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       DECIZIA NR. 7/2006 emisa de D.G.F.P. a judetului Hunedoara 
 
 
           Directia generala a finantelor publice a judetului Hunedoara a 
fost sesizata de Administratia finantelor publice a municipiului Deva 
asupra contestatiei formulata impotriva Notei de constatare intocmita 
de inspectori din cadrul Administratiei finantelor publice a municipiului 
Deva, privind stabilirea ca obligatie de plata, catre bugetul consolidat 
al statului, constand in dobanzi de intarziere aferente impozitului pe 
profit. 
           Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.176 din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de 
procedura fiscala. 
           Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara, constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.174, 
art.175 si art. 176 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, 
republicata privind Codul de procedura fiscala, este investita sa 
se pronunte asupra contestatiei. 
            
           I. Prin contestatia formulata, societatea contestatoare 
arata urmatoarele : 
           Societatea a respectat in totalitate graficul de esalonare a 
datoriilor, aprobat de Directia generala a finantelor publice a judetului 
Hunedoara.       
           In data de 30.01.2003, societatea a virat impozitul pe profit 
aferent trimestrului IV 2002 la nivelul impozitului pe profit calculat 
pentru trimestrului III 2002, respectand astfel prevederile art. 20 alin. 
(3) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit. 
 
           II. Prin Nota de constatare, inspectori din cadrul Administratiei 
finantelor publice a municipiului Deva, au fost calculate dobanzi de 
intarziere, pentru neplata in termen a impozitului pe profit aferent 
trimestrului IV 2002. 
   
           III. Avand in vedere constatarile organelor de control, 
motivatiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
cauzei precum si actele normative in vigoare in perioada supusa 
verificarii, invocate de societatea contestatoare si de organele 
de control, se retin urmatoarele: 
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           Societatea comerciala contesta dobanzile de intarziere, pentru 
neplata in termen a impozitului pe profit aferent trimestrului IV 2002. 
           In fapt, societatea contestatoare a depus, la Administratia 
finantelor publice a municipiului Deva, Declaratia privind obligatiile de 
plata la bugetul de stat pentru luna decembrie 2002 potrivit careia 
datoreaza impozit pe profit aferent trimestrului IV 2002, cu scadenta 
la plata in data de 25.01.2003.  
           Societatea comerciala achita impozitul pe profit declarat, cu 
ordinele de plata nr. …/30.01.2003 si nr. …/24.03.2003. 
           Se precizeaza faptul ca societatea nu a depus Declaratia 
privind impozitul pe profit, formular aprobat prin Ordinul ministrului 
finantelor publice nr. 53/2003, utilizat pentru declararea impozitului pe 
profit aferent exerci�iului financiar al anului 2002. 
           In drept, art. 21, art. 22 si art. 24 din Legea nr. 414/2002 
privind impozitul pe profit, precizeaza: 
           “ART. 21 
    (1) În cursul anului fiscal contribuabilii au obliga�ia de a 
depune declara�ia de impunere pân� la termenul de plat� a 
impozitului inclusiv, urmând ca, dup� definitivarea impozitului 
pe profit pe baza datelor din bilan�ul contabil anual, s� depun� 
declara�ia de impunere pentru anul fiscal expirat, pân� la 
termenul prev�zut pentru depunerea situa�iilor financiare. 
    (2) Contribuabilii sunt obliga�i s� depun� o dat� cu declara�ia 
de impunere anual� �i o declara�ie privind pl��ile sau 
angajamentele de plat� c�tre persoanele fizice �i/sau juridice 
str�ine, care s� cuprind� sumele, scopul pl��ii �i beneficiarul. Nu 
se cuprind în aceast� declara�ie sumele angajate sau pl�tite 
pentru opera�iunile în exclusivitate de import de bunuri �i 
transport interna�ional. 
    (3) Contribuabilii sunt r�spunz�tori pentru calculul impozitelor 
declarate �i pentru depunerea în termen a declara�iei de 
impunere. 
    (4) Declara�ia de impunere se semneaz� de c�tre administrator 
sau de orice alt� persoan� autorizat�, potrivit legii, s� îl 
reprezinte pe contribuabil. 
           ART. 22 
    Fac excep�ie de la prevederile art. 20 alin. (3) contribuabilii 
care au definitivat pân� la data de 25 ianuarie închiderea 
exerci�iului financiar anterior. Ace�tia depun declara�ia de 
impunere definitiv� �i pl�tesc impozitul pe profit aferent anului 
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fiscal încheiat, pân� la data de 25 ianuarie inclusiv a anului 
urm�tor.” 
           ART. 24 
    Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaz� 
major�ri �i penalit��i de întârziere, potrivit reglement�rilor legale 
în vigoare.” 
           Avand in vedere faptul ca impozitul pe profit, cuprins in 
Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru luna 
decembrie 2002, coincide cu impozitul pe profit inscris Situa�iile 
financiare anuale întocmite la finele anului 2002, se retine ca 
scietatea contestatoare avea obligatia sa plateasca impozitul pe profit 
aferent trimestrului IV 2002, pana la data de 25 ianuarie 2003. 
           In aceste conditii, organele de control au procedat in mod legal 
la calculul dobanzilor de intarziere pentru impozitului pe profit aferent 
anului 2002, neachitat in termenul legal. 
           Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 182 si 
art. 185 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, privind 
Codul de procedura fiscala, se  
 
                                                   DECIDE: 
 
           Respingerea contestatiei formulata de petenta, ca 
neintemeiata. 
 
 
 
 
             


