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                      D  E  C  I  Z  I  A   nr. 3128/157/30.09.2013                                                          
                         
                      privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de domnul X, reprezentat 
prin Cabinet de Avocat Y, înregistrat� la DGFP Hunedoara sub nr… 
                                                                               
 
 
           Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost sesizat� 
cu adresa nr… de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani 
asupra contesta�iei formulat� de domnul X, prin Cabinet de Avocat Y, jude�ul 
Hunedoara, conform împuternicirii avoca�iale nr…, aflat� în original la dosarul 
cauzei. 
          Contesta�ia este formulat� împotriva DECIZIEI nr…/31.03.2013 referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii, emis�  de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Petro�ani �i care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând: 

- … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente diferen�elor de impozit anual  
                      de regularizat 
-    … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor sociale de stat. 

          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� 
�i îndepline�te cerin�ele care privesc semn�tura reprezentantului legal avocat X. 
          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�, iar în considerarea dispozi�iilor exprese ale art.17 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.74/2013 coroborat cu art.12 din 
Hot�rârea Guvernului nr. 520/2013 �i art.209 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, Direc�ia general� 
regional� a finan�elor publice Timi�oara este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
 
      I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul consider� decizia contestat� ca fiind 
nelegal� �i solicit� anularea acesteia, sus�inând faptul c�, nu a desf��urat niciun fel 
de activitate independent� agricol� sau a unor asocieri f�r� personalitate juridic�, 
ca pe numele lui s� poat� fi emise decizii de impunere.  
         De asemenea, petentul arat� faptul c�, dac� sumele înscrise în decizia 
contestat� se refer� la impozitele datorate bugetului general consolidat al statului 
de c�tre PFA X, prin Sentin�a nr…/28.03.2011 pronun�at� de Tribunalul 
Hunedoara, s-a dispus deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva 
debitoarei PFA X, iar prin Sentin�a nr…/21.02.2012 pronun�at� de Tribunalul 
Hunedoara, judec�torul sindic a dispus închiderea procedurii falimentului 
împotriva PFA X, radierea din registrele de publicitate �i a respins cererea de 
antrenare a r�spunderii patrimoniale a titularului PFA X.  
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       II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
Petro�ani, în temeiul art.88 lit.c �i art.119 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au procedat la calcularea pentru 
perioada 26.12.2012 – 31.03.2013, a obliga�iilor fiscale accesorii în sum� total� de 
… lei, datorate pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor 
sociale �i a altor venituri ale bugetului general consolidate, respectiv:  

-  … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente diferen�elor de impozit   
                       anual de regularizat 
-     … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�ii sociale. 

 
     III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative, în 
raport cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
          
          Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale regionale a finan�elor publice 
Timi�oara, prin Serviciul de solu�ionare a contesta�iilor este dac� contestatorul X 
datoreaz� obliga�iile fiscale accesorii calculate la debitele stabilite în sarcina PFA 
X anterior datei deschiderii procedurii insolven�ei, în condi�iile în care începând cu 
data intr�rii în vigoare a prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolven�ei, nu se mai datoreaz� �i nu se mai calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii. 
         In fapt, prin Sentin�a nr…/2011, Tribunalul Hunedoara, Sec�ia comercial� �i 
de contencios administrativ �i fiscal a dispus deschiderea procedurii simplificate a 
insolven�ei împotriva debitorului PFA X. 
         De asemenea, procedura a fost închis� la data de 21.02.2012, respectiv, 
conform Sentin�ei nr…/2011 pronun�at� în dosarul nr…/2011 de Tribunalul 
Hunedoara, Sec�ia a II – a Civil� de Contencios Administrativ �i Fiscal, s-a dispus 
închiderea procedurii falimentului �i radierea debitorului, irevocabil� prin Decizia 
nr…/2012 din data de 11.04.2012 pronun�at� de Curtea de Apel Alba Iulia, Sec�ia 
a II - a civil�. 
         Prin DECIZIA nr…/31.03.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani, a calculat pentru 
perioada 26.12.2012 - 31.03.2013, obliga�ii fiscale accesorii de natura dobânzilor �i 
a penalit��ilor de întârziere în sum� total� de … lei, aferente crean�elor fiscale de 
natura diferen�elor de impozit anual de regularizat �i a contribu�iilor sociale de stat, 
debite n�scute anterior deschiderii procedurii insolven�ei. 
         In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
        Art.122^1 “Dobânzi �i penalit��i de întârziere în cazul deschiderii procedurii 
insolven�ei. In cazul contribuabililor c�rora li s-a deschis procedura insolven�ei, 
pentru crean�ele fiscale n�scute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii 
insolven�ei se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere potrivit legii care 
reglementeaz� aceast� procedur�”. 
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         In ceea ce prive�te calculul de obliga�ii fiscale accesorii la debitele datorate 
de entit��ile pentru care s-a pronun�at o hot�râre de deschidere a procedurii 
insolven�ei, sunt aplicabile dispozi�iile Legii nr.85/2006 privind procedura 
insolven�ei, ca lege special� unde, la art.41 alin.1 se precizeaz� c�: 
     (1) “Nici o dobând�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� 
generic accesorii, nu va putea fi ad�ugat� crean�elor n�scute anterior datei 
deschiderii procedurii”. 
         Fa�� de dispozi�iile legale mai-sus invederate �i potrivit c�rora se limiteaz� 
calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere pân� la data deschiderii procedurii 
insolven�ei, rezult� c� pentru crean�ele fiscale n�scute anterior deschiderii 
procedurii insolven�ei, organele fiscale pot calcula obliga�ii fiscale accesorii numai 
pân� la data deschiderii procedurii insolven�ei. 
         In în�elesul art.3 din Legea nr.85/2006 privind procedura 
insolven�ei:”insolven�a este acea stare a patrimoniului debitorului care se 
caracterizeaz� prin insuficien�a fondurilor b�ne�ti disponibile pentru plata 
datoriilor certe, lichide �i exigibile …” �i conform art.27 alin.1: “Debitorul aflat în 
stare de insolven�� este obligat s� adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus 
dispozi�iilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apari�ia st�rii 
de insolven��. …” 
 
         Din documentele existente la dosarul cauzei �i raportându-se la temeiurile de 
drept enun�ate, organul de solu�ionare re�ine faptul c�, debitorul PFA X s-a declarat 
�i s-a înregistrat în procedura insolven�ei, deschizându-se procedura insolven�ei la 
data de 28.03.2011 conform Sentin�ei nr…/2011 din data de 28.03.2011 emis� de 
Tribunalul Hunedoara, Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal, 
iar procedura a fost închis� la data de 21.02.2012 conform Sentin�ei nr…/2011 
pronun�at� de Tribunalul Hunedoara, Sec�ia a II – a civil� de contencios 
administrativ �i fiscal, definitiv� prin Decizia nr…/2012 din data de 11.04.2012 
pronun�at� de Curtea de Apel Alba Iulia, Sec�ia a II - a civil�, �i în sarcina acestuia 
nu pot fi calculate obliga�ii fiscale accesorii pentru o perioad� dup� data 
deschiderii procedurii insolven�ei      
         De asemenea, în ce prive�te regimul juridic al PFA, articolul 2 lit.j) �i 
articolul 20 alin.(1) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr.44/2008 privind 
desf��urarea activit��ilor economice de c�tre persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale �i întreprinderile familiale, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, sunt relevante pentru situa�ia analizat�:  
       Art.2 “În sensul prezentei ordonan�e de urgen��, termenii �i expresiile de mai 
jos au urm�toarele semnifica�ii: 
 … j) patrimoniul de afecta�iune - totalitatea bunurilor, drepturilor �i obliga�iilor 
persoanei fizice autorizate, titularului întreprinderii individuale sau membrilor 
întreprinderii familiale, afectate scopului exercit�rii unei activit��i economice, 
constituite ca o frac�iune distinct� a patrimoniului persoanei fizice autorizate, 
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titularului întreprinderii individuale sau membrilor întreprinderii familiale, 
separat� de gajul general al creditorilor personali ai acestora;” 
       Art.20 “(1) PFA r�spunde pentru obliga�iile sale cu patrimoniul de 
afecta�iune, dac� acesta a fost constituit, �i, în completare, cu întreg patrimoniul 
s�u, iar în caz de insolven��, va fi supus� procedurii simplificate prev�zute de 
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven�ei, cu modific�rile ulterioare, dac� 
are calitatea de comerciant, potrivit art. 7 din Codul comercial. 
           Ca urmare, persoanele fizice autorizate care �i-au încetat activitatea pentru 
care au fost autorizate �i, pe cale de consecin�� nu mai de�in calitatea de 
comerciant, fiind astfel radiate din registrul comer�ului, conform Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr.44/2008 privind desf��urarea activit��ilor economice de 
c�tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale �i întreprinderile 
familiale, dar care r�spund pentru obliga�iile n�scute ca urmare a opera�iunilor 
efectuate în aceast� calitate cu întreg patrimoniul personal, inclusiv cel de 
afecta�iune, sunt impuse pentru obliga�iile fiscale aferente perioadei respective. 
         Astfel, calculul de obliga�ii fiscale accesorii efectuat de c�tre organele fiscale 
trebuie s� respecte atât toate prevederile legale incidente în spe��, cât �i s� asigure 
un tratament egal în fa�a legii pentru cele dou� entit��i, persoana fizic� autorizat� X 
�i persoana fizic� X.  
         Având în vedere prevederile legale în materie de obliga�ii fiscale corelative �i 
considerentele prezentate, organul de solu�ionare a contesta�iilor re�ine c� organul 
fiscal, în mod eronat a emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
pentru suma de … lei, deoarece prin acest act administrativ fiscal se instituie 
accesorii aferente unei perioade în care nu se datoreaz� accesorii, drept pentru care 
în temeiul art.216 alin.1 �i alin.2 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, 
care stipuleaz�: “(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în 
parte, ori respins�”, se va admite în totalitate contesta�ia pentru obliga�iile fiscale 
accesorii în sum� total� de … lei. 
          
             Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art.216 alin.1 �i alin.2 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, titlul IX privind solu�ionarea 
contesta�iilor formulate împotriva m�surilor dispuse prin actele administrative 
fiscale, în baza referatului nr.                                            , se  
 
 
                                                          DECIDE: 
 
 
          Admiterea contesta�iei formulat� de domnul X, împotriva DECIZIEI 
nr…/31.03.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis�  de c�tre AFP 
Petro�ani �i care vizeaz� suma total� de … lei reprezentând: 
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- … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente diferen�elor de impozit anual  
                      de regularizat 
-    … lei - obliga�ii fiscale accesorii aferente contribu�iilor sociale, 

�i anularea total� a DECIZIEI nr…/31.03.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii. 
 

   Prezenta decizie se comunic� la: 
- domnul X 
- Serviciul Fiscal municipal Petro�ani. 

 
       Decizia este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la instan�a judec�toreasc� de contencios administrativ competent�, în 
termen de 6 luni de la comunicare. 

 
 

DIRECTOR GENERAL, 
     

 
 
 
            
            

 


