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DECIZIA 73 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2008 
 
 
            Direc�iea generala a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, 
Biroul de solu�ionare contesta�ii, a fost sesizata asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SRL, cu sediul în Deva, str…., nr…., jude�ul 
Hunedoara, împotriva Deciziilor nr..../2008 referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice 
a municipiului Deva �i care vizeaz� suma total� de ... lei 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe profit. 
  
         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. 
 
   I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul sus�ine 
faptul c�, suma de ... lei nu este datorat�, deoarece reprezint� 
penalit��i aferente impozitului pe profit stabilit prin decizia de 
impunere nr…./2006 �i împotriva c�reia s-a formulat contesta�ia 
înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara sub nr..../2006.  
       De asemenea, petentul consider� c�, nefiind datorate obliga�iile 
principale stabilite prin decizia de impunere nr..../2006, nu se 
datoreaz� nici accesoriile, deoarece acestea urmeaz� soarta 
obliga�iilor principale. 
        Referitor la suma de … lei, aceasta nu este datorat�, deoarece 
debitul la care au fost calculate, a fost achitat în termenul legal. 
 
        Concluzionând, contestatorul solicit� admiterea contesta�iei. 
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     II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului Deva, 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, astfel: 
- ... lei – asupra impozitului pe profit în sum� de ... lei,   
                         individualizat prin Decizia de impunere nr..../2006  
-      … lei – asupra impozitului pe profit în sum� de ... lei,  
                         individualizat prin Declara�ia 100 din …2007  

 
  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: 
 
        SC X SRL din Deva este înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului a jude�ului Hunedoara sub nr.J…/…/… �i Cod unic de 
înregistrare: R … 
 
    A. Referitor la suma de ... lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit, accesorii stabilite prin 
Decizia nr..../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de solu�ionare a contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea 
pe fond a contesta�iei, în condi�iile în care solu�ionarea cauzei 
depinde de existen�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i. 
            
        In fapt, major�rile de întârziere în sum� de ... lei, au fost 
calculate prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, 
asupra impozitului pe profit în sum� de ... lei, debit  individualizat ca 
sum� de plat� prin Decizia de impunere nr..../2006.  
 
        Prin Decizia de impunere nr..../2006 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea 
de inspec�ie fiscal�, s-au stabilit în sarcina SC X SRL din Deva, 
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obliga�ii fiscale suplimentare de natura impozitului pe profit în sum� 
de ... lei. 
 
        Impotriva impozitului pe profit stabilit suplimentar prin Decizia de 
impunere nr..../2006, SC X SRL din Deva a formulat contesta�ie, 
depus� �i înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub 
nr..../2006. 
 
        Prin Decizia nr…. din …2006 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara, s-a decis suspendarea  
solu�ion�rii cauzei, urmând ca Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului Hunedoara s� se investeasc� cu solu�ionarea pe latura 
administrativ� a cauzei.       
 
       Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la 
emiterea unei solu�ii definitive în sistemul c�ilor administrative a atac, 
Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara are 
posibilitatea legal� de a suspenda solu�ionarea pe fond a contesta�iei 
împotriva Deciziei nr..../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Deva �i care vizeaz� suma de ... lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit. 
 
         In drept, art.214 alin.1 lit.b din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
precizeaz�: 
   “Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
    (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin 
decizie motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
    […] b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de 
existen�a sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte 
judec��i. […]” 
         
          Având în vedere cele re�inute, întrucât suma contestat� 
reprezint� accesorii aferente unei crean�e aflat� în solu�ionare, se va 
suspenda solu�ionarea contesta�iei, procedura administrativ� urmând 
a fi reluat� în conformitate cu cele precizate în prevederile art.214 
alin.3 Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul 
de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
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     “ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe 
cale administrativ� 
       (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea 
motivului care a determinat suspendarea sau, dup� caz, la 
expirarea termenului stabilit de organul de solu�ionare 
competent potrivit alin. (2), indiferent dac� motivul care a 
determinat suspendarea a încetat sau nu.”, 
în func�ie de solu�ia pronun�at� în calea administrativ� de atac cu 
caracter definitiv, în sensul dator�rii debitului de natura impozitului 
profit în sum� de ... lei. 
 
   B. Referitor la suma de ... lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente impozitului pe profit, accesorii stabilite prin 
Decizia nr..../2008, cauza supus� solu�ion�rii este dac� în mod 
corect �i legal, reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice 
au stabilit în sarcina petentului major�rile de întârziere prin 
decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, în condi�iile în 
care debitul a fost achitat în termenul legal.  
          
         In fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului Deva au procedat la calcularea, prin aplica�ia 
informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, pentru perioada …2007 a 
major�rilor de întârziere datorate pentru plata cu întârziere a 
impozitului pe profit individualizat ca sum� de plat� prin Declara�ia 
100 nr….. din data de ….2007. 
      
          In drept, în ceea ce prive�te temeiul legal al accesoriilor, se 
re�in ca incidente prevederile art.115 alin.(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, potrivit c�rora pentru neachitarea la termenul de 
scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� se datoreaz� dup� 
acest termen accesorii. 
           In conformitate cu prevederile art.116 alin.(1) din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� 
la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
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          Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL  din Deva contest� 
realitatea �i legalitatea debitului de natura impozitului pe profit ... lei 
asupra c�ruia au fost calculate major�rile de întârziere ce fac obiectul 
cauzei de fa��, în condi�iile în care acesta a fost individualizat prin 
Declara�ia 100 nr…. din data de …2007 �i a fost achitat la data de 
…2007.           
         Aceast� afirma�ie a contestatorului se re�ine în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, având în vedere faptul c�, din con�inutul 
referatului întocmit de Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
Deva, obliga�iile de plat� accesorii aferente impozitului pe profit au   
rezultat în urma unei erori a programului informatic. 
          
         Având în vedere prevederile legale mai sus ar�tate �i cele 
re�inute, se constat� c� Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
Deva, nu a f�cut o corect� aplicare a legisla�iei în vigoare când a 
procedat la întocmirea deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, prin care au fost stabilite în 
sarcina SC X SRL din Deva major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit, în sum� de ... lei, motiv pentru care contesta�ia 
urmeaz� a fi admis� pentru suma de ... lei. 
          Convingerea organului de solu�ionare a contesta�iei c� petentul 
nu datoreaz� bugetului de stat aceste obliga�ii de plat� suplimentare 
constând din accesorii calculate la obliga�ii create artificial prin 
aplica�ia informatic�, s-a format din faptul c� nu se pot stabili în 
sarcina unui contribuabil obliga�ii accesorii aferente unei obliga�ii pe 
care acesta nu o datoreaz�, cu atât mai mult cu cât în spe�a analizat� 
crearea debitului asupra c�ruia s-au stabilit aceste accesorii a 
rezultat în urma unei erori a programului informatic (erori materiale 
existente în eviden�a fiscal� la data emiterii deciziei) �i nu în urma 
unor eventuale erori privind modul de stabilire a impozitului datorat. 
 
               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 decide: 
 
 
    1. Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL din Deva 
pentru cap�tul de cerere referitor la suma de ... lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit, accesorii stabilite 
prin Decizia nr..../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii.   
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    2. Suspendarea  solu�ion�rii cap�tului de cerere referitor la 
suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
impozitului pe profit, accesorii stabilite prin Decizia nr..../2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii,  pân� la pronun�area unei 
solu�ii definitive în sistemul c�ilor administrative de atac, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


