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DECIZIA NR .  78  
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva prin 
adresa nr.... / ...2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Hunedoara sub nr. nr.... / ...2006 asupra contesta�iei formulat� 
de SC X SRL. 
                      Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr.... / ...2006 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale emis� 
de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva. 
                    Contesta�ia are ca obiect suma de ... lei reprezentând 
dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane fizice, petenta 
solicitând �i transferul sumei de ... lei pl�tit� ca impozit pe dividende 
persoane fizice, în plat� impozit dividende persoane juridice. 
                      Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Deva înregistrat� sub nr. 26561 / 
01.06.2006, fa�� de data Deciziei nr.... / ...2006, contesta�ia fiind depus� în 
termenul prev�zut de art. 176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�. 
                      Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 175, 176 �i art. 178 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�,  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin 
Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei depus� de SC X SRL.  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL, cu privire la 
Decizia nr.... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
a municipiului Deva, invoc� în sus�inerea cauzei urm�toarele 
argumente: 
                        Petenta arat� c� nu este de acord cu suma de ... lei 
reprezentând dobânzi impozit pe dividende persoane fizice, deoarece 
Declara�ia nr. ... / ...2006 a fost f�cut� în mod eronat de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice a mun. Deva, pe baza interpret�rii 
RAPORTULUI DE INSPEC�IE FISCAL�, încheiat la data de ...2006 . 
                         Societatea contestatoare sus�ine c� obliga�ia de plat� a 
societ��ii referitor la impozitul pe dividende este reglementat� de Codul 
fiscal articolul 36 (3), conform c�ruia impozitul care trebuie re�inut se 



 2 

pl�te�te la bugetul de stat pân� la data de 20 inclusiv a lunii urm�toare celei 
în care se pl�te�te dividendul. 
                       Petenta men�ioneaz� c� nu s-a f�cut înc� plata 
dividendelor, deci impozitul pe dividende nu este o obliga�ie de plat�, 
anexând la contesta�ie balan�a la luna februarie 2006. 
                        Societatea contestatoare sus�ine c� la momentul 
controlului pentru restituirea TVA la 28.02.2006, a solicitat ca din suma de 
restituit s� fie re�inut impozitul pe dividende ca o plat� anticipat�, pentru ca 
în momentul efectu�rii compens�rii s� poat� achita dividendele, în acest 
sens depunând la Administra�ia Finan�elor Publice Deva o cerere de 
compensare, care a fost admis�, drept dovada fiind NOTA nr. ... / ...2006 
prin care s-a f�cut plata impozitului pe dividende.  
                          De asemenea petenta solicit� transferul sumei de ... lei 
pl�tit� ca impozit pe dividende persoane fizice, în plata impozit dividende 
persoane juridice. 
 
                      II.  În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, pentru 
solu�ionarea op�iunii de rambursare a soldului sumei negative a TVA din 
Decontul de TVA întocmit pentru luna februarie 2006 �i înregistrat la  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 
...2006, organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara au efectuat o inspec�ie par�ial� la SC X SRL, încheindu-se 
raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006.  
                      Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006 
încheiat de Activitatea de Control Financiar Fiscal a fost  înregistrat la  
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva sub nr. ... / ...2006, �i 
în baza c�ruia organele Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
Deva au emis Decizia nr.... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale,  în conformitate cu prevederile art. 86 
lit. c) �i art. 115 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, 
republicat�.  
                      Prin Decizia nr.... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Deva a calculat aceste accesorii astfel : 
Decizia nr. ... / ...2006 
Impozit pe dividende persoane fizice  
Documentul prin care s-a individualizat suma de plat� :  
Declara�ia nr. ... / ...2006: 
- dobând�  perioada ...2006-...2006: ... x 0,1% x 23 zile = ... lei; 
 



 3 

                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, în raport cu  perioada supus�  verific�rii, se re�in 
urm�toarele : 
 
                       SC X SRL cu sediul în ..., str. ..., nr. ..., jud. Hunedoara, este 
înmatriculat� la Registrul comer�ului sub nr. J ... / ... / ..., având C.U.I.  R ..., 
este reprezentat� prin dna. ing. ..., în calitate de director �i de dna. ec. ..., în 
calitate de economist. 
 
                         III. 1.  Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... 
lei reprezentând dobânzi aferente impozitului pe dividende persoane 
fizice, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, 
prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se 
pronun�e dac� organele Administra�iei Finan�elor Publice Deva au 
procedat corect la stabilirea de accesorii prin Decizia de Impunere 
privind obliga�iile fiscale, în condi�iile în care aceste accesorii sunt 
aferente unor constat�ri urmare a unei inspec�ii fiscale par�iale. 
 
                               În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare, pentru 
solu�ionarea op�iunii de rambursare a soldului sumei negative a TVA din 
Decontul de TVA întocmit pentru luna februarie 2006 �i înregistrat la  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ... / 
...2006, organele de inspec�ie fiscal� ale Activit��ii de Control Financiar 
Fiscal din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara au efectuat o inspec�ie par�ial� la SC X SRL. 
                              Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat raportul de 
inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006, organele de inspec�ie fiscal� ale 
Activit��ii de Control Financiar Fiscal au constatat urm�toarele  : 
„Conform balan�ei de verificare întocmit� la data de 28.02.2006 societatea 
are urm�toarele obliga�ii de plat� fa�� de bugetul consolidat al statului, 
neachitate pân� la data controlului �i pentru care se solicit� compensarea 
cu soldul negativ a TVA rezultat din decontul de TVA aferent lunii februarie 
2006: 

-... ron lei impozit pe Dividende.   
                          Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006 
încheiat de Activitatea de Control Financiar Fiscal a fost  înregistrat la  
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva sub nr. ... / ...2006, �i 
în baza c�ruia organele Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
Deva au emis Decizia nr.... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale,  în conformitate cu prevederile art. 86 
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lit. c) �i art. 115 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, 
republicat�.  
                          Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva a 
calculat aceste accesorii astfel : 
Decizia nr. ... / ...2006 
Impozit pe dividende persoane fizice  
Documentul prin care s-a individualizat suma de plat� : Declara�ia nr. ... / 
...2006: 
- dobând�  perioada ...2006-...2006: ... x 0,1% x 23 zile = ... lei; 
 
                      În drept, art. 92 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede:   
                   “(1) Inspec�ia fiscal� are ca obiect verificarea bazelor de 
impunere, a legalit��ii �i conformit��ii declara�iilor fiscale, 
corectitudinii �i exactit��ii îndeplinirii obliga�iilor de c�tre 
contribuabili, respect�rii prevederilor legisla�iei fiscale �i contabile, 
stabilirea diferen�elor obliga�iilor de plat�, precum �i a accesoriilor 
aferente acestora.” 
 
                       Potrivit art. 107 alin. (1) �i alin. (2) din aceea�i ordonan��, se 
prevede: 
         “(1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport 
scris, în care se vor prezenta constat�rile inspec�iei, din punct de 
vedere faptic �i legal. 
                       Având în vedere aceste informatii, în Raportul de inspec�ie 
fiscal� par�ial� încheiat de Activitatea de Control Fiscal Hunedoara, la Cap. 
III pct. 3.1 Cu privire la modul de achitare a obliga�iilor fiscale datorate 
bugetului consolidat al statului, stabile�te c� :  
„Conform balan�ei de verificare întocmit� la data de 28.02.2006 societatea 
are urm�toarele obliga�ii de plat� fa�� de bugetul consolidat al statului, 
neachitate pân� la data controlului �i pentru care se solicit� compensarea 
cu soldul negativ a TVA rezultat din decontul de TVA aferent lunii februarie 
2006: 

-... ron lei impozit pe Dividende.”,  
f�r� a se prezenta nici un temei legal, cu men�ionarea articolului, 
paragrafului, punctului, literei sau aliniatului, dac� este vorba de impozit pe 
dividende persoane fizice sau impozit pe dividende persoane juridice ( cota 
de impozitare în baza c�rora a fost calculat impozitul pe dividende ), cu 
precizarea datei la care a fost scadent impozitul.  
                         Revenind la Codul de procedur� fiscal�, potrivit art. 82, 
alin.(1): 
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 “Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului 
consolidat se stabilesc astfel:  
a) prin declaratie fiscala … 
b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri.” 
�i art. 84 : 
”Decizia de impunere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la 
art. 42. …”.  
                      Art. 42 intitulat “Con�inutul �i motivarea actului administrativ 
fiscal ” prevede : 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai in forma scrisa. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urmatoarele elemente: … … 
f) temeiul de drept; … …” 
                La art. 63, alin. (2) se precizeaz� c� : 
“Organul fiscal are sarcina de a motiva decizia de impunere pe baza 
de probe sau constat�ri proprii.”. 
                    În baza celor prezentate �i având în vedere art. 182, alin.(1) 
din Codul de procedur� fiscal� : 
“În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 
de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii 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 constat� c� din Raportul de inspectie fiscala par�ial� nu reiese cu 
exactitate baza legal� pentru stabilirea impozitului, scaden�a impozitului 
pentru calcularea dobânzilor aferente impozitului pe dividende, �i nici nu au 
fost ar�tate dispozi�iile legale înc�lcate cu men�ionarea articoului, 
paragrafului, punctului, literei sau aliniatului. 
                       În acest sens Codul de procedur� fiscal� prevede la art. 46 : 
“Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiin�at în condi�iile 
prezentului cod. ” 
 iar în HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1050 din  1 iulie 2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, la pct. 46.1 lit. f) 
se precizeaz� : 
“Actele administrative fiscale se modific� sau se desfiin�eaz� în 
situa�ii cum sunt: ……… 
f) desfiin�area, potrivit art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, 
total� sau par�ial�, a actului administrativ atacat, ca urmare a 
solu�ion�rii de c�tre organul fiscal competent a contesta�iei 
formulate.” 
                        Conform art. 185, alin.(3) din Codul de procedur� fiscal�: 
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 “Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 
atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare”,  
iar in normele metodologice, la pct. 102.5. : 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este 
necesar� reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua 
de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat 
actul contestat.” 
                          Fa�� de cele de mai sus �i având în vedere c� nu au fost 
respectate prevederile legale în vigoare în sensul c� nu este precizat� baza 
legala pentru calcularea impozitului pe dividende �i nici dispozi�iile legale 
înc�lcate, cu men�ionarea articolului, paragrafului, punctului, literei sau 
aliniatului, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Hunedoara prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor nu se poate pronun�a asupra corectitudinii �i 
realit��ii impozitului pe dividende �i în consecin�� se va desfiin�a par�ial : 

- Raportul de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006 încheiat de 
Activitatea de Control Financiar Fiscal  Hunedoara (înregistrat la  
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva sub nr. ... / 
...2006) pentu pct. 3.1. “ Cu privire la modul de achitare a obliga�iilor 
fiscale datorate bugetului consolidat al statului ” al cap.III Constat�rii 
Fiscale �i cap. VI  Sinteza constat�rilor inspec�iei fiscale, referitor la 
impozitul pe dividende în sum� de … Ron, 

- Decizia nr.... / ...2006 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale, calculate pentru Impozitul pe dividende 
persoane fizice, respectiv dobânda pentru perioada 28.02.2006-
23.03.2006: ... x 0,1% x 23 zile = ... lei, 

urmând ca refacerea verific�rii s� se efectueze pentru aceea�i perioad� �i 
acela�i tip de impozit de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a încheiat actul contestat, conform celor re�inute în prezenta decizie, 
valorificarea constat�rilor urmând a fi efectuate de organul competent 
func�ie de cele constatate la reverificare . 
 
                     III. 2.  Referitor la cap�tul de cerere privind solicitarea 
transferului sumei de ... lei pl�tit� ca impozit pe dividende persoane 
fizice, în plat� impozit dividende persoane juridice, �cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� Biroul de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara are 
competen�a material� de a solu�iona acest cap�t de cerere.  
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�                 În drept, potrivit art. 179 alin. 1 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din 
cadrul Direc�iei Generale a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara este 
competent s� solu�ioneze:  
" Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a 
titlurilor de crean�� privind datoria vamal� ",  
iar art. 179 alin. 2 din din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
prevede:  
�"  (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale 
se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente."  
                      Potrivit ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct 9.8 se precizeaz� : 
 „ 9.8. În cazul în care contesta�iile sunt astfel formulate încât au �i alt 
caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, pentru aceste 
aspecte cererea se va înainta organelor competente de c�tre organul 
învestit cu solu�ionarea c�ii administrative de atac, dup� solu�ionarea 
acesteia.” 
                      În consecin�� Biroul de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se 
dezinveste�te în solu�ionarea contesta�iei referitor la solicitarea societ��ii de 
a se transfera suma de ... lei pl�tit� ca impozit pe dividende persoane 
fizice, în plat� impozit dividende persoane juridice, �i se trimite dosarul 
contesta�ia SC X SRL c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Deva, în calitate de organ competent s� solu�ioneze acest cap�t de cerere. 
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul Ordonan�ei Guvernului nr.92 / 
2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
 
                     Art.1 – Desfiin�area par�ial� a Deciziei nr.... / ...2006 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, 
calculate pentru Impozitul pe dividende persoane fizice, respectiv dobânda 
pentru perioada ...2006-...2006: ... x 0,1% x 23 zile = ... lei, precum �i a 
Raportului de inspec�ie fiscal� par�ial� nr. ... / ...2006 încheiat de 
Activitatea de Control Financiar Fiscal  Hunedoara (înregistrat la  
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Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Deva sub nr. ... / ...2006) 
pentu pct. 3.1. “ Cu privire la modul de achitare a obliga�iilor fiscale datorate 
bugetului consolidat al statului ” al cap.III Constat�rii Fiscale �i cap. VI  
Sinteza constat�rilor inspec�iei fiscale, referitor la impozitul pe dividende în 
sum� de … Ron, 
urmând ca refacerea verific�rii s� se efectueze pentru aceea�i perioad� �i 
acela�i tip de impozit de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea 
care a încheiat actul contestat, conform celor re�inute în prezenta decizie, 
valorificarea constat�rilor urmând a fi efectuate de organul competent 
func�ie de cele constatate la reverificare. 
                      
         Art.2 – Biroul de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul Direc�iei 
Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se dezinveste�te 
în solu�ionarea contesta�iei referitor la solicitarea societ��ii de a se 
transfera suma de ... lei pl�tit� ca impozit pe dividende persoane 
fizice, în plat� impozit dividende persoane juridice, �i se trimite 
dosarul contesta�ia SC X SRL c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Deva, în calitate de organ competent s� solu�ioneze acest 
cap�t de cerere .  
 
        Art.3 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Avizat Biroul Juridic,  
 


