MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
MEHEDINTI
DECIZIA nr. 22/2005
privind solu ionarea contesta iei formulat de
S.C. X S.R.L
Directia generala a finantelor publice a fost sesizata de Administratia
Finantelor Publice prin adresa din data de 07.07.2005 asupra contestatiei formulata de
S.C. X S.R.L. impotriva deciziei referitoare la angajarea raspunderii solidare din
11.03.2005 emis de organele de impunere ale Administra iei finan elor publice .
Contestatia are ca obiect suma totala de …lei, reprezentând:
- dobanzi;
- penalitati de intarziere.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art. 176, alin.1 din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal republicat .
Constatând c în spe sunt îndeplinite dispozi iile art. 174 si art. 178, alin.1,
lit.a din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal
republicat , Direc ia General a Finan elor Publice este competent s solu ioneze
cauza.
I. Prin contesta ia formulat i înregistrat la Direc ia general a finan elor
publice in data de 07.07.2005 S.C. X S.R.L. contest Decizia referitoare la angajarea
raspunderii solidare emis de organele de impunere ale Administra iei finan elor
publice, considerand ca A.F.P in mod rau voit a lasat sa treaca timpul pentru a curge
dobanzi si penalitati, fiind anuntata abia in anul 2005 despre aceasta situatie.
II. Prin Decizia referitoare la angajarea raspunderii solidare din data de
11.03.2005 emis de organele Administra iei finan elor publice s-a stabilit in sarcina
S.C. X S.R.L. obligatii de plata in suma de ..lei, aferente debitorului declarat
insolvabil S.C. Y S.R.L, din care societatea contesta numai accesoriile in suma de
…lei, aferente debitelor neachitate la termenele scadente.
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere
motivatiile contestatorului precum si prevederile legale in vigoare in perioada
verificata, se retin urmatoarele :
Directia generala a finantelor publice este investita sa se pronunte daca S.C.
X S.R.L. datoreaza la bugetul de stat accesorii , calculate prin Decizia referitoare la
angajarea raspunderii solidare emis de organele Administra iei finan elor publice,
in conditiile stabilirii raspunderii solidare pentru obligatiile de plata ale debitorului
declarat insolvabil S.C. Y S.R.L.
În fapt, in luna mai 2002 a fost infiintata S.C. X S.R.L. , societate care in luna
decembrie 2002 a cumparat de la S.C. Y S.R.L toate activele, lasand-o pe aceasta din
urma in imposibilitatea de a mai plati obligatiile bugetare existente in evidentele
contabile si declarate la organele fiscale.
Acest fapt a condus societatea in imposibilitatea de a-si continua activitatea,
motiv pentru care organele fiscale au incheiat procesul verbal de constatare a starii de
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insolvabilitate din data de 17.02.2005 si a emis in conformitate cu prevederile art.27,
alin. 1, lit a si art. 28, al. 2 din Ordonanta Guvernuli nr. 92/2003, privind Codul de
procedura fiscala republicata, Decizia referitoare la angajarea raspunderii solidare in
sarcina debitorului solidar S.C. X S.R.L., pentru debitorul insolvabil S.C. Y S.R.L.
În drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.114 alin. 1 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala republicata
care precizeaza :
“ pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor
de plata, se datoreaza dupa acest termen dobinzi si penalitati de intarziere”.
Art.115, alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de
procedura fiscala republicata precizeaza:
“Dobânzile se calculeaza pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate
inclusiv”, iar art 120, al. 1 din acelasi act normativ anterior mentionat, precizeaza:
“Plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de
întârziere de 0,5% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmatoare scadentei acestora pâna
la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlatura obligatia
de plata a dobânzilor”.
Avand in vedere prevederile legale anterior citate, se retine ca masura prin care
organele fiscale au stabilit in sarcina debitorului solidar S.C. X S.R.L. obligatia de a
vira la bugetul de stat, reprezentand accesorii la obligatiile fiscale calculate,
evidentiate, declarate la organele fiscale si neachitate la termenele scadente, de
debitorul declarat insolvabil S.C. Y S.R.L., a fost dispusa cu respectarea prevederilor
legale.
Totodata, se retine ca dobindirea activelor de catre S.C. X S.R.L s-a facut cu rea
credinta, aceasta deoarece ambele societati fiind administrate de aceeasi persoana, a
condus la incetarea activitatii acesteia din urma si declararea starii de insolvabilitate.
Motivatia contestatoarei precum “ Administratia Finantelor publice in mod rau
voit a lasat sa treaca timpul pentru a curge dobanzi si penalitati” nu poate fi retinuta
in solitionarea favorabila a cauzei, aceasta deoarece prevederile legale citate in
cuprinsul deciziei precizeaza imperativ ca pentru neachitarea la scadenta a
obligatiilor fiscale se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.27 alin. 1 lit
a, art. 28 alin. 2, art 114 alin 1, art.115, al.1 si art. 120, al.1, coroborat 179 si art.185
alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicata, se:
DECIDE:
Respingerea ca neitemeiata a contestatiei formulata de SC X SRL.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul… , in termen de 6 luni de la data
comunicarii, conform prevederilor legale.
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