
 
      DECIZIA NR.61 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
                       Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL din PETRO�ANI, prin cabinet individual de insolven�� P.G. 
împotriva Deciziei de impunere nr. .../2008 emis� în baza raportului de 
inspec�ie fiscal� general� nr. .../2008 întocmit de organele de inspec�ie fiscal� 
din cadrul DGFP a jude�ului Hunedoara. 
                       Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând: 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit microîntreprindere;  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit salarii �i asimilate;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit pe dividende;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale      
                     datorat� de angajator;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individual� de  
                     asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj datorat� de angajator;  
-      ...lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj re�inut� de la asigura�i;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate datorat� de angajator;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate re�inut� de la asigura�i;  
 
                        Decizia de impunere nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, a 
fost primit� de petent� în data de ...2008, potrivit confirm�rii de primire nr. 
.../2008. 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL din PETRO�ANI, 
prin cabinet individual de insolven�� P.G. la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub 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 
PETRO�ANI, prin cabinet individual de insolven�� P.G. .  
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      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din 
PETRO�ANI, prin cabinet individual de insolven�� P.G.  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                      Petenta arat� c� întrucât SC X SRL are deschis� procedura 
insolven�ei la data de …2007, calculul major�rilor de întârziere este eronat, 
deoarece a fost efectuat pân� la data de …2008 înc�lcând astfel prevederile 
art. 122 indice 1 unde se precizeaz� : 
"Pentru crean�ele fiscale n�scute anterior sau ulterior datei de deschidere a 
procedurii insolven�ei nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� major�ri de 
întârziere dup� data deschiderii procedurii insolven�ei" 
                     Petenta anexeaz� la contesta�ie o copie dup� actul de încheiere 
emis de Tribunalul Hunedoara prin care se deschide procedura insolven�ei.  
                     Având în vedere cele de mai sus, petenta solicit� admiterea 
contesta�iei �i refacerea modului de calcul al acestora în conformitate cu 
prevederile legale. 
 
 
                     II.  În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat un control 
prin care s-a verificat perioada ...2003 - ….2007. 
                     Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de inspec�ie 
fiscal� general� nr. .../2008 care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2008.  
                    Pentru neplata la termen a obliga�iilor fiscale stabilite  de c�tre 
organele de inspec�ie �i datorate de societate bugetului de stat, au fost 
calculate major�ri de întârziere de c�tre organele de inspec�ie fiscal�, în 
conformitate cu prevederile art. 115 - 116, respectiv art. 119 - 120 din OG nr. 
92 / 2003 - privind codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pân� la data de ….2008.  
 
 
 
                     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, cu sediul în Petro�ani, str. ..., nr. ..., bl. ..., ap. ... jud. 
Hunedoara, înmatriculat� la ORC Hunedoara sub nr. J ... / ... / ..., CIF RO ..., 
prin cabinet individual de insolven�� P.G., cu sediul în Lupeni, str. ...., bl. 
..., ap. ..., jud. Hunedoara, CIF RO ..., în calitate de lichidator judiciar, prin 
Încheierea nr. .../2007 dat� de Tribunalul Hunedoara în Dosar nr. 42503 / 
14.09.2007. 
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                      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 cuantumului major�rilor de întârziere, în condi�iile 
în care petenta avea deschis� procedura insolven�ei la data de ...2007, 
iar calculul major�rilor de întârziere s-a efectuat pân� la data de ...2008. 
 
                      În fapt, organele de inspec�ie fiscal�, pentru neplata la termen 
a obliga�iilor fiscale stabilite �i datorate de societate bugetului de stat, au 
calculat major�ri de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 119 din OG 
nr. 92 / 2003 - privind codul de procedur� fiscal� republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, pân� la data de ...2008.  
                       În timpul efectu�rii inspec�iei fiscale generale, reprezentantul 
societ��ii nu a pus la dispozi�ia organului de control încheierea nr. … / 2007 
din ….2007 emis� de Tribunalul Hunedoara, prin care s� se aduc� la 
cuno�tin�a organului de inspec�ie fiscal� c� SC X SRL a intrat în procedura 
de dizolvare, astfel c� nu s-a cunoscut data pân� la care se putea proceda, 
conform legii, la calculul major�rilor de întârziere. 
                       Întrucât la contesta�ia formulat� s-a anexat încheierea nr. … / 
2007 emis� de Tribunalul Hunedoara în Dosarul nr. … / .2007, s-a procedat 
de c�tre organul de control la recalcularea major�rilor de întârziere pân� la 
data de 03.10.2007, stabilindu-se major�ri de întârziere de plat� în sum� de 
... lei fa�� de ... lei cât s-a stabilit prin Decizia de impunere privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2007. 
                        Astfel au fost recalculate major�rile de întârziere calculate 
pân� la …2007, situa�ia centralizatoare privind obliga�iile de plata 
suplimentare �i major�rile de întârziere stabilite fiind prezentate în anexa nr. 1 
la referatul nr. …/ ..2008 întocmit de organele de inspec�ie fiscal�, cuprinzând 
propuneri privind modul de solu�ionare a contesta�iei. 
                   Ca urmare a refacerii calculelor efectuate de organele de 
inspec�ie fiscal� s-au stabilit major�ri de întârziere datorate de societate în 
sum� de ... lei, cu o diferen�a în minus de ... lei, fa�� de cele stabilite ini�ial. 
                      În drept, art. 122^1 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prevede: 
„ ART. 122^1 
    Major�ri de întârziere în cazul deschiderii procedurii insolven�ei 
    Pentru crean�ele fiscale n�scute anterior sau ulterior datei deschiderii 
procedurii insolven�ei nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� major�ri de 
întârziere dup� data deschiderii procedurii insolven�ei.” 
                           Fa�� de cele prezentate mai sus, contesta�ia va fi: 
- admis� pentru suma de ... lei  reprezentând :  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit microîntreprindere;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit salarii �i asimilate;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit pe dividende;  
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-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale      

                     datorat� de angajator;  
-      ...lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individual� de  
                     asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj datorat� de angajator;  
-        ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj re�inut� de la asigura�i;  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate datorat� de angajator;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate re�inut� de la asigura�i;  
- respins� pentru suma de ... lei  reprezentând :  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit microîntreprindere;  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit salarii �i asimilate;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit pe dividende;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de  asigur�ri sociale  
                     datorat� de angajator;  
-  ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individual� de  
                     asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i;  
-     ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj datorat� de angajator;  
-     ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj re�inut� de la asigura�i;  
-  ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate datorat� de angajator;  
-  ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate re�inut� de la asigura�i;  
 
 
 
      Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
Titlului IX - Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor 
administrative fiscale din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se  
 
 
                                                 D E C I D E : 
 
 
                     Art. 1 – Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
PETRO�ANI, prin cabinet individual de insolven�� P.G. pentru suma de 
... lei reprezentând:  
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- ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit microîntreprindere;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit salarii �i asimilate;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit pe dividende;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri sociale      
                     datorat� de angajator;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individual� de  
                     asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj datorat� de angajator;  
-        ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                     �omaj re�inut� de la asigura�i;  
-      ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate datorat� de angajator;  
-      ..lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                     s�n�tate re�inut� de la asigura�i;  
 
                     Art. 2 – Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
PETRO�ANI, prin cabinet individual de insolven�� P.G. pentru suma de 
... lei  reprezentând :  
 
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit microîntreprindere;  
- ... lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit venit salarii �i asimilate;  
-   ... lei - major�ri de întârziere aferente impozit pe dividende;  
-   .. lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de  asigur�ri sociale  
                     datorat� de angajator;  
- .. lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei individual� de  
                     asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 
 
  
-     ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                    �omaj datorat� de angajator;  
-     ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
                    �omaj re�inut� de la asigura�i;  
-  ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   
                    s�n�tate datorat� de angajator;  
-  ... lei - major�ri de întârziere aferente contribu�iei de asigur�ri de   

             s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 
 
 
                 Art. 3 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
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