
DECIZIA NR.104 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 din PETRO�ANI 
împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în 
baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. .../2008. 
                    Contesta�ia are ca obiect suma total� de ... lei reprezentând :  

   … lei – impozit pe dividende suplimentar; 
... lei – major�ri de întârziere aferente; 
 
                     De asemenea petenta contest� �i Dispozi�ia de m�suri nr. 
.../2008, solicitând totodat� suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. 
.../2008 pân� la solu�ionarea contesta�iei.  
 
                        Decizia de impunere nr. .../2008 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite la inspec�ia fiscal�  a fost comunicat� c�tre petent� sub 
semn�tur� de primire în data de 09.06.2008, potrivit referatului cu propunerile 
de solu�ionare întocmit de organele de control. 
                        Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului HUNEDOARA, fiind înregistrat� sub nr. 17278 / 
03.07.2008. 
 
                         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, este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei 
depus� de SC X SRL  .  
 
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                       În fapt, petenta arat� c�, în accep�iunea raportului de inspec�ie 
fiscal� cota de impozit ce se aplic� în anul 2006 este 16 %, indiferent de anul 
realiz�rii veniturilor, invocandu-se în acest sens pct. 39 alin.4 din Legea 163 / 
2005 pentru aprobarea O.U.G. 138 / 2004 : "începând cu data de 1 ianuarie 
2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din 
investi�ii ....cota de impozit este de 16 %" 
                      Petenta sus�ine c� interpretarea care o d� raportul de inspec�ie 
fiscal� acestui articol de lege este urm�toarea: "începând cu data de 1 
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ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate (in 
anul 2005) de persoane fizice din investi�ii ....cota de impozit este de 16%" 
                        O astfel de interpretare contrazice prevederilor art.l din 
Codului civil care statuteaz� c�: "Legea dispune numai pentru viitor ; ea nu 
are putere retroactiv� ". Astfel având în vedere aceast� prevedere, legea nu 
poate s� dispun� asupra veniturilor realizate în anul 2005 pentru care la 
momentul realiz�rii cota de impozitare era de 10 % . 
                       Conform Legii 571 / 2003 privind Codul Fiscal, art. 7 alin.(1) 
pct.12 dividendul este "o distribuire în bani efectuat� de o persoan� juridic� 
unui participant la persoana juridic�... ". Astfel în cazul de fa�� distribuirea 
venitului are loc în 2006, dar realizarea lui are loc în 2005, iar impozitarea lui 
în func�ie de momentul ridic�rii ar duce la discriminarea în fa�a legii în sensul 
c� sumele ar trebui impozitate cu 10 % dac� un ac�ionar le ridic� în noiembrie 
2005 (Codul Fiscal art.67 alin.1 permite ridicarea în timpul anului 2005) sau 
cu 16%, dac� alt ac�ionar le ridic� în 2006. Pentru venituri realizate in acela�i 
an, 2005, ar trebui aplicate dou� cote de impozit. 
                      De asemenea, petenta arat� c�, din punct de vedere al 
rezultatului financiar la sfâr�itul anului precedent sau începutul exerci�iului 
financiar, adunarea general� a ac�ionarilor aprob� Bugetul activit��ii generale 
�i repartizarea profitului net ca planificare a activit��ii �i rezultatului financiar. 
La elaborarea acestor documente pentru anul 2005 ac�ionarii s-au bazat pe 
cota cert� de 10 % impozit pe dividende pentru anul 2005, chiar dac� 
distribuirea dividendelor (�i nu realizarea) are loc în 2006, când orice lege ce 
intr� în vigoare din 1 ianuarie 2006 nu ac�ioneaz� retroactiv. 
                       În concluzie, petenta sus�ine c� interpretarea pct.39 alin.4 din 
Legea 163 / 2005 pentru aprobarea O.U.G. 138/2004 : "începând cu data de 
1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe veniturile realizate de 
persoane fizice din investi�ii ....cota de impozit este de 16 %", nu are cum s� 
se extind� retroactiv asupra sumelor realizate pân� la 31.12.2005,  când cota 
de impozitarea era de 10 %, care au fost distribuite în anul 2006. Cota de 16 
% se aplic� pentru sumele realizate începând cu 1 ianuarie 2006 �i ridicate 
ca dividende de ac�ionari aferente anului 2006. 
                     Petenta men�ioneaz� c� în bilan�ul la …2005 la rândul 31 
Repartizarea profitului (ct. 129) este înscris� suma de ... lei, ce urmeaz� a fi 
distribuit� în propor�ie 74,56 % la dividende de pl�tit �i impozitul aferent 
calculat cu cota în vigoare pân� la ...2005 �i în propor�ie de 25,44 % la 
rezerve legale, a�a cum s-a prev�zut prin bugetul activit��ii generale, 
repartizarea profitului pe anul 2005, aprobat la începutul anului.  
                      Petenta arat� c� dividendele de încasat realizate de ac�ionar 
prin intermediul persoanei juridice, sunt incluse în bilan�ul anului 2005 �i sunt 
aferente acestui an, f�r� a putea fi impozitate cu noua cot� în vigoare de la 1 
ianuarie 2006, valabil� pentru dividendele ce se vor realiza de ac�ionar prin 
intermediul persoanei juridice dupa 1 ianuarie 2006. 
                     În urma acestei expuneri de motive, petenta solicit� anularea 
Deciziei de impunere nr. .../2008 �i a Dispozi�iei nr. .../2008 �i implicit a 
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sumelor de ... lei reprezentând impozit pe dividende stabilit suplimentar �i a 
sumei de ...lei reprezentând major�ri de întârziere aferente. 
 
                  II. În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, organele de 
inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar Fiscal din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara au efectuat un control la 
SC X SRL  . 
 
                     Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportului de inspec�ie 
fiscal� 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 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în care organele de inspec�ie 
fiscal�  au constatat �i motivat m�surile luate astfel : 
                      În perioada supus� inspec�ii fiscale, respectiv ...2003 – ....2007 
societatea repartizeaz� dividende.  
                      Din profitul realizat la data de ...2005 societatea repartizeaz� 
dividende în sum� de ...lei, dup� cum se reflect� în extras din cartea mare 
global� �i în balan�a de verificare încheiat� la data de ...2006. Se constat� c� 
societatea calculeaz� �i înregistreaz� impozit pe dividende în suma de ...lei. 
Conform prevederilor Legii nr. 163 / 2005 privind aprobarea OUG nr. 138 / 
2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, pct.39 art.3 alin.(4) : "Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru 
calculul impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investi�ii si 
din transferul propriet��ilor imobiliare din npatrimoniul personal, definite 
potrivit dispozi�iilor cap. V si VIIIA1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, 
cu excep�ia câ�tigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare înstr�inate 
intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, pentru care se 
men�ine cota de 1% prev�zuta la art 67 alin (3) lit.e) ". 
                    Pe baza reglement�rilor legale anterior enun�ate se constat� c� 
impozitul pe dividende aferent sumei repartizate în luna …2006 este de ... lei. 
În consecin�� se stabile�te în sarcina contribuabilului impozit pe dividende 
suplimentar în suma de ... lei, determinat astfel: 
-dividende repartizate = ...lei 
-impozit dividende calculat conform evidentei contabile = ...lei 
-impozit dividende recalculat = ... lei 
-impozit dividende suplimentar = ... lei 
 
                      Pentru neplata la termenul legal a impozitului pe dividende 
stabilit suplimentar, în sum� de ... lei, conform prevederilor art.119 din OG nr. 
92/2003, republicat�, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ...lei, 
calculate pentru perioada ….2007 – …2008. 
 
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
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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. ..., bl. .., sc. ..., etaj ..., 
ap. ..., jud. Hunedoara, înregistrat� la ORC sub nr. J... / ... / ...1992, având 
CUI RO ..., reprezentat� de dna. P. I. �i dl. P. G., în calitate de 
administratori.  
 
 
              III.1. Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� s� se pronun�e dac� societatea �i-a constituit 
în mod corect impozitul pe dividende repartizat din profitul net al anului 
2005 , prin aplicarea unei cote de 10%. 
 
                      În fapt, din profitul realizat la data de ....2005 societatea 
repartizeaz� dividende în sum� de ...lei, dup� cum se reflect� în extrasul din 
cartea mare global� �i în balan�a de verificare încheiat� la data de ....2006. 
Se constat� c� societatea calculeaz� �i înregistreaz� impozit pe dividende în 
suma de ...lei. 
                     În drept, sunt aplicabile art.19 alin.2 �i 3 din Legea contabilit��ii 
nr.82/1991, republicat�: 
„ART. 19 
    (2) Rezultatul definitiv al exerci�iului financiar se stabile�te la 
închiderea acestuia. 
    (3) Repartizarea profitului se înregistreaz� în contabilitate pe 
destina�ii, dup� aprobarea situa�iilor financiare anuale.” 
�i ale art.67 alin.3 din Legea nr. 31 / 1990 privind societ��ile comerciale, 
republicat�, care precizeaz�: 
“ART. 19  
(3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate 
potrivit legii.” 
                       Fa�� de prevederile legale de mai sus, societatea putea 
efectua repartizarea dividendelor din profitul net al anului 2005, ulterior 
definitiv�rii rezultatului exerci�iului 2005 �i aprob�rii situa�iilor financiare pe 
anul 2005. 
                    Având în vedere c� dividendele se repartizeaz� din profitul net 
realizat pe anul 2005, stabilit ca diferen�a între profitul brut �i impozitul pe 
profit, conform prevederilor art.34 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal cu modific�rile si complet�rile ulterioare: 
„CAP. 5  Plata impozitului �i depunerea declara�iilor fiscale 
    ART. 34 
    Plata impozitului 
    (1) Plata impozitului se face astfel: 
    b) contribuabilii, al�ii decât cei prev�zu�i la lit. a), au obliga�ia de a 
declara �i pl�ti impozitul pe profit trimestrial pân� la data de 25 inclusiv 
a primei luni urm�toare trimestrului pentru care se calculeaz� impozitul, 



 

 

5 

 

dac� în prezentul articol nu se prevede altfel. Începând cu anul 
2010, ace�ti contribuabili urmeaz� s� aplice sistemul pl��ilor anticipate 
prev�zut pentru contribuabilii men�iona�i la lit. a). 
    (10) Contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. b) pl�tesc pentru ultimul 
trimestru o sum� egal� cu impozitul calculat �i eviden�iat pentru 
trimestrul III al aceluia�i an fiscal, urmând ca plata final� a impozitului 
pe profit pentru anul fiscal s� se fac� pân� la termenul de depunere a 
declara�iei privind impozitul pe profit prev�zut la art. 35 alin. (1). 
    (11) Contribuabilii prev�zu�i la alin. (1) lit. b), care definitiveaz� pân� 
la data de 15 februarie închiderea exerci�iului financiar anterior, depun 
declara�ia anual� de impozit pe profit �i pl�tesc impozitul pe profit 
aferent anului fiscal încheiat, pân� la data de 15 februarie inclusiv a 
anului urm�tor ”, 
 societatea putea s�-�i definitiveze rezultatul financiar pe anul 2005 pân� la 
data de 15 aprilie 2006 sau la data de 15 februarie 2006 astfel c�, în spe��, 
repartizarea dividendelor se face dup� definitivarea situa�iei financiare pe 
anul 2005.  
                       Mai mult, la art.19 alin.3 din Legea contabilit��ii nr. 82 / 1991, 
republicat�, se prevede c� : « Repartizarea profitului se înregistreaz� în 
contabilitate pe destina�ii, dup� aprobarea situa�iilor financiare anuale » 
or, societatea nu avea cum s� depun� situa�iile financiare aferente exerci�iului 
financiar 2005 pân� la data de 31.12.2005. 
                       De altfel, din constat�rile organelor de inspectie fiscala rezult� 
c�, la  data de 21.02.2006, au fost depuse situa�iile financiare pe anul 2005, 
în conformitate cu prevederile din Legea contabilit��ii nr.82/1991, republicat�. 
                       Astfel, constituirea si re�inerea impozitului pe dividende se 
efectueaz� ca urmare a repartiz�rii profitului net la dividende, dup� data 
definitiv�rii rezultatului financiar pe anul 2005 �i aprobarea situa�iilor 
financiare, respectiv în anul 2006 �i în conformitate cu prevederile art.67 
alin.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�rora: 
“ART. 67  Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
    (1) Veniturile sub form� de dividende, inclusiv sumele primite ca 
urmare a de�inerii de titluri de participare la fondurile închise de 
investi�ii, se impun cu o cot� de 16% din suma acestora. Obliga�ia 
calcul�rii �i re�inerii impozitului pe veniturile sub form� de dividende 
revine persoanelor juridice, odat� cu plata dividendelor c�tre ac�ionari 
sau asocia�i. Termenul de virare a impozitului este pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care se face plata. În cazul 
dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl�tite ac�ionarilor sau 
asocia�ilor pân� la sfâr�itul anului în care s-au aprobat situa�iile 
financiare anuale, impozitul pe dividende se pl�te�te pân� la data de 31 
decembrie a anului respectiv.” 
                     În ceea ce prive�te cota cu care se calculeaz� impozitul pe 
dividende, potrivit pct.39 art.3 alin.4 din Legea nr. 163 / 01.06.2005 privind 



 

 

6 

 

aprobarea OUG nr. 138 / 2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal : 
“39. Articolul III va avea urm�torul cuprins: 
    "ART. 3 
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul impozitului pe 
veniturile realizate de persoane fizice din investi�ii �i din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, definite potrivit 
dispozi�iilor cap. V �i VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 16%, cu 
excep�ia câ�tigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare 
înstr�inate într-o perioad� mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, 
pentru care se men�ine cota de 1% prev�zut� la art. 67 alin. (3) lit. e).” 
iar potrivit cap.5 "Definirea veniturilor din investi�ii de la Titlul III "Impozitul pe 
venit" din Legea nr. 571 / 2003 privind codul fiscal se prevede : 
“(1) Veniturile din inves�iii cuprind:  
a) dividende;” 
                         De asemenea, conform pct.144 din HG nr.44 / 2004, a�a cum 
a fost modificat �i completat prin HG nr. 1861 / 2006 pentru modificarea �i 
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44 / 2004: 
“ 144. Impozitul pe veniturile sub form� de dividende, inclusiv asupra 
sumelor primite ca urmare a de�inerii de titluri de participare la fondurile 
închise de investi�ii, distribuite începând cu anul fiscal 2006, se 
calculeaz� �i se re�ine prin aplicarea cotei de 16% asupra sumei 
acestora.” 
                       Fa�� de prevederile legale men�ionate se re�ine c�, a�a cum s-
a precizat �i prin raportul de inspec�ie fiscal� ce a stat la baza emiterii deciziei 
de impunere, începând cu data de 01 ianuarie 2006, pentru calculul 
impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investi�ii, în spe�� 
dividende, societatea avea obliga�ia calcul�rii impozitului pe dividende cu 
cota de 16%". 
                       Astfel, sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia cota de 16% se 
aplica numai pentru veniturile ob�inute în anul 2006 nu se poate re�ine în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât actul normativ prevede aceast� 
cot� pentru dividendele distribuite începând cu anul fiscal 2006. 
                       Pe baza reglement�rilor legale anterior enun�ate se constat� 
c� impozitul pe dividende, aferent sumei repartizate în luna martie 2006 de 
...lei, este de ... lei (...lei x 16% = ... lei). În consecin��, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit în sarcina contribuabilului impozit pe dividende suplimentar 
în suma de ... lei (... lei - ...lei impozit dividende calculat conform eviden�ei 
contabile = ... lei). 
                      Ca urmare, în mod legal, organele de inspec�ie fiscal� au 
stabilit diferen�� de impozit pe dividende, ca urmare a aplic�rii cotei de 16% 
fa�� de cota aplicat� de societate de 10% �i au stabilit diferen�� de impozit 
pe dividende în sum� de ... lei, astfel c�, se va respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia pentru aceasta sum�. 
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                        III.2.  Referitor la cap�tul de cerere privind suma de 
...lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
dividende, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� 
accesorii aferente obliga�iilor suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, 
în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� petenta nu a adus nici un 
argument în sus�inerea acestui cap�t de cerere �i nu a prezentat 
motivele de drept �i dovezile pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
 
                        Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
                 În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ 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�; ” 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a major�rilor de întârziere aferente, cota de major�ri de întârziere 
aferente aplicat�, data de la care au fost calculate major�ri de întârziere 
aferente, însumarea produselor dintre baza de calcul a major�rilor de 
întârziere aferente, num�rul de zile de întârziere �i cota de major�ri de 
întârziere aferente aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de major�ri 
de întârziere aferente reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, 
organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la 
motivele prin care aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                      Pentru neplata la termenul legal a impozitului pe dividende 
stabilit suplimentar, în sum� de ... lei, conform prevederilor art.119 din OG nr. 
92/2003, republicat�, s-au calculat major�ri de întârziere în sum� de ...lei, 
calculate pentru perioada ....2007 – ....2008. 
                       Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
major�ri de întârziere aferente reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de 
...lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
dividende. 
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                                 III.3. În ceea ce priveste contesta�ia formulat� împotriva 
Dispozi�iei privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
.../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara are competen�� de a solu�iona acest capat de cerere în 
condi�iile în care dispozi�ia privind m�surile nu se refer� la stabilirea de 
impozite si taxe, ci la m�suri în sarcina contribuabilului, neavând 
caracterul unui titlu de crean�� fiscal�.  
 
                    În fapt, prin Dispozi�ia nr. .../2008, organele de inspec�ie fiscal� 
au dispus înregistrarea în eviden�a contabil� a obliga�iilor fiscale stabilite 
suplimentar �i major�ri de întârziere aferente acestora. 
                    În drept, potrivit art. 209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara este competent� s� solu�ioneze ,,contesta�iile formulate 
impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative asimilate 
deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de creanta privind datoria 
vamala[…]’’  
                    ORDINUL MINISTRULUI ECONOMIEI �I FINAN�ELOR Nr.  
1939 / 2004 pentru aprobarea formularului „Dispozi�ie privind m�surile 
stabilite de organele de inspec�ie fiscal�”, cod 14.13.27.18, la pct. 1 din 
Anexa 2 Instruc�iunile de completare a formularului, se prevede:   
„1. Formularul "Dispozi�ie privind m�surile stabilite de organele de 
inspec�ie fiscal�" reprezint� actul administrativ fiscal emis de organele 
de inspec�ie fiscal� în aplicarea prevederilor legale privind 
obligativitatea contribuabililor de a îndeplini m�surile stabilite. Nu va 
cuprinde m�suri referitoare la sumele pe care contribuabilii le datoreaz� 
bugetului general consolidat al statului.” 
                     Întrucât m�surile stabilite în sarcina societ��ii contestatoare prin 
Dispozi�ia nr. .../2008 nu vizeaza stabilirea de obliga�ii fiscale, fapt pentru 
care aceasta nu are caracterul unui titlu de crean��, se re�ine ca solu�ionarea 
contesta�iei pentru acest capat de cerere intr� în competen�a organului fiscal 
emitent al actului administrativ contestat, în conformitate cu prevederile art. 
209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz� : 
„Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente” 
                    Astfel, pentru cap�tul de cerere referitor la Dispozi�ia privind 
m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. .../2008, competen�a de 
solu�ionare îi revine organului emitent. 
                    Având în vedere cele prezentate mai sus contesta�ia la  
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. 
.../2008 va fi solu�ionat� de organul emitent. 
 
 
                      III.4. Referitor la solicitarea privind neînceperea execut�rii 
sumelor contestate pân� la solu�ionarea contesta�iei.  
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                       În fapt, prin adresa de înaintare a contesta�iei, petenta solicit� 
neinceperea executarii sumelor contestate, pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
                       În drept, art. 215 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
„ART. 215 Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, 
dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, 
o cau�iune de pân� la 2.000 lei.” 
                        Având în vedere aceste dispozi�ii ale legii, solicitarea 
petentului de neincepere a execut�rii actului atacat pân� la solu�ionarea 
contesta�iei nu intr� sub prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 92 / 
2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, în spe�� fiind 
incidente prevederilor Legii nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, 
motiv pentru care Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor nu se poate investi cu 
solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 
 
                        Prin urmare, contesta�ia petentei va fi respins� ca 
inadmisibil� pentru acest cap�t de cerere. 
 
 
 
 
 
 
      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  

 
DECIDE : 

 
          Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de 
SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. .../2008 emis� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara – 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de inspec�ie fiscal� 
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nr. ... / 2008, pentru cap�tul de cerere privind  suma  de ... lei 
impozit pe dividende.     
 
          Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
formulat� de SC X SRL împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. 
.../2008 emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara – Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ... / 2008, pentru cap�tul de cerere privind suma de 
...lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
dividende. 
 
         Art.3 – Transmiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL împotriva 
Dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspectie fiscala nr. 
.../2008, c�tre organul emitent, în vederea solu�ion�rii acestui cap�t de 
cerere conform prevederilor legale. 
 
      Art. 4 – Respingerea ca inadmisibil� a cap�tul de cerere privind 
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2008 pân� la 
solu�ionarea contesta�iei. 
 
           

  
 
 


