, împotriva:  
   1. Deciziei de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr.../09.07.2012, emis� de 
c�tre fosta DGFP Hunedoara, Activitatea de inspec�ie fiscal� �i care vizeaz� 
suma total� de … lei, reprezentând: 

- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- … lei - major�ri de întârziere aferente 
-   … lei - penalit��i de întârziere aferente. 

   2. DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei, reprezentând 
obliga�ii fiscale accesorii aferente TVA. 
            Din verificarea îndeplinirii procedurii de contestare s-a constatat faptul 
c�, contesta�ia formulat� împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.207 alin.(1)  din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal� �i îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura contestatoarei. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 �i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia general� regional� a finan�elor publice Timi�oara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
            
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea face referire la faptul c� prin 
Rezolu�ia nr…/20.03.2012 a directorului ORC Hunedoara s-a admis cererea 
nr…/2012 privind radierea din Registrul Comer�ului a Intreprinderii 
Individuale X. 
         Urmare radierii, Intreprinderea Individual� nu mai are capacitate de 
exerci�iu iar, actul întocmit de organele fiscale este lovit de nulitate �i pe cale 
de consecin�� nu poate produce vreun efect. 
         Concluzionând, contestatoarea arat� c�, transferarea obliga�iei fiscale de 
la o persoan� fizic� autorizat� care a fost radiat� din registrul comer�ului c�tre 
o persoan� fizic�, este lipsit� de orice temei. 
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      II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara, în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au 
procedat la calcularea obliga�iilor fiscale accesorii în sum� de … lei, datorate 
pentru plata cu întârziere a taxei pe valoarea ad�ugat�.  
    
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor fiscale, actele normative în 
raport cu perioada în cauz�, se re�in urm�toarele: 
   
    A. Referitor la suma de … lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i 
suma de … lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 
        Din oficiu, Serviciul solu�ionare a contesta�iilor invoc� excep�ia 
autorit��ii de lucru judecat. 
        Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timi�oara prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea pe fond a acestor 
capete de cerere, în condi�iile în care, prin Decizia nr…/31.05.2003 emis� de 
fosta DGFP Hunedoara, r�mas� definitiv� în sistemul c�ilor administrative de 
atac, s-a pronun�at asupra cauzei cu acela�i obiect �i acelea�i p�r�i, în spe�a 
operând autoritatea de lucru judecat. 
        In fapt, obiectul contesta�iei, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub 
nr…/12.03.2014 respectiv, nr…/21.03.2014, îl constituie suma total� de … lei, 
reprezentând TVA în sum� de … lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente în 
sum� de … lei, individualizat� prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care 
desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de 
asociere  nr.../09.07.2012, emis� de fosta DGFP Hunedoara, Activitatea de 
inspec�ie fiscal�.  
        Se re�ine c�, suma total� de … lei, reprezentând TVA în sum� de … lei �i 
obliga�ii fiscale accesorii aferente în sum� de … lei individualizat� prin 
Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente 
în mod individual �i/sau într-o form� de asociere  nr.../09.07.2012, a f�cut 
obiectul contesta�iei înregistrat� la fosta DGFP Hunedoara sub 
nr…/15.05.2013 �i care a fost solu�ionat� prin Decizia nr…/31.05.2013, 
comunicat� contestatoarei la domiciliul ales în contesta�ia formulat�. 
        In drept, cu privire la raportul Codului de procedur� fiscal� cu alte acte 
normative, potrivit dispozi�iilor art.2 alin.(3) �i art.217 alin.(1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat: 
   Art.2 “(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�”. 
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   Art.217 “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� 
neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se 
proceda la analiza pe fond a cauzei”. 
        Astfel, conform dispozi�iilor art.163 �i art.166 din Codul de procedur� 
civil�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
    Art.163 “(1) Nimeni nu poate fi chemat în judecat� pentru aceea�i cauz�, 
acela�i obiect �i de aceea�i parte înaintea mai multor instan�e. 
         (2) Aceast� excep�ie se va putea ridica de p�r�i sau de judec�tor în orice 
stare a pricinii în fa�a instan�elor de fond.” 
    Art. 166 “Excep�ia puterii lucrului judecat se poate ridica, de p�r�i sau de 
judec�tor, chiar înaintea instan�elor de recurs.” 
           In spe�a sunt aplicabile �i prevederile pct.9.4. �i 11.4. din OANAF 
nr.450/2013 privind Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
      9.4. “În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� �i de fond pot 
fi urm�toarele: excep�ia de nerespectare a termenului de depunere a 
contesta�iei, excep�ia de necompeten�� a organului care a încheiat actul 
contestat, excep�ia lipsei semn�turii sau a �tampilei de pe contesta�ie, excep�ia 
lipsei de interes, excep�ia lipsei de calitate procesual�, prescrip�ia, puterea de 
lucru judecat etc.” 
    11.4. “Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci 
când exist� identitate de obiect, p�r�i �i cauz�. Este lucru judecat atunci când 
exist� a doua contesta�ie care are acela�i obiect, este întemeiat� pe aceea�i 
cauz� �i este între acelea�i p�r�i, f�cut� de ele �i în contra lor în aceea�i 
calitate. Excep�ia puterii lucrului judecat se poate ridica atât de organul de 
solu�ionare a contesta�iei de p�r�i, cât �i de orice persoan� direct interesat�”. 
           Din situa�ia de fapt prezentat�, coroborat cu dispozi�iile legale invocate, 
rezult� c�, acest cap�t de cerere al contesta�iei se încadreaz� în excep�ia 
prev�zut� de Codul de procedur� civil�, având în vedere c� �i contesta�ia 
înregistrat� la fosta DGFP Hunedoara sub nr…/15.05.2013 a avut acela�i 
obiect, p�r�i �i cauz�, respectiv suma total� de … lei, reprezentând TVA în 
sum� de … lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente în sum� de … lei, 
individualizat� prin Decizia de impunere privind obliga�iile suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere  
nr.../09.07.2012, emis� de fosta DGFP Hunedoara, Activitatea de inspec�ie 
fiscal�.  
           Contestatoarea �i-a exercitat dreptul conferit de legiuitor de a formula 
calea de atac cu privire la suma total� de … lei, reprezentând TVA în sum� de 
80.569 lei �i obliga�ii fiscale accesorii aferente în sum� de … lei, cu ocazia 
primei contesta�ii depus�, respectiv contesta�ia înregistrat� la fosta DGFP 
Hunedoara sub nr…/15.05.2003, solu�ionat� prin Decizia nr…/31.05.2013. 
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           �inând cont de prevederile legale care instituie excep�ia autorit��ii de 
lucru judecat �i având în vedere c� asupra sumelor contestate de … lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i … lei reprezentând obliga�ii fiscale 
accesorii aferente, care formeaz� obiectul contesta�iei, fosta DGFP Hunedoara 
s-a pronun�at prin decizie r�mas� definitiv� în sistemul c�ilor administrative 
de atac, DGRFP Timi�oara prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor nu se 
poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, întrucât, în cauz�, exist� 
autoritate de lucru judecat. 
 
        B. Referitor la dobânzile în sum� de … lei, stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr…/31.12.2013, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de … lei, DGRFP Timi�oara prin Serviciul de 
solu�ionare a contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra obliga�iilor 
fiscale accesorii aferente unei crean�e pentru care s-a formulat contesta�ie �i în 
condi�iile în care prin Decizia nr… din 31.05.2013 s-a dispus respingerea 
contesta�iei pentru crean�a fiscal� principal�, care a generat obliga�iile fiscale 
accesorii în cauz�. 
          In fapt, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia 
de impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere  nr.../09.07.2012, prin care a fost 
stabilit� crean�a fiscal� principal� care a generat obliga�iile fiscale accesorii în 
sum� de … lei, a fost contestat� de contribuabil�. 
             Fosta DGFP Hunedoara prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor, în 
urma solu�ion�rii contesta�iei formulat� de doamna X împotriva Deciziei de 
impunere nr…/09.07.2012, prin Decizia nr… din 31.05.2013, a dispus 
respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei pentru crean�a fiscal� 
principal� în sum� de … lei, care a generat obliga�iile fiscale accesorii în sum� 
… lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 
             In drept, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, potrivit c�rora: 
    Art.119 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
       (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”.  
          Art.120 “Dobânzi 
       (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 inclusive”. 
           In temeiul acestor prevederi legale, 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.  



 
     ����

 
 

   
 

5 

           Dobânzile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
            Se re�ine c�, stabilirea de obliga�ii fiscale accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, în sarcina contestatoarei, reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul.  
            De asemenea, prin contesta�ie nu se prezint� alte argumente referitoare 
la modul de calcul al accesoriilor în ceea ce prive�te perioada �i cota aplicat�. 
            Deoarece pentru crean�a fiscal� principal� în sum� de … lei, 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� care a generat obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� de … lei, fosta DGFP Hunedoara prin Biroul de solu�ionare 
a contesta�iilor a dispus respingerea contesta�iei formulat� de doamna X, se va 
respinge contesta�ia �i pentru dobânzile de întârziere în sum� de … lei, 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr…/31.12.2013, reprezentând m�sur� accesorie, conform principiului de 
drept “accesorium sequitur principale”.  
 
                Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei, în temeiul 
prevederilor art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                             , se  
 
                                                       DECIDE: 
  1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de doamna X 
împotriva DECIZIEI nr…/31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, emis� de c�tre AJFP Hunedoara �i care vizeaz� suma de … lei 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  
  2. Respingerea contesta�iei formulat� de doamna X împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga�iile suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere  nr.../09.07.2012, emis� de c�tre 
fosta DGFP Hunedoara, Activitatea de inspec�ie fiscal� �i care vizeaz� suma 
total� de … lei reprezentând: 

- … lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- … lei - major�ri de întârziere aferente 
- … lei - penalit��i de întârziere aferente, 

în cauz� constatându-se autoritatea de lucru judecat. 
 

Prezenta decizie se comunic� la: 
   - doamna X  

              - Administra�ia jude�ean� a finan�elor publice Hunedoara.       
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           Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate 
fi atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

                                        

 
DIRECTOR GENERAL, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


