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Decizia 98 emisa de DGFP hunedoara in anul 2010 
                                         
             
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, a 
fost sesizat� cu adresa nr.X de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului X asupra contesta�iei formulat� de SC X, cu sediul în X, , 
împotriva Deciziei nr.Xreferitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului X �i 
care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând: 

-  X lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit 
-  X lei - major�ri de întârziere aferente TVA.  
 

             Cu privire la îndeplinirea procedurii de depunere în termen 
a contesta�iei, din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei 
�i având în vedere prevederile legale, se re�in urm�toarele: 
 
         In conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se 
stipuleaz� : 
       “ (1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea 
dec�derii.” 
 
         Potrivit Ordinului pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se stipuleaz� : 
 
      “ 3. Instruc�iuni pentru aplicarea art.176 (actual art.207) - Termenul 
de depunere a contesta�iei 
    3.6. Referatul cu propuneri de solu�ionare cuprinde preciz�ri 
privind îndeplinirea condi�iilor de procedur�, men�iuni privind 
instituirea m�surilor asiguratorii sau sesizarea organelor de urm�rire �i 
cercetare penal�, dup� caz, precum �i propuneri de solu�ionare a 
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contesta�iei, având în vedere toate argumentele �i documentele 
contestatorului. 
    3.8. Referatul se aprob� de conduc�torul organului fiscal emitent al 
actului administrativ fiscal atacat. 
    3.9. În condi�iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate 
verifica respectarea termenului de depunere a contesta�iei, iar în 
urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 
contestatorul a luat la cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat, 
aceasta va fi considerat� depus� în termenul legal. 
    În situa�ia depunerii prin po�t� a contesta�iei, organul emitent al 
actului administrativ fiscal atacat este obligat s� anexeze la dosarul 
contesta�iei plicul prin care a fost transmis�. 
    3.10. Persoanele care nu respect� prevederile legale privind 
comunicarea actelor administrative fiscale �i nu anexeaz� la 
dosarul cauzei dovada comunic�rii actului atacat, precum �i 
dovada depunerii contesta�iei sunt direct r�spunz�toare de acest 
fapt.” 
 
          Decizia nr.X referitoare la obliga�iile de plat� accesorii a fost 
emis� de Administra�ia finan�elor publice a municipiului X la data de X. 
           
          Contesta�ia formulat� a fost predat� la Oficiul Po�tal cu 
scrisoare recomandat� la data de X. 

          Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei întocmit de 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului X, nu cuprinde aspecte 
privind îndeplinirea condi�iilor de procedur� �i nu este înso�it de dovada 
comunic�rii Deciziei de accesorii c�tre peti�ionar . 
 
           Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate �i 
întrucât nu se poate face dovada comunic�rii, respectiv primirii de c�tre 
contribuabil a Deciziei, urmeaz� a se considera contesta�ia formulat� 
de peti�ionar ca depus� în termenul legal. 

 
 
               Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 �i 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�, contestatorul solicit� 
anularea deciziei, sus�inând urm�toarele:   
           In ceea ce priveste majorarile de intarziere in suma de X lei, în 
mod nelegal au fost calculate la un impozit pe profit in suma de Xlei.  
            Desi initial, declaratia a fost depusa pentru suma de Xlei cu titlu 
de impozit pe profit, aceasta declaratie a fost ulterior RECTIFICATA, 
lucru permis de art.84 din Codul de procedur� fiscal�.  
            In urma rectificarii declaratiei, rectificare inregistrata la organul 
fiscal, impozitul pe profit de achitat este in cuantum de X lei.  
            Raportat la art.86 alin.4, coroborat cu art.82 alin.2 Cod 
procedur� fiscal�, doar aceasta suma de X lei este datorat�.  
            In ceea ce priveste majorarile de intarziere in suma de X lei, în 
mod nelegal au fost calculate la o tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de Xlei, deoarece aceasta suma, a fost evidentiata in decontul de TVA 
nr.X.  
            Din acelasi decont, rezulta insa ca societatea avea de platit 
suma de X lei TVA, dar avea si de recuperat TVA cumulata in cuantum 
de Xlei, asa incat dupa compensare ramanea suma negativa de TVA in 
cuantum de X lei. 
           Aceasta suma trebuia achitat� de organul fiscal, sau cel putin sa 
o compenseze cu alte obligatii fiscale de natura TVA, in limita sumei 
mai mici, asa cum prevede art.116 alin.1 Cod procedur� fiscal�.  
                       
      II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului X, 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 în sum� de X lei, datorate pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri 
ale bugetului general consolidat, respectiv, impozit pe profit �i tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
              
     III. Având în vedere contesta�ia formulat�, motivele invocate 
de peti�ionar �i prevederile actelor normative în vigoare, 
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 
petentului major�ri de întârziere prin decizia referitoare la 
obliga�iile de plat�  accesorii întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului X. 
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         A. Referitor la major�rile de întârziere în sum� de X 
lei, aferente impozitului pe profit în sum� de Xlei, cauza 
supus� solu�ion�rii, este dac� acestea sunt legal 
datorate, în condi�iile în care pentru obliga�ia principal� 
care le-a generat, contestatoare  a depus declara�ie 
rectificativ� în sensul diminu�rii acesteia, obliga�ia 
declarat� ini�ial fiind astfel anulat�. 
 
             In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr.Xîntocmit� de c�tre Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului X au fost stabilite în sarcina agentului 
economic, obliga�ii de plat� suplimentare fa�� de bugetul consolidat al 
statului în sum� de X lei, reprezentând major�ri de întârziere calculate 
pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe profit declarat. 
 
             Accesoriile reprezentând major�ri de întârziere, au fost 
calculate pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iei declarat� eronat 
de c�tre petent �i care a fost corectat� de c�tre acesta prin declara�ie 
rectificativ�. 
 
             Din con�inutul documentelor existente la dosarul cauzei, 
rezult� c� prin Declara�ia privind obliga�iile de plat� la bugetul de stat 
aferent� trim.X, depus� în X la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului X, petentul declar� o obliga�ie de plat� mai mare, pe care 
o rectific� prin Declara�ia rectificativ� nrX.  
 
             Analizând cele dou� declara�ii depuse de c�tre petent la 
organul fiscal, se constat� c� agentul economic a completat eronat 
obliga�ia de plat� din declara�ia ini�ial�, în care, fa�� de o obliga�ie real 
datorat� de X lei, a declarat suma de Xlei, eroare pe care societatea o 
corecteaz� prin declara�ia rectificativ�. 
 
           Organul fiscal, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.X/X, procedeaz� la calculul obliga�iilor de plat� accesorii 
pentru obliga�ia declarat� eronat în sum� de Xlei, pentru perioada 
cuprins� între X. 
 
           Astfel, accesoriile stabilite prin Decizia de calcul nr.Xpentru 
obliga�iile în sum� de Xlei declarate eronat prin Declara�ia nr.100 din X, 
sunt în sum� de X lei. 
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           In drept, spe�ei analizate îi sunt aplicabile prevederile art.119 
alin.(1), art.120 alin.(1) �i art.121 alin.(1) ale Cap.3 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
unde referitor la calculul major�rilor de întârziere, se precizeaz�: 
       CAP. III Major�ri de întârziere 
     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 [...].” 
    (3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea 
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt 
negative în raport cu sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri 
de întârziere pentru suma datorat� dup� corectare ori modificare, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei �i pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv.” 
  
          Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
agen�ii economici datoreaz� bugetului de stat major�ri de întârziere 
“pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�”, obliga�ii de plat� accesorii care se calculeaz� 
pentru perioada cuprins� între termenul de scaden�� �i data stingerii 
sumei datorate. 
 
           De asemenea, se mai re�ine c� obliga�iile de plat� accesorii 
constând în major�ri de întârziere se calculeaz� pentru sume 
datorate �i neachitate la scaden��, ori în spe�a supus� prezentei 
analize se constat� ca organul fiscal din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului X a procedat la calculul acecesoriilor pentru 
obliga�ii create artificial datorit� erorii din Declara�ia privind obliga�iile 
de plat� la bugetul de stat aferent� trim.X depus� în X. 
 
           Intrucât, potrivit prevederilor legale citate mai sus, se re�ine c� 
obliga�iile accesorii se datoreaz� pentru obliga�ii de plat� real 
datorate �i deoarece contestatoarea nu datoreaza bugetului de stat 
suma de X lei, care reprezint� suma cu care s-a diminuat obliga�ia 
declarat� ini�ial eronat, prin depunerea declara�iei rectificative nr.710, 
se constat� c� aceasta nu datoreaz� bugetului de stat nici major�rile 
de întârziere aferente acestei obliga�ii. 
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           Pe cale de consecin��, organul de solu�ionare a contesta�iei nu 
se poate pronun�a asupra cuantumului unor eventuale accesorii de 
natura major�rilor de întârziere aferente debitului real datorat în sum� 
de X lei.   
    
             In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute,  coroborate cu textele 
de lege invocate �i având în vedere prevederile art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: “Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” urmeaz� a se desfiin�a 
Decizia referitoare la obliga�iile plat� accesorii, pentru suma de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în 
sum� de X lei, urmând ca organele fiscale, func�ie de baza de calcul a 
accesoriilor, s� procedeze la recalcularea major�rilor de întârziere 
pentru impozitul pe profit. 
 
                De asemenea, Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz�: 
   12.7. “Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 
30 de zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict 
aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a 
emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.” 
               
           B. Referitor la major�rile de întârziere în sum� de X lei, 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de Xlei, cauza supus� 
solu�ion�rii, este dac� acestea sunt legal datorate, în condi�iile în 
care agentul economic nu �i-a îndeplinit obliga�ia declar�rii 
situa�iei taxei pe valoarea ad�ugat� prin depunerea Deconturilor 
de TVA. 
           
            In fapt, urmare verific�rii modului de declarare a taxei pe 
valoarea ad�ugat� prin Deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat� 
depuse la Administra�ia finan�elor publice a municipiului X, organele 
fiscale au constatat c�, societatea în cauz� avea obliga�ia depunerii 
Deconturilor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru perioadele X: 
 
             Prin contesta�ia formulat�, agentul economic sus�ine c� nu 
datoreaz� major�rile de întârziere, în condi�iile în care din Decontul 
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lunii X rezult� c� societatea avea de pl�tit suma de X lei TVA, dar avea 
�i de recuperat TVA pe cumulat în cuantum de Xlei, astfel c�, dup� 
compensare, suma negativ� de TVA în cuantum de X lei trebuia 
achitat� de organul fiscal, sau cel pu�in s� o compenseze cu alte 
obliga�ii fiscale de natura taxei pe valoarea ad�ugat�.  
 
          Urmare punerii de acord a obliga�iilor declarate (fisa sintetic� 
total�) cu obliga�iile înregistrate în balan�ele contabile, organele 
fiscale au constatat c�, potrivit eviden�ei pe pl�titor, societatea prezint� 
urm�toarea situa�ie:  

- In Decontul de TVA aferent lunii X, societatea declar� o tax� 
pe valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de X lei, sum� preluat� în 
eviden�a pe pl�titor, cu termen de plat� X. 

- In acela�i Decont de TVA aferent lunii X, societatea preia un sold 
al taxei pe valoarea ad�ugat� cu sum� negativ� din perioada 
precedent� pentru care nu s-a solicitat rambursare în sum� de X 
lei, influen�ând pe cumulat soldul Decontului de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, sold de rambursat în sum� de Xlei. 

         Urmare faptului c�, societatea comercial� nu depune la nivelul 
anului X, Decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, în eviden�a pe 
pl�titor nu exista un sold precedent de recuperat, fiind preluat� doar 
datoria din X în sum� de X lei.  

- Pentru Decontul de TVA aferent lunii X, situa�ia este similar�, 
fiind preluat� în eviden�a pe pl�titor datoria trimestrului X, tax� pe 
valoarea ad�ugat� de plat� în sum� de X lei. 

- In acela�i Decont de TVA aferent lunii X, societatea preia un sold 
al taxei pe valoarea ad�ugat� cu sum� negativ� din perioada 
precedent� pentru care nu s-a solicitat rambursare în sum� de 
XRON, influen�ând pe cumulat soldul Decontului de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, sold de rambursat în sum� de X lei.  

 
          Cauza supus� solu�ion�rii este reglementat� în TITLUL V 
Declara�ia fiscal� �i TITLUL VI Stabilirea impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidate din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�: 
   Art.81 “Obliga�ia de a depune declara�ii fiscale 
    (1) Declara�ia fiscal� se depune de c�tre persoanele obligate 
potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta.” 
       Norme metodologice 
78.1. Declara�iile fiscale sunt documente prin care se daclar�: 
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   a) impozitele, taxele �i contribu�iile datorate, în cazul în care, 
potrivit legii, obliga�ia calcul�rii impozitelor �i taxelor revine 
pl�titorului;… 
 
   Art.83 “Depunerea declara�iilor fiscale 
    (1) Declara�ia fiscal� se depune la registratura organului fiscal 
competent sau se comunic� prin po�t� cu confirmare de primire. 
Declara�ia fiscal� poate fi transmis� prin mijloace electronice sau prin 
sisteme de transmitere la distan��... 
    (3) Data depunerii declara�iei fiscale este data înregistr�rii 
acesteia la organul fiscal sau data depunerii la po�t�, dup� caz. În 
situa�ia în care declara�ia fiscal� se depune prin mijloace 
electronice de transmitere la distan��, data depunerii declara�iei 
este data înregistr�rii acesteia pe pagina de internet a organului 
fiscal, astfel cum rezult� din mesajul electronic de confirmare 
transmis ca urmare a primirii declara�iei. 
   
   Art.85 “Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
sume datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.82 alin.(2) �i art.86 
alin.(4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri…” 
     
      Art.86 “Decizia de impunere 
  … (4) Declara�ia fiscal� întocmit� potrivit art.82 alin.(2) este 
asimilat� cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verific�ri 
ulterioare, �i produce efectele juridice ale în�tiin��rii de plat� de la 
data depunerii acesteia …” 
 
        In drept, CAP.3 Major�ri de întârziere din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
   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. 
    (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate 
din corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
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major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i 
pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 
    (3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea 
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în 
raport cu sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri de întârziere 
pentru suma datorat� dup� corectare ori modificare, începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv.” 
 
            Potrivit pct.107.1 din Hot�rârea Guvernului nr.1050/2004 
privind Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
       “Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se 
stabile�te �i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind 
crean�ele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte 
persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea titluri pot fi: 
... b) declara�ia fiscal�, angajametul de plat� sau documentul 
întocmit de pl�titor prin care acesta declar� obliga�iile fiscale, în 
cazul în care acestea se stabilesc de c�tre pl�titor, potrivit legii;... ” 
 
             Având în vedere cele prezentate mai sus men�ionate, se re�ine 
c� în mod legal organele fiscale au înscris în decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, major�rile de întârziere contestate în 
sum� de X lei, în condi�iile în care, suma negativ� a taxei pe valoarea 
ad�ugat� din perioada precedent�, la nivelul X nu a fost declarat� la 
organul fiscal administrativ territorial la nivelul anului X, aspect care 
influen�eaz� sumele rezultate de plat� sau de rambursare din 
deconturile ulterioare. 
             
            Astfel nu pot fi re�inute argumentele contestatorului cu privire la 
faptul c�  “din Decontul lunii iunie rezult� de recuperat TVA pe cumulat 
în cuantum de Xlei” întrucât a�a cum s-a men�ionat anterior, 
nedepunerea Decontului de tax� pe valoarea ad�ugat� aferent X 
influen�eaz� stingerea în eviden�a pe pl�titor, societatea figurând cu 
TVA de plat� �i nu de recuperat asa cum pretinde contestatorul.  

 
           In consecin��, pentru acest cap�t de cerere, contesta�ia 
societ��ii comerciale X SRL din X, va fi respins� ca neîntemeiat�. 

 
 

             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  
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                                                 DECIDE: 
                      
 
       1. Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din X, 
împotriva Deciziei nr.Xreferitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului X �i 
care vizeaz� suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
   
        2. Desfiin�area par�ial� a Deciziei nr.Xreferitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului X �i care vizeaz� suma de X lei reprezentând major�ri 
de întârziere aferente impozitului pe profit, urmând ca organele 
fiscale, func�ie de baza de calcul a accesoriilor, s� procedeze la 
recalcularea major�rilor de întârziere pentru impozitul pe profit. 
 
           Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 

 

Director Executiv 


