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DECIZIA NR.35 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 
 
 
             
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara a fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de 
Biroul Notarului Public V.R., cu sediul în Or��tie, str…, nr… 
jude�ul Hunedoara. 
 
          Biroul Notarului Public V.R. din Or��tie contest� suma 
total� de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�,  astfel: 

• prin contesta�ia nr..../...2008înregistrat� la D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara sub nr…/…2008 contest� Decizia 
nr…./….2007 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii �i 
Decizia nr…/….2007, încheiate de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului Or��tie �i care vizeaz� 
suma total� de … lei reprezentând accesorii aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�; 

•   prin contesta�ia nr…/….2008 înregistrat� la D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara sub nr…/….2008 contest� Decizia 
nr…./…2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Or��tie �i care vizeaz� suma total� de … lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�; 

• prin contesta�ia nr…./…2008 înregistrat� la D.G.F.P. a 
jude�ului Hunedoara sub nr…/...2008 contest� Decizia 
nr…/….2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Or��tie �i care vizeaz� suma total� de … lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 

 
        Contesta�iile au fost depuse în termenul legal prev�zut de 
art.207 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
        Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este 
investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
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       De asemenea, având în vedere prevederile Ordinului 
nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
     9. “Instruc�iuni pentru aplicarea art.182 - Solu�ionarea 
contesta�iei 
   9.5. În situa�iile în care organele competente au de 
solu�ionat dou� sau mai multe contesta�ii, formulate de 
aceea�i persoan� fizic� sau juridic� împotriva unor titluri de 
crean�� fiscal�, sau alte acte administrative fiscale încheiate 
de acelea�i organe fiscale sau alte organe fiscale vizând 
aceea�i categorie de obliga�ii fiscale sau tipuri diferite, dar 
care sub aspectul cuantumului se influen�eaz� reciproc, se va 
proceda la conexarea dosarelor, dac� prin aceasta se asigur� 
o mai bun� administrare �i valorificare a probelor în 
rezolvarea cauzei”, s-a procedat la conexarea celor trei 
contesta�ii formulate de c�tre Biroul Notarului Public V.R. din 
Or��tie. 
 
        I. Prin contesta�iile formulate, contestatorul 
sus�ine faptul c�, deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, sunt netemeinice �i nelegale, deoarece debitele la care 
sunt calculate accesoriile, au fost achitate la termenele legale  �i 
ca atare, nu pot genera accesorii.  
          De asemenea, contestatorul sus�ine faptul c�, Administra�ia 
efectueaz� în continuare compensarea sumelor achitate de c�tre 
Biroul Notarial, cu debite contestate la Judec�toria Or��tie �i 
pentru care Instan�a a dispus suspendarea provizorie a execut�rii, 
conform Minutei Incheierii Civile nr…./2007. 
  
      II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
Or��tie, în temeiul art. 88 lit.c �i art.119 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat la 
calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, 
a major�rilor de întârziere datorate pentru debitele neachitate, 
consemnând urm�toarele: 
       Cu adresa nr…./….2007, Administra�ia comunic� 
contestatorului faptul c�, înregistreaz� obliga�ii neachitate de 
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natura taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de … lei �i accesorii 
aferente în sum� de … lei. 
       De asemenea, se comunic� faptul c�, toate aceste obliga�ii 
fiscale, au fost transferate pe CUI … de pe CNP ….        
       Urmare stingerii obliga�iilor la bugetul general consolidat, 
începând cu data de ….2007 – respectiv, debitul cel mai vechi 
urmat de accesoriile aferente debitului neachitat, se constat� c� 
accesoriile aferente perioadei anterioare au fost stinse prin plata 
obliga�iilor curente aferente anului 2007, r�mânând neachitate 
par�ial, obliga�iile la bugetul general consolidat aferente anului 
2007, care au condus la generarea de alte accesorii pentru 
neachitarea la termenele legale. 
 
          III. Având în vedere contesta�ia formulat� de 
societatea petent�, motivele invocate de peti�ionar �i 
prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine c� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în mod 
corect �i legal, reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor 
Publice au stabilit în sarcina petentei dobânzi �i 
penalit��i de întârziere prin decizia referitoare la 
obliga�iile de plat�  accesorii  aferente obliga�iei 
fiscale întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Deva. 
 
          Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� Biroul 
Notarului Public V.R. din Or��tie datoreaz� bugetului de stat 
suma de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, în condi�iile în care, debitele au fost 
achitate în termen, iar organul de inspec�ie fiscal� a procedat 
conform prevederilor legale în vigoare, respectiv la stingerea 
obliga�iilor fiscale principale �i accesorii, în ordinea vechimii. 
 
          In fapt, Biroul Notarului Public V.R. din Or��tie, cu 
adresa nr…./…2007 înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice 
a municipiului Or��tie sub nr…./…2007, aduce la cuno�tin�a 
Administra�iei faptul c�, începând cu data de .. 2007, s-a efectuat 
transferul de pe CNP … pe CUI …. 
        Prin contesta�ia formulat�, contestatorul invoca în esen��, 
faptul c�, debitele la care au fost calculate accesoriile, s-au achitat 
la termenele legale �i ca urmare nu mai pot genera accesorii.  
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        De asemenea, contestatorul sus�ine faptul c�, Administra�ia 
efectueaz� în continuare compensarea sumelor achitate de c�tre 
Biroul Notarial, cu debite contestate la Judec�toria Or��tie �i 
pentru care Instan�a dispus suspendarea provizorie a execut�rii, 
conform Minutei Incheierii Civile nr.959/2007. 
 
        Cu adresa nr…./...2007, Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Or��tie comunic� Biroului Notarului Public V.R. din 
Or��tie, faptul c�, înregistreaz� obliga�ii neachitate la bugetul 
general consolidat de natura taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de … lei, accesorii aferente în sum� de … lei �i care au fost 
transferate pe codul unic de înregistrare fiscal�. 
 
        Urmare celor re�inute mai sus, organul de inspec�ie fiscal� 
a procedat la calcularea prin aplica�ia informatic� Eviden�a 
analitic� pe pl�titor, a major�rilor de întârziere datorate pentru 
debitele neachitate de natura taxei pe valoarea ad�ugate, ca 
urmare a faptului c�, prin plata obliga�iilor curente aferente anului 
2007 s-a procedat la stingerea obliga�iilor la bugetul general 
consolidat, începând cu data de ….2007, respectiv debitul cel mai 
vechi urmat de accesoriile aferente debitului neachitat. 
 
         In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 31 iulie 2007, la 
CAP.2 Stingerea crean�elor fiscale prin plat�, compensare �i 
restituire, stipuleaz�: 
     Art.115 “Ordinea stingerii datoriilor 
       (2) În cadrul tipului de impozit, tax�, contribu�ie sau alt� 
sum� reprezentând crean�� fiscal�, stabilit de contribuabil, 
stingerea se efectueaz�, de drept, în urm�toarea ordine: 
  b) obliga�iile fiscale principale sau accesorii, în ordinea 
vechimii, cu excep�ia cazului în care s-a început executarea 
silit�, când se aplic� prevederile art.169 în mod 
corespunz�tor;” 
 
       Prin prisma prevederilor legale mai sus enun�ate, a re�inerilor 
organului de inspec�ie fiscal�, invocarea de c�tre contestator a 
faptului c�, debitele la care au fost calculate accesoriile, s-au 
achitat la termenele legale, nu are nicio relevan��, în condi�iile în 
care, pl��ile efectuate în contul obliga�iilor fiscale curente, au 
stins obliga�iile fiscale aferente unei perioade anterioare. Ca 
urmare, prin stingerea obliga�iilor calculate anterior anului 2007, 
au r�mas neachitate par�ial, obliga�iile la bugetul general 
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consolidat aferente anului 2007, fapt ce a condus la generarea 
de accesorii pentru neachitarea la termenele legale.    
 
      Sus�inerea contestatorului conform c�reia “Administra�ia 
efectueaz� în continuare compensarea sumelor achitate de c�tre 
Biroul Notarial, cu debite contestate la Judec�toria Or��tie �i 
pentru care Instan�a dispus suspendarea provizorie a execut�rii, 
conform Minutei Incheierii Civile nr…./2007” nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iilor, aceasta fiind o motivare 
declarativ�, nesus�inut� cu niciun document, respectiv titlu 
executoriu din care s� rezulte c� realitatea celor sus�inute. 
        Potrivit Minutei Incheierii Civile nr…./2007 pronun�at� la data 
de … 2007, Judec�toria Or��tie “dispune suspendarea provizorie 
a execut�rii silite început� de creditoarea Administra�ia finan�elor 
publice Or��tie…, pentru titlurile executorii …/2007, …/2007 �i 
…/2007…” 
        Contestatorul anexeaz� la dosarul contesta�iei doar titlurile 
executorii nr..../....2007 �i nr..../...2007, pe care, de altfel, petentul 
le �i contest�, Biroul de solu�ionare a contesta�iilor cu adresa 
nr..../....2008 comunicând notarului public necompeten�a legal� �i 
material� de solu�ionare a contesta�iei de c�tre Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara. 
 
        In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, stipuleaz�: 
Art.206 “Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    …c) motivele de fapt �i de drept; 
       d) dovezile pe care se întemeiaz�;…” 
Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
      (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va 
verifica motivele de fapt �i de drept care au stat la baza 
emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se 
face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale 
invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul 
cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.   
…(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 
pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei …” 
 
Norme metodologice: 
    182.1. “În temeiul art.182 alin.(4) din Codul de procedur� 
fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii 
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acestora, în fa�a organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se 
pot folosi de orice probe noi relevante, chiar dac� acestea 
anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.” 
 
        Prin prisma prevederilor legale �i a celor re�inute, contesta�iile 
formulate de c�tre contestator, vor fi respinse ca neîntemeiate �i 
nesus�inute cu documente pentru suma de ... lei reprezentând 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
 
          Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se: 

DECIDE 
         Respingerea contesta�iilor formulate de c�tre Biroul 
Notarului Public V.R. din Or��tie, ca neîntemeiate �i nesus�inute 
cu documente pentru suma de ... lei reprezentând accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale. 
 
            
 
 
 
 
 


