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    D E C I Z I A  Nr.186 
                       din 25 octombrie 2012 
 
 
 
 Privind solutionarea contestatiei formulata de catre SC x SRL cu sediul social în 
localitatea x, x nr. x, judetul Sălaj, înregistrata  la D.G.F.P. Salaj sub nr. x din x. 
 Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Salaj a fost înstiintata de catre 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Zalau, prin adresa nr. x din x cu privire la 
contestatia formulata de catre SC x SRL împotriva Deciziei nr. x din data de x referitoare 
la obligatiile de plată accesorii.   
 Contestatia a fost înregistrata la Administratia Finantelor Publice a municipiului x 
sub numarul x din x, este formulata în termen si semnată de către reprezentantul legal al 
societătii. 
 Constatand ca în speta sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 alin. 
(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare D.G.F.P. Salaj este investita sa se 
pronunte asupra cauzei. 
 I. SC x SRL prin reprezentantul legal formulează contestatie împotriva Deciziei nr. 
x din data de x referitoare la obligatiile de plată accesorii, pentru accesorii în sumă de x 
lei. 
 In sustinere arată că pe rolul instantelor de judecată societatea are introduse 
cauze împotriva unor Procese verbale de control si documente emise de către AFP 
Zalău, o parte din cauze fiind castigate o parte aflându-se încă pe rol. In baza 
documentelor câstigate în instantă societatea are de recuperat sume importante si nu de 
plată cum apreciază organul fiscal, la care s-au calculat penalităti si dobânzi. 
 In concluzie solicită amânarea luării vreunei decizii până la solutionarea definitivă 
a litigiilor între societate si AFP Zalău, aflate pe rol.    
 II. Prin Decizia nr.x din data de x referitoare la obligatiile de plată acesorii au fost 
stabilite obligatii fiscale accesorii în sumă de x lei. 
 Potrivit Anexei la această decizie (existentă în copie la dosarul cauzei) 
documentele prin care s-a individualizat sumele de plată asupra cărora s-au calculat 
obligatii accesorii sunt declaratiile 100, 102 si 300 depuse de către societate în perioada 
anilor 2009-2011. Pentru sumele declarate s-au calculat dobânzi si penalităti de 
întârziere din ziua imediat următoare scadentei plătii si până la data de 31.03.2011. 
 III. Din analiza documentelor existente la dosarul  cauzei, avand în vedere 
constatarile organelor de control fiscal, sustineri le contestatarei precum si 
prevederile legale în materie au rezultat urmatoare le: 

Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de     
Administrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare FiscalăAdministrare Fiscală    
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Sălaj 

P-ta Iuliu Maniu, nr 15 
Zalău, judeţul Sălaj 
Tel : +0260 662309 
Fax: +0260 610249 
e-mail:FinantePublice.Salaj@mfinante.ro 
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 In fapt prin Decizia nr.x din data de x referitoare la obligatiile de plată acesorii, în 
baza prevederilor art. 88 lit.c) si art. 119 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală pentru plata cu întârziere a impozitului pe venit, impozit pe 
profit,  taxa pe valoarea adăugată si contributii sociale s-au calculat accesorii în sumă de 
3524 lei. 

Conform anexei la Decizia nr.x din data de x documentele prin care s-a 
individualizat sumele de plat ă sunt declaratiile 100, 102 si 300  depuse de către 
societate în perioada 2009-2011. Pentru sumele declarate si neachitate s-au calculat 
dobânzi si penalităti de întârziere din ziua imediat următoare scadentei plătii si până la 
data de 31.03.2011. 

SC x SRL prin reprezentantul legal formulează contestatie împotriva Deciziei nr. x 
din data de x referitoare la obligatiile de plată accesorii, pentru accesorii în sumă de x 
lei. 
 In sustinere arată că pe rolul instantelor de judecată societatea are introduse 
cauze împotriva unor Procese verbale de control si documente emise de către AFP 
Zalău, o parte din cauze fiind câstigate, o parte aflându-se încă pe rol.  

In baza documentelor câstigate în instantă societatea are de recuperat sume 
importante si nu de plată cum apreciază organul fiscal, la care s-au calculat penalităti si 
dobânzi. 

In concluzie solicită amânarea luării vreunei decizii până la solutionarea definitivă 
a litigiilor între societate si AFP Zalău, aflate pe rol.  

In ceea ce priveste cererea societătii privind amănarea luării unei decizii 
referitoare la solutionarea contestatiei până la solutionarea definitivă a litigiilor cu AFP 
Zalău, aflate pe rol, aratăm contestatarei faptul că Decizia nr.x din data de x referitoare 
la obligatiile de plată acesorii, a fost emis ă ca urmare a faptului c ă, societatea nu a 
achitat la termenele prev ăzute de lege obligatii fiscale declarate  prin decl aratiile 
100, 102 si 300 depuse în perioada 2009-2011.  

Astfel potrivit prevederilor art. 214 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare 
“Organul de solu ţionare competent poate suspenda procedura, la cerer e, dacă 
sunt motive întemeiate .”  

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscală, republicată cu modificările si completările ulterioare: 

“ART. 119 
Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către debitor a obliga ţiilor 

de plat ă, se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de întârziere. 
(…) 
ART. 120 
Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz ă pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat urm ătoare termenului de scaden ţă şi pân ă la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 

ART. 120^1 
Penalităţi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga ţiilor fiscale se sanc ţionează cu o penalitate 

de întârziere datorat ă pentru neachitarea la scaden ţă a obliga ţiilor fiscale 
principale .” 
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 In concluzie pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, 
în cazul supus solutionării Contestatoarea datorează suma de x lei reprezentând 
accesorii conform Deciziei  x din data de x.   

Având în vedere că DGFP Sălaj s-a pronuntat asupra faptului că, petenta 
datorează obligatiile stabilite prin Decizia nr. x iar motivele invocate nefiind sustinute cu 
documente nu sunt de natură să justifice suspendarea solutionării contestatiei, se va 
respinge ca neântemeiată si nemotivată contestatia formulată. 

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei în temeiul prevederilor actelor 
normative invocate si ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  se 

 
 

 
           D E C I D E: 
 
  

1. Respinge ca neântemeiată si nemotivată cererea SC x SRL referitoare la 
suspendarea solutionării contestatiei. 

2.  Respinge ca neântemeiată si nemotivată contestatia formulata de catre SC x 
SRL împotriva Deciziei nr. x din data de x referitoare la obligatiile de plată accesorii. 
 3. Prezenta decizie poate fi contestata potrivit legii la Tribunalul Salaj în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
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