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     DECIZIA NR.32 emis� de DGFPHuendoara în anul 2007 
  
                 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, împotriva 
DECIZIILOR referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr.../ ... / ...2007 
emise de organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Direc�iei generale 
a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara – Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului Petro�ani cu privire la suma de ... 
lei. 
                 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.175 �i art.179 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedurã fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este competent� s� 
solu�ioneze cauza. 
 
    I. Prin contesta�ie, SC X SRL Petro�ani,                        
solicit� anularea ca netemeinice �i nelegale a Deciziilor 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul precedent nr…/…/...2007, sus�inând 
urm�toarele : 
   1. Se invoc� nulitatea Deciziilor, întrucât acestea au fost emise 
cu înc�lcarea prevederilor art.43 alin.2 lit.e) �i j) din Codul de 
procedur� fiscal�, necon�inând motivele de fapt �i men�iuni privind 
audierea contribuabilului – nu se face nicio  men�iune privind 
audierea contribuabilului, fiind înc�lcate astfel prevederile art.9 din 
Codul de procedur� fiscal�, care instituie ca principiu fundamental 
al procedurii fiscale - dreptul de a fi ascultat. 
  2. In ceea ce prive�te calculul accesoriilor pentru neachitarea la 
termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat�, acesta s-a efectuat cu 
înc�lcarea prevederilor art.16 din Constitu�ia României, revizuit� 
care edicteaz� c� legea dispune numai pentru viitor, fac aplicarea 
prevederilor OG nr.92/2003 în vigoare de la 01.01.2004, înc� de la 
01.12.2001. 
       Concluzionând, agentul economic sus�ine faptul c�, neplata 
acestor obliga�ii accesorii c�tre bugetul de stat consolidat se 
datoreaz� blocajului financiar suferit de societate, care nu a 
încasat la timp contravaloarea serviciilor executate c�tre Prim�ria 
ora�ului Aninoasa.        
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     II. Organele  de control ale Administra�iei finan�elor publice 
a municipiului Petro�ani, au procedat la întocmirea deciziilor de 
calcul accesorii nr…/…/...2007, având în vedere capitolul VI 
“sinteza constat�rilor” din Raportul de inspec�ie fiscal� 
nr…/...2006, respectiv: “…au fost calculate accesorii la obliga�iile 
restante din eviden�a contabil� a agentului economic, pentru care 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului Petro�ani urmeaz� 
s� emit� Decizii de calcul accesorii restante” – începând cu data 
de 21.11. 2001 pân� la data de 31.12.2005.  
        De asemenea, s-a procedat la întocmirea deciziilor de calcul 
accesorii nr…/...2007 prin care au fost calculate accesorii pentru 
perioada 01.01.2006 – 07.02.2006 (data achit�rii debitelor 
restante). 
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului de inspec�ie 
fiscal�, motivele invocate de contestator, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
vigoare, se re�in urm�toarele:  
 
          
        Direc�ia general� a finantelor publice a jude�ului 
Hunedoara prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor este 
investit� a se pronun�a dac� în mod corect �i legal, 
reprezentan�ii Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
Petro�ani au stabilit în sarcina petentului dobânzi �i penalit��i 
de întârziere prin cele 18 decizii referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent. 
 
         In fapt, la data de … 2007 organele fiscale din cadrul 
Administra�iei finan�elor publice a municipiului Petro�ani au 
procedat la calcularea, în afara aplica�iei informatice Eviden�a 
analitic� pe pl�titor, prin decizii de pl��i accesorii încheiate manual, 
a dobânzilor �i penalit��ilor datorate pentru debitele neachitate, 
începând cu anul 2001 pân� în anul 2006; au fost calculate în 
temeiul art.86 lit.c) �i art.116 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
urm�toarele obliga�ii de plat�: taxa pe valoarea ad�ugat�, 
impozitul pe veniturile din salarii, contribu�ia la fondul de accidente 
�i boli profesionale, contribu�ia angajatorului la fondul de somaj, 
contribu�ia asiguratului la fondul de somaj, contribu�ia la asigur�rile 
sociale datorat� de angajator, contribu�ia la asigur�rile sociale 
datorat� de asigurat, contribu�ia angajatorului la fondul de 
s�n�tate, contribu�ia asiguratului la fondul de s�n�tate. 
             
        IN DREPT, pentru anii 2001 - 2002 - Ordonan�a Guvernului 
nr.11/1996, republicat�, privind executarea crean�elor bugetare: 
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        ART.13 “Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor 
bugetare, debitorii datoreaz� major�ri de întârziere, calculate 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data 
realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. 
    Cota major�rilor de întârziere se stabile�te prin hot�râre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Finan�elor Publice, 
corelat� cu taxa oficial� a scontului, stabilit� de Banca 
Na�ional� a României.” 
[…] 
       ART. 13^1 “… Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor venituri bugetare, cu excep�ia 
major�rilor de întârziere, a penalit��ilor �i a amenzilor, se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de 
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în 
care acestea aveau termene de plat�. Penalitatea de întârziere 
nu înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor de întârziere �i/sau 
a penalit��ilor. 
    Sanc�iunea prev�zut� la alin. 1 �i 2 se aplic� de c�tre 
organele competente, o singur� dat� pentru aceea�i sum� 
re�inut� �i nevirat�, respectiv, nere�inut�, iar aceasta nu 
înl�tur� obliga�ia de plat� a major�rilor de întârziere �i a 
penalit��ilor de întârziere, conform legii.” 
     
     
        Incepând cu anul 2003 – Ordonan�a Guvernului nr.61/2002 
republicat�, privind colectarea crean�elor bugetare: 
       ART.12 “Pentru neachitarea la termenul scadent a 
obliga�iilor bugetare debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i 
de întârziere. Dobânzile �i penalit��ile de întârziere datorate 
sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. ” 
    ART.13 “(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei 
bugetare �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
     ART.14 “(1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor obliga�ii bugetare, cu excep�ia 
dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a amenzilor, se 
sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru 
fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de 
întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare celei în 
care acestea aveau termen de plat�. Penalitatea de întârziere 
nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor �i/sau a 
penalit��ilor. 
     ART.16 “(1) Nivelul dobânzii se stabile�te prin hot�râre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului Finan�elor Publice, 
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corelat cu nivelul dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a 
României, o dat� pe an, în luna decembrie pentru anul 
urm�tor sau în cursul anului, dac� aceasta se modific� cu 
peste 5 puncte procentuale. 
    (2) Cota penalit��ilor de întârziere se poate modifica anual 
prin legea bugetului de stat.” 
 
         Incepând cu anul 2004 – Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�: 
       ART.108 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i 
de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere stabilite potrivit legii.” 
     ART.109 “Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
   (5) Nivelul dobânzii se stabile�te prin hot�râre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului Finan�elor Publice, corelat cu 
nivelul dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a României, o 
dat� pe an, în luna decembrie, pentru anul urm�tor, sau în 
cursul anului, dac� aceasta se modific� cu peste 5 puncte 
procentuale. 
    ART.114 “ Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� 
cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau 
pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu 
data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data 
stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� 
obliga�ia de plat� a dobânzilor. 
  (5) Nivelul penalit��ii de întârziere se poate modifica anual 
prin legea bugetului de stat. 
 
        De asemenea, Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 24 iunie 2004: 
      ART.114 “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i 
de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru 
sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de 
întârziere stabilite potrivit legii. 
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    (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la 
bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a principal�. 
    ART.115 “Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
   (5) Nivelul dobânzii se stabile�te prin hot�râre a Guvernului, 
la propunerea Ministerului Finan�elor Publice, corelat cu 
nivelul dobânzii de referin�� a B�ncii Na�ionale a României, o 
dat� pe an, în luna decembrie, pentru anul urm�tor, sau în 
cursul anului, dac� aceasta se modific� cu peste 5 puncte 
procentuale. 
    ART.120 “Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� 
cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau 
pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, începând cu 
data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora pân� la data 
stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� 
obliga�ia de plat� a dobânzilor. 
  (5) Nivelul penalit��ii de întârziere se poate modifica anual 
prin legea bugetului de stat.” 
 
           Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine 
c� obliga�iile de plat� accesorii constând în dobânzi/major�ri �i 
penalit��i de întârziere se calculeaz� pentru sume datorate �i 
neachitate la scaden��, agentul economic datorând bugetului de 
stat dobânzi/major�ri �i penalit��i 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. 
    
          In spe�a supus� prezentei analize, se constat� ca organul 
fiscal din cadrul Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
Petro�ani, prin Decizii referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obligatiilor fiscale din anii 2001 - 2005, a procedat la 
calculul obliga�iilor de plat� accesorii, f�când aplica�iunea 
prevederilor art.116 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�. 
                        
        Pe cale de consecin��, raportat la prevederile legale mai sus 
citate �i având în vedere dispozi�iile art.183 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, care stipuleaz�: 
        ART.183 “ Solu�ionarea contesta�iei 
  (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii 
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actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în 
raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de 
acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii ”, 
        se re�ine faptul c�, de�i încadrarea juridic� în baza c�reia au 
fost stabilite dobânzi/major�ri �i penalit��i de întârziere pentru 
neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor fiscale  aferente 
anilor 2001 – 2005, este indicat� eronat, pe fondul cauzei m�sura 
dispus� este temeinic� �i legal�.  
        
        Referitor la sus�inerea petentului din cuprinsul contesta�iei, 
potrivit c�reia organele de inspec�ie fiscal� calculeaz� penalit��i de 
întârziere începând cu 01.11.2001, când obliga�ia nu era înc� 
n�scut�, major�ri de întârziere începând cu data de 25.11.2001 �i 
având în vedere documentele existente la dosarul contesta�iei, 
respectiv, procese verbale de calcul major�ri �i penalit��i încheiate 
de c�tre organele de inspec�ie fiscal� �i communicate petentului 
potrivit semn�turii de luare la cuno�tin��, se re�in urm�toarele cu 
referire la: 
- contribu�ia angajatorului la fondul de somaj - scadent� la  
  20.11.2001 
major�ri de întârziere calculate începând cu data de 21.11.2001 

  penalit��i de întârziere calculate începând cu data de 01.12.2001 
- contribu�ia asiguratului la fondul de somaj - scadent� la   
  20.11.2001 
  major�ri de întârziere calculate începând cu data de 21.11.2001 
  penalit��i de întârziere calculate începând cu data de 01.12.2001 
- contribu�ia la asigur�rile sociale datorat� de angajator -   
  scadent� la 20.11.2001 
  major�ri de întârziere calculate începând cu data de 21.11.2001 
  penalit��i de întârziere calculate începând cu data de 01.12.2001 
- contribu�ia la asigur�rile sociale datorat� de asigurat -   
  scadent� la 20.11.2001 
  major�ri de întârziere calculate începând cu data de 21.11.2001 
  penalit��i de întârziere calculate începând cu data de 01.12.2001 
- contribu�ia angajatorului la fondul de s�n�tate - scadent� la   
  25.11.2001 
  major�ri de întârziere calculate începând cu data de 26.11.2001 
  penalit��i de întârziere calculate începând cu data de 01.12.2001 
 
        IN DREPT, Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii 
�i alte drepturi de asigur�ri sociale, la art.29 prevede: 
    “Termenele de plat� a contribu�iei de asigur�ri sociale sunt: 
    a) data stabilit� pentru plata drepturilor salariale pe luna în 
curs, în cazul angajatorilor care efectueaz� plata drepturilor 
salariale lunar, dar nu mai târziu de data de 20 a lunii 
urm�toare celei pentru care se datoreaz� plata;” 
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         Hot�rârea Guvernului nr.1010/2001 privind declararea lunar� 
a obliga�iilor de plat� la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de 
�omaj, stipuleaz�:   
   ART.1 “Persoanele juridice �i fizice, denumite în continuare 
angajatori, care, potrivit legii, au obliga�ii de plat� la bugetul 
Fondului pentru plata ajutorului de �omaj, declar� lunar 
aceste obliga�ii, conform modelului prev�zut în anexa care face 
parte integrant� din prezenta hot�râre.” 
    ART.2 “(1) Declara�ia lunar� se depune în termen de 20 de 
zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaz� 
contribu�iile, o dat� cu dovada efectu�rii pl��ii acestora, la 
agen�ia jude�ean� pentru ocuparea for�ei de munc� sau, dup� caz, 
a municipiului Bucure�ti, în a c�rei raz� teritorial� se afl� sediul 
social al angajatorului persoan� juridic� sau domiciliul 
angajatorului persoan� fizic�.” 
 
        De asemenea, Hot�rârea Guvernului nr.108/1998 privind 
executarea crean�elor la Fondul ini�ial de asigur�ri sociale de 
s�n�tate �i Fondul special pentru s�n�tate, stipuleaz�: 
     ART.1 “Persoanele juridice, în calitate de angajatori, care au, 
potrivit legii, obliga�ia de plat� c�tre Fondul ini�ial de asigur�ri 
sociale de s�n�tate �i Fondul special pentru s�n�tate, declar� 
lunar/trimestrial aceste obliga�ii, potrivit declara�iilor-model 
prev�zute în anexele nr. 1 �i 2.” 
    ART.2 “Declara�ia lunar�/trimestrial� înso�it� de o copie de 
pe ordinul de plat� vizat de unitatea bancar� se depune la 
direc�ia sanitar� jude�ean� sau la Direc�ia sanitar� a municipiului 
Bucure�ti în a c�rei raz� teritorial� se afl� sediul persoanelor 
juridice prev�zute la art. 1, în termen de 20 de zile de la 
expirarea lunii/trimestrului pentru care se datoreaz� 
contribu�iile.” 
 
        In raport cu cele de mai sus �i având în vedere c� petentul nu 
�i-a îndeplinit obliga�iile imperativ stabilite prin lege, organele de 
inspec�ie fiscal� în mod corect au stabilit accesorille aferente 
neachit�rii la termenul scadent a obliga�iilor fiscale. 
 
        A�a cum rezult� din cuprinsul contesta�iei, petentul motiveaz� 
neplata acestor obliga�ii accesorii c�tre bugetul de stat consolidat 
prin prisma blocajului financiar suferit de societate, care nu a 
încasat la timp contravaloarea serviciilor executate c�tre Prim�ria 
ora�ului ….        
        Nu este relevant acest punct de vedere, întrucât rela�iile 
agentului economic cu institu�ii publice sau al�i agen�i economici, 
nu îl exonereaz� de crean�ele stabilite în sarcina sa, culpa într-o 
asemenea situa�ie revenind exclusiv acestuia �i nicidecum 
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organului fiscal. A�a cum s-a ar�tat mai sus, printre obliga�iile ce 
revin contribuabililor sunt �i cele cu privire la achitarea la termenul 
de scaden�� a obliga�iilor bugetare.  
 
         Referitor la motivele prezentate de petent privind nulitatea 
deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale prin prisma lipsei motivelor de fapt �i a 
men�iunilor privind audierea contribuabilului, se re�in urm�toarele: 
- organele de inspec�ie fiscal� re�in ca motiv de fapt: pentru plata 
cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor 
venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat dobânzi �i 
penalit��i de întârziere; 
- mai mult, la baza emiterii deciziilor referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, a stat Raportul privind 
rezultatul inspec�iei fiscale, în care s-au prezentat constat�rile 
inspec�iei, din punct de vedere faptic si legal; 
- cu privire la motivele prezentate de petent referitoare “men�iuni 
privind audierea contribuabilului ”, a�a cum s-a ar�tat �i la 
solu�ionarea contesta�iei înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr…/...2007 la baza actului administrativ fiscal 
ataca, a stat acela�i raport de inspec�ie fiscal� unde la capitolul V 
“discu�ia final� cu contribuabilul”, organele de inspec�ie fiscal� au 
men�ionat faptul c� “în data de ...2006 a avut loc discu�ia final� 
cu contribuabilul, la sediul AFP Petro�ani. Fa�� de constat�rile 
din prezenta inspec�ie fiscal� contribuabilul nu a avut obiec�iuni.” 
 
         Prin urmare, fa�� de cele ar�tate, afirma�iile contestatorului 
se constat� a fi nefondate, acestea neputând fi luate în 
considerare la solu�ionarea cauzei în mod favorabil. 
 

                Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.186   
       din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de   
       procedura fiscal�, se  
 
 
                                                         DECIDE: 

 
 
       Respingerea contesta�iei formulat� de c�tre  SC X SRL 
Petro�ani pentru suma de  … lei reprezentând accesorii calculate 
la debite neachitate la termen.         
 
        


