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DECIZIA NR.131 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 
SC X SRL, cu sediul în Deva, b-dul Decebal, Complex Comercial 
Central, etaj.1, jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei nr..../... 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice 
contribuabili mijlocii �i care vizeaz� suma de … lei reprezentând:  
- .. lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii 
- … lei - accesorii aferente impozitului pe profit 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale   
               datorat� de angajator 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de   
               asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i 
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru   
               accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de  
               angajator 
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
               �omaj datorat� de angajator 
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de   
               asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i  
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei angajatorilor pentru   
               Fondul de garantare pentru plata crean�elor sociale 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de  
               s�n�tate datorat� de angajator 
- …lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de  
               s�n�tate re�inut� de la asigura�i  
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i   
               indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice 
 
        Contesta�ia a fost depus� 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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        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea 
sus�ine faptul c�, la data de ...2008 a depus "Decont de Tax� 
pe Valoarea Ad�ugat�" pentru perioada de raportare ... 2008, cu 
solicitarea de rambursare a soldului sumei negative în sum� de ... 
lei. 
       De asemenea, la data de 25.07.2008 s-a depus cererea 
nr..../..., prin se solicita compensarea contribu�iilor de plat� 
aferente lunii ... 2008 din TVA de rambursat aferent� lunii ... 2008.  
       In .... 2008 s-a solicitat eliberarea unui "Certificat de atestare 
fiscal� pentru persoane juridice" �i, întrucât cererea de 
rambursare a TVA nu era solu�ionat�, petenta achit� toate 
contribu�iile datorate �i aferente lunii .... 2008, cu ordinele de 
plat� nr.... �i nr.... din ....2008.  
        In data de ...2008 a fost emisa Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin 
care s-au calculat, pe lâng� major�ri de întârziere pe care le 
consider� ca fiind întemeiate, �i major�ri de întârziere în sum� 
de ... lei pentru perioada scurs� de la data depunerii cererii de 
compensare �i pân� la achitarea voluntar� în data de ...2008 
a contributiilor.  
        Concluzionând, contestatoarea sus�ine c� cererea de 
compensare a contribu�iilor de plat� aferente lunii ... 2008 cu 
TVA de rambursat aferent� aceleia�i luni, a fost depus� 
înainte de a efectua plata contribu�iilor.  
         Prin urmare, la data emiterii Deciziei de rambursare a 
taxei pe valoarea ad�ugat� în data de ...2008, trebuia 
solu�ionat� cererea de compensare a contribu�iilor, cu data de 
...2008, iar sumele platite cu OP .../...2008 �i OP .../...2008, s� 
r�mân� sume achitate în plus, întrucat ele chiar au fost 
achitate în plus pentru a ob�ine Certificatul de atestare fiscal� 
f�r� nicio men�iune referitoare la obliga�iile datorate Bugetului 
general consolidat.  
 
   II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice contribuabili mijlocii, 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 în referatul cu propuneri 
de solu�ionare a contesta�iei, urm�toarele: 
        Prin Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� depus de 
societate la luna iunie, agentul economic a solicitat 
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rambursarea soldului sumei negative a TVA de .... lei, aceasta 
fiind aprobat� în totalitate prin Decizia nr..../....2008 de 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�. 
        Cu cererea înregistrat� la AFP pentru Contribuabili Mijlocii 
sub nr.... din ....2008, agentul economic a solicitat eliberarea 
unui Certificat de atestare fiscal� pentru persoane juridice �i 
care a fost întocmit în data de ....2008, societatea figurind la 
punctul A cu obliga�ii de plat� în sum� total� de ... lei, iar la 
punctul B cu TVA de rambursat în suma de .... lei.  
        Certificatul de atestare fiscala pentru persoane juridice din 
...2008 a fost anulat, eliberindu-se Certificatul de atestare 
fiscala pentru persoane juridice nr.... din ...2008, în care 
societatea figureaz� f�r� obliga�ii de plat�, agentul economic 
achitând obliga�iile fiscale restante prin Ordinele de plat� 
nr....din ....2008 �i nr.... din ....2008.  
         Prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr....din 
....2008, s-au stins prin compensare obliga�ii fiscale în sum� de 
... lei ce figurau în eviden�� ca neachitate la data efectu�rii 
compens�rii, restul sumei în valoare de ... lei fiind restituit� în 
urma Notei de restituire nr.... din ...2008. Suma compensat� în 
valoare de ... lei plus suma restituit� în valoare de ... lei, 
reprezint� totalul TVA din Decontul de TVA cu suma negativ� 
pe care societatea l-a depus pentru luna iunie, respectiv suma 
de ... lei. 
          Organul fiscal a concluzionat faptul c�, întrucât valoarea 
fiind în întregime acoperit� (compensare plus restituire), nu se 
mai poate adresa �i spre stingerea altor obliga�ii fiscale �i 
implicit s� nu determine calcularea de accesorii pentru alte 
obligatii fiscale.  
           De asemenea, plata benevol� efectuat� de c�tre 
societate cu ordin de plat� pentru eliberarea unui Certificat de 
atestare fiscal� pentru persoane juridice f�r� obliga�ii de plat�, 
nu poate fi considerat� plat� în plus, o dat� ce a stins obliga�ii 
fiscale neachitate.  
 
            III. Având în vedere contesta�ia formulat�, 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, organele fiscale 
au stabilit în sarcina petentei major�ri de întârziere 
prin decizia referitoare la obliga�iile de plat�  accesorii  
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aferente obliga�iei fiscale, întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii. 
 
          Cauza supus� solu�ion�rii este de a stabili dac� SC X 
SRL din Deva datoreaz� bugetului de stat suma de … lei 
reprezentând accesorii aferente obliga�iilor fiscale aferente 
lunii … 2008, cu scaden�e în …. 2008, în condi�iile în care, 
debitele generatoare de accesorii au f�cut obiectul cererii de 
compensare din TVA de rambursat, depus� la data de 
….2008, iar organele fiscale au procedat la calcularea 
accesoriilor dup� aceast� dat�. 
           
           In fapt, la data de …2008, contribuabilul depune Decontul 
privind taxa pe valoarea ad�ugat� cu sum� negativ� �i op�iune de 
rambursare aferent� lunii .… 2008 în valoare de … lei, înregistrat 
la Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii sub 
nr…./...2008.     
           De asemenea, la data de ...2008, contribuabilul a depus 
cererea înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii sub nr..../..., prin se solicit� compensarea 
obliga�iilor fiscale aferente lunii ... 2008 din taxa pe valoarea 
ad�ugat� de rambursat aferent� lunii iunie 2008.  
        Prin contesta�ie, contribuabilul sus�ine faptul c�, la data de 
...2008, s-a solicitat eliberarea unui "Certificat de atestare fiscal� 
pentru persoane juridice" �i întrucât nu era solu�ionat� cererea de 
rambursare a taxei pe valoarea ad�ugat�, în vederea eliber�rii 
unui certificat f�r� obliga�ii de plat� �i f�r� nicio men�iune, la data 
de ...2008 s-au achitat contribu�iile solicitate prin cerere la 
compensarea lor din taxa pe valoarea ad�ugat� de 
rambursat”.  
         
         Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice 
pentru contribuabili mijlocii, urmare solicit�rii la rambursare a 
sumei de … lei reprezentând soldul sumei negative a TVA prin 
decontul lunii … 2008, efectueaz�: 

- prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr.... din 
...2008, stingerea obliga�iilor fiscale în sum� de ... lei 
(altele decât cele solicitate de c�tre contribuabil) ce 
figurau în eviden�� ca neachitate la data efectu�rii 
compens�rii; 

- prin Nota de restituire nr... din ....2008, se restituie 
diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei. 

        



 5

         La data de …2008, Administra�ia finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii, emite “Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale” nr..../..., pentru care la 
data de ....2008, contribuabilul a depus cererea privind 
compensarea acestora �i pentru care organele fiscale calculeaz� 
major�ri de întârziere în sum� de … lei pentru perioada ---.2008 – 
---2008, men�ionând faptul c�,  întrucât taxa pe valoarea 
ad�ugat� solicitat� la rambursare a fost în întregime acoperit� 
(compensare plus restituire), nu se mai poate adresa �i spre 
stingerea altor obliga�ii fiscale �i implicit s� nu determine 
calcularea de accesorii, iar plata benevol� efectuat� de c�tre 
agentul economic cu ordin de plat�, pentru eliberarea unui 
Certificat de atestare fiscal� pentru persoane juridice f�r� 
obliga�ii de plat�, nu poate fi considerat� plat� în plus, o dat� 
ce a stins obliga�ii fiscale neachitate. 
        
         In drept, pentru neplata la termen a obliga�iilor fiscale 
declarate se datoreaz� major�ri de întârziere, a�a cum se prevede 
la art.120 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 
   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.” 
 
        Ca urmare, în ceea ce prive�te major�rile de întârziere 
aferente debitelor pentru care s-a depus cerere de compensare, la 
art.122 alin.1 lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se prevede c�: 
   Art.122 “Major�ri de întârziere în cazul compens�rii �i în 
cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciar� 
    (1) În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, 
major�rile de întârziere se datoreaz� pân� la data stingerii 
inclusiv, astfel: 
    a) pentru compens�rile la cerere, data stingerii este data 
depunerii la organul competent a cererii de compensare.” 
 
        Fa�� de prevederile legale invocate mai sus, se re�ine c� 
pentru sumele declarate �i neachitate la scaden��, contribuabilul 
datoreaz� accesorii pân� la data stingerii acestora. 
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        Stingerea obliga�iilor fiscale se efectueaz� prin încasare, 
compensare, executare silit�, scutire, anulare, prescrip�ie �i prin 
alte modalit��i prev�zute de lege. 
        Pentru cazul în spe��, data stingerii obliga�iilor fiscale 
aferente lunii … 2008, pentru care societatea a depus cererea de 
compensare la Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili 
mijlocii, este data înregistr�rii cererii de compensare la organul 
fiscal, respectiv ….2008. 
         Ca urmare, se re�ine c� organele fiscale, la emiterea Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, nu au avut în vedere 
aspectele precizate mai sus �i au procedat la calcularea 
accesoriilor pân� la data stingerii debitelor prin plata voluntar� a 
acestora de c�tre societatea contestatoare, plat� efectuat� în 
vederea eliber�rii la luna ... 2008 a unui certificat fiscal, f�r� nicio 
men�iune din partea organului fiscal referitoare la obliga�ii de plat� 
c�tre buget. 
       
           Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.216 alin.1 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se: 

DECIDE 
                  
        Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din Deva 
pentru suma de ... lei reprezentând:  
- … lei - accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii 
- … lei - accesorii aferente impozitului pe profit 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale   
               datorat� de angajator 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de   
               asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i 
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru   
               accidente de munc� �i boli profesionale datorat� de  
               angajator 
-   … lei - accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri pentru   
               �omaj datorat� de angajator 
-   …lei - accesorii aferente contribu�iei individuale de   
               asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i  
-   …lei - accesorii aferente contribu�iei angajatorilor pentru   
               Fondul de garantare pentru plata crean�elor sociale 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de  
               s�n�tate datorat� de angajator 
- … lei - accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de  
               s�n�tate re�inut� de la asigura�i  
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-   … lei - accesorii aferente contribu�iei pentru concedii �i   
               indemniza�ii de la persoane juridice sau fizice, 
�i anularea Deciziei nr..../... referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
 
          
        
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.O./1ex./2008 
 


