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   DECIZIA NR. 78 

din 04.08.2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  

S.C. ..... S.R.L. din localitatea .....,  
jude�ul ....., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice  

a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 22.06.2009  
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a  fost 
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a 
jude�ului ..... prin adresa nr. .....din 22.06.2009, înregistrat�  la  Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .....  sub  nr. .....din 22.06.2009, cu 
privire la contesta�ia formulat� de S.C. ..... S.R.L. din localitatea …., jude�ul 
...... 

S.C. ..... S.R.L. contest� Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. .....din 15.05.2009, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a jude�ului ....., 
privind suma de ..... lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la 
art. 205 �i 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. S.C. ..... S.R.L. prin contesta�ia formulat� precizeaz� c� 
se contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. .....din 15.05.2009, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii a jude�ului ....., privind suma de ..... lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, pe motiv c� 
a contestat în acela�i timp �i Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� înregistrat� la Activitatea 
de Control Fiscal sub nr. ..... din 30.04.2009, emis� în baza Raportului de 
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inspec�ie fiscal� nr. ..... din 30.04.2009, privind impozitul pe profit în sum� 
de ..... lei, care a generat accesoriile de ..... lei (..... lei x 0,1% x 5 zile = ..... 
lei). 

Totodat�, precizeaz� c� cererea formulat� vizeaz� �i Nota 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. ..... din 15.05.2009. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor fiscale nr. .....din 15.05.2009, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a jude�ului ....., s-a stabilit c� 
S.C. ..... S.R.L. datoreaz� major�ri de întârziere în sum� total� de ..... lei, 
aferente impozitului pe profit de .....lei, stabilit prin Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� 
nr. ...../11.05.2009/30.04.2009, calculate pentru perioada 22.04.2009 – 
27.04.2009, din care societatea contest� major�rile în sum� de ..... lei, 
aferente impozitului pe profit stabilit suplimentar �i care a fost contestat, în 
sum� de ..... lei (..... lei x 0,1% x 5 zile = ..... lei). 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  

cauzei  �i  având  în  vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  
actele  normative  în  vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  
urm�toarele: 

 
1.  Referitor la major�rile de întârziere în sum� de ..... lei, 

stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. .....din 15.05.2009, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e asupra accesoriilor 
aferente unor crean�e pentru care societatea a formulat contesta�ie, în 
condi�iile în care Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a 
dispus respingerea contesta�iei pentru crean�a fiscal� principal�, care a 
generat aceste accesorii, ca neîntemeiat�. 

 
În fapt, din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� 

Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite 
de inspec�ia fiscal� înregistrat� la Activitatea de Control Fiscal sub nr. ..... din 
30.04.2009, emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ..... din 
30.04.2009, prin care a fost stabilit impozitul pe profit în sum� de ..... lei, care 
a generat accesoriile de ..... lei, a fost contestat� de  contribuabil. 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ....., în urma 
solu�ion�rii contesta�iei formulat� de S.C. ..... S.R.L. împotriva Deciziei de 
impunere nr. ..... din 30.04.2009, prin Decizia nr.....din 04.08.2009, a dispus 
respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei pentru impozitul pe profit în sum� 
de ..... lei, care a generat aceste accesorii de ..... lei. 
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În drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 120 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
republicat�, unde se prevede c�: 

„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. […] 

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.” 

Din interpretarea textelor de lege rezult� c� major�rile de 
întârziere se datoreaz� pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor de 
plat�. 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei, pentru 
crean�ele fiscale în sum� de ..... lei, care au generat accesoriile stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr. .....din 15.05.2009, în sum� de ..... lei, s-a dispus respingerea ca 
neîntemeiat� a contesta�iei. 

Deoarece pentru crean�ele fiscale principale în sum� de  ..... 
lei, care au generat accesoriile de ..... lei, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului ....., a dispus respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei, se 
va respinge contesta�ia �i pentru obliga�iile de plat� accesorii în sum� de 
..... lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii  ddee  ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut impozitul pe 
profit în sum� de ..... lei, care a generat accesoriile, iar prin contesta�ie nu se 
prezint� alte argumente privind modul de calcul al acestora, societatea 
datoreaz� �i major�rile de întârziere în sum� de ..... lei, reprezentând m�sur� 
accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt    ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull))..  

Prin urmare, accesoriile în sum� de ..... lei, aferente 
impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control, reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul. 

Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, 
iar pentru impozitul pe profit în sum� de sum� de ..... lei, care le-a generat, 
cererea a fost respins�, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru 
accesoriile în sum� de ..... lei. 
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2. Referitor la contesta�ia formulat� împotriva Notei de 

compensare nr. ..... din 15.05.2009, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organul de solu�ionare specializat, constituit la nivelul Direc�iei Generale 
a Finan�elor Publice a jude�ului ....., are competen�a material�  de a se 
învesti cu solu�ionarea pentru acest cap�t de cerere, în condi�iile în care 
contesta�ia nu este formulat� împotriva unei decizii de impunere care s� 
aib� ca obiect stabilirea obliga�iilor fiscale datorate bugetului de stat. 

 
În fapt, prin contesta�ia formulat�, S.C. ..... S.R.L. din 

localitatea ..... contest� �i Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. 
..... din 15.05.2009. 

Prin Nota privind compensare a obliga�iilor fiscale nr. ..... din 
15.05.2009, organele fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru  Contribuabili Mijlocii a jude�ului ..... în�tiin�eaz� contribuabilul c� s-a 
efectuat compensarea obliga�iilor fiscale scadente �i neachitate. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 209 din 

Ordonan��   Guvernului nr. 92 / 2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, unde se precizeaz�: 

„Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de 

impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, precum �i a deciziilor pentru regularizarea situa�iei, emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, se solu�ioneaz� dup� cum 
urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, 
datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este 
sub 1.000.000 lei, se solu�ioneaz� de c�tre organele competente 
constituite la nivelul direc�iilor generale unde contestatarii au domiciliul 
fiscal; […] 

 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte 
administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

Actele administrative care au calitatea de act administrativ 
fiscal asimilat deciziei de impunere sunt precizate la art. 88 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
unde se men�ioneaz�: 

„Art. 88 
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de 

impunere 



 
5 

Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte 
administrative fiscale: 

a) deciziile privind ramburs�ri de tax� pe valoarea 
ad�ugat� �i deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i 
alte venituri ale bugetului general consolidat; 

b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
d) procesele-verbale prev�zute la art. 142 alin. (6) �i art. 

168 alin. (2); 
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 
 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� organele de 

solu�ionare specializate constituite la nivelul direc�iilor generale au 
competen�a material� de a se pronun�a asupra deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere care au ca 
obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale 
acestora, or nota de compensare  nu reprezint� decizie de impunere sau act 
administrativ fiscal asimilat deciziilor de impunere, prin notele de 
compensare nefiind stabilite crean�e bugetare. 

Conform textelor de lege men�ionate mai sus, cererile 
formulate împotriva altor acte  administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre 
organele fiscale emitente. 

 
Potrivit pct. 5.1 – 5.4 din Instruc�iunile pentru aplicarea 

titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finan�elor Publice nr. 519 / 2005: 

„5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a 
de solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i 
limitativ de lege. 

În situa�ia în care, ca urmare a raportului privind 
rezultatele inspec�iei fiscale, nu se modific� baza de impunere, de la data 
aducerii la cuno�tin�a contribuabilului a acestui fapt, titlul de crean�� 
fiscal� susceptibil de a fi contestat este declara�ia fiscal�, asimilat� cu o 
decizie de impunere în condi�iile art. 83 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat. 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de 
m�suri, decizia privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri 
de plat�, procesul-verbal privind calculul dobânzilor cuvenite 
contribuabilului etc.” 
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     Se re�ine c� organele specializate în solu�ionarea 
contesta�iilor constituite la nivelul direc�iilor generale a finan�elor publice 
teritoriale au o competen�� strict delimitat�, putându-se învesti doar cu 
solu�ionarea contesta�iilor ce privesc sume stabilite prin decizii de impunere, 
precum �i titlurile de crean�� privind datoria vamal�, deci cu anumite 
categorii de acte administrative fiscale prev�zute expres �i limitativ de lege. 

 În concluzie, nota de compensare nu are caracterul unei 
decizii de impunere �i nici  nu reprezint� un act administrativ fiscal asimilat 
deciziei de impunere, a�a cum este precizat la art. 88 din Codul de procedur� 
fiscal�, ci act administrativ fiscal prin care se sting drepturile �i obliga�iile 
fiscale. 

Din cele prezentate mai sus rezult� c� Nota de compensare nr. 
..... din 15.05.2009 reprezint� alt act administrativ fiscal, iar potrivit 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, competen�a de solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva 
altor acte administrative fiscale apar�ine organului  fiscal emitent, respectiv 
Administra�iei Finan�elor Publice pentru  Contribuabili Mijlocii a jude�ului 
...... 

Fa�� de cele prezentate mai sus, se trage concluzia c� organele 
de solu�ionare constituite la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... nu au competen�a material� în solu�ionarea contesta�iei 
formulate de S.C. ..... S.R.L. împotriva Notei de compensare nr. ..... din 
15.05.2009, drept pentru care pentru acest cap�t de cerere se va transmite 
dosarul spre solu�ionare Administra�iei Finan�elor Publice pentru  
Contribuabili Mijlocii a jude�ului ....., în calitate de organ emitent 

 
Pentru considerentele prezentate �i în temeiul prevederilor art. 

art. 88, 119, 120 �i 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�,  republicat�, pct. 5.1 – 5.4 din Instruc�iunile pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor 
Publice nr. 519 / 2005, coroborate cu art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se  
 

                                   
D E C I D E : 

 
-  Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 

S.C. ..... S.R.L. împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. .....din 15.05.2009, emis� de Administra�ia 
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Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a jude�ului ....., privind suma 
de ..... lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 

 
- Transmiterea dosarului cauzei pentru contesta�ia formulat� 

împotriva Notei de compensare nr. ..... din 15.05.2009, Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru  Contribuabili Mijlocii a jude�ului ..... pentru a 
proceda conform actelor normative aplicabile spe�ei, potrivit celor re�inute în 
prezenta decizie. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen 
de 6 luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 


