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                                      DECIZIA NR. 3651/402/01.11.2013 
 
privind modul de solu�ionare a contesta�iei depus� de SC X SRL  înregistrat� 

la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub   nr. 39650/31.07.2013 
 

            Direc�ia generala a finan�elor publice Hunedoara a fost sesizata de AFP 
Contribuabili Mijlocii prin adresa nr..../31.07.2013 asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL, cu sediul in ..., judetul Hunedoara împotriva Deciziei 
nr..../21.06.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, încheiat� de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii, privind suma totala de 
... lei, reprezentand:  

-  ... lei – accesorii aferente TVA; 
-   ... lei – accesorii impozit 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 OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, iar în considerarea dispozi�iilor exprese ale art.17 din OG nr.74/2013 
coroborat cu art.12 din HG nr. 520/2013 �i art.209 alin.(1) din OG 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 contestatia formulata petentul solicita anularea Deciziei 
nr..../21.06.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii pentru suma de ... lei , 
sustinand urmatoarele:  

        In fapt, prin Decizia nr..../21.06.2013, s-au calculat accesorii in suma de ... 
lei, din care insa petenta a achitat suma de ... lei.Suma ramasa de ... lei care 
este si contestata, reprezinta accesorii calculate pentru sumele individualizate 
prin Decizia de impunere nr..../06.08.2010, care a fost respinsa prin Decizia 
nr..../2012 a Curtii de Apel Alba Iulia.  
       Impotriva acestei Decizii petenta a formulat cerere de revizuire, cu termen 
de judecata la ICCJ in data de 21.11.2014, astfel ca, petenta considera ca pana 
la solutionarea acestei cereri, sumele individualizate prin Decizia de impunere 
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nr..../06.08.2010 nu sunt certe si exigibile, solicitand pe aceasta cale admiterea 
contestatiei si anularea Deciziei contestate pentru suma de ... lei. 
        II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor publice pentru 
contribuabili mijlocii, în temeiul art. 88 lit.c �i art.119 din OG 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 obliga�iilor fiscale accesorii datorate pentru debitele neachitate, 
astfel: 

-  ... lei – accesorii aferente TVA; 
-     ...lei – accesorii aferente impozitului pe profit. 

     III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile organelor fiscale �i 
actele normative invocate, se re�in urm�toarele: 
 
      Cauza supusa solutionarii este daca reprezentan�ii Administra�iei finan�elor 
publice pentru contribuabili mijlocii au stabilit in mod corect în sarcina petentei, 
obliga�iile fiscale accesorii. 
             In fapt, prin Decizia de impunere nr..../06.08.2010 emisa de Activitatea 
de Inspectie Fiscala din cadrul DGFP Hunedoara, s-au stabilit ca obligatii 
suplimentare de plata suma de ... lei reprezentand impozit pe profit, TVA si 
accesorii aferente.Prin Decizia nr. .../2012 a Curtii de Apel Alba Iulia s-a dispus 
desfiintarea partiala a Deciziei de impunere mai sus amintite, mentinandu-se de 
plata suma de ... lei reprezentand TVA in suma de ... lei si impozit pe profit in 
suma de ...lei. 
    Aferent acestor debite, prin  Decizia nr..../21.06.2013 contestata s-au calculat 
accesorii dupa cum urmeaza: 
 - ...lei pentru impozitul pe profit ramas de plata din Decizia de impunere 
nr..../06.08.2010, pentru perioada 23.12.2010 – 21.06.2013; 
 -... lei pentru TVA ramasa de plata din Decizia de impunere nr..../06.08.2010, 
pentru perioada 23.12.2010 – 21.06.2013. 
   In drept, in speta sunt incidente prevederile art.119 alin.1 si art.120 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
       Art.119 “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”. 
       Art. 120 “Dobânzi. 
       (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv”. 
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      Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus se re�ine c�, contribuabilii 
datoreaz� bugetului de stat dobânzi “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. 
        Prin contesta�ia formulat� împotriva Deciziei nr..../21.06.2013 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, SC X SRL din Brad, contest� obliga�iile fiscale 
accesorii stabilite de plat� in suma de ... lei, f�r� a aduce argumente �i f�r� a 
prezenta documente din care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea constatat� de 
organele fiscale.Mentiunea petentei referitoare la faptul  ca a formulat cerere de 
revizuire la ICCJ cu termen de judecata 21.11.2014 nu este relevanta in 
solutionarea cauzei, intrucat initierea unei actiuni in instanta care nu are ca efect 
obligatoriu o eventuala suspendare a executarii actelor administrativ fiscale de 
impunere, nu exonereaza petenta de la plata accesoriilor aferente unor debite 
datorate si nici nu impiedica organele fiscale in a aplica prevederile legale 
referitoare la incasarea creantelor bugetare.    
                Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor art.216 
din OG nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� in baza 
referatului nr.         /              , se 
 
                                              
                                                       DECIDE: 
 
    1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de SC X SRL din 
Brad împotriva Deciziei nr..../21.06.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice pentru contribuabili mijlocii, 
pentru suma de ... lei reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale principale de natura impozitului pe profit �i a taxei pe valoarea ad�ugat�.                              
     2. Prezenta decizie se comunica la: 
           -  SC X SRL din … 
           - DGRFP Timisoara-AJFP Hunedoara. 
      3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios administrativ 
competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
                 

                                         DIRECTOR GENERAL, 
 


