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           MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  076 
din  18.04.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat� de 
S.C. .....S.R.L. din localitatea Suceava,                 

înregistrat�  la Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  Suceava 
sub  nr.  ..... 

 
 
              Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, prin  adresa  nr.  
....., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
....., cu privire la contesta�ia formulat� de S.C. .....S.R.L., având domiciliul fiscal în 
localitatea Suceava, ....., jud. Suceava. 

 
         

               S.C. .....S.R.L. Suceava,  contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de 
impunere nr. ....., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, 
privind  suma de .....lei, reprezentând: 

- .....lei dobânzi aferente impozitului pe profit; 
- .....lei penalit��i aferente impozitului pe profit. 

 
     Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003  privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

     Constatând  c�  în  spe��  sunt  întrunite  condi�iile  prev�zute  de  art.  179  
din  O.G.  nr.  92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este  învestit�  s�  se  pronun�e  
asupra  contesta�iei. 
  

      I.   S.C. .....S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, prin 
contesta�ia  formulat�, sus�ine c� nu datoreaz� suma de .....lei reprezentând obliga�ii 
fiscale accesorii, stabilite prin Decizia nr. ....., pe motiv c� acestea sunt prescrise. 

      Contestatoarea precizeaz� c� prin procesul verbal încheiat la data de 
27.01.1998 de c�tre Direc�ia Controlului Financiar de Stat Suceava s-a stabilit în 
sarcina societ��ii un impozit pe profit suplimentar în sum� de .....lei la care s-au 
calculat major�ri în sum� de .....lei. 

    Petenta face precizarea c� s-a depus plângere penal� împotriva persoanei  
.....în calitate de administrator al societ��ii iar societatea s-a constituit ca parte civil� 



 2

responsabil� pentru suma men�ionat� în procesul verbal nr. .....întocmit de Direc�ia 
Controlului Financiar de Stat Suceava. 

   Contestatoarea sus�ine c� prin sentin�a penal� nr. .....s-a dispus achitarea 
numitului .....în calitate de administrator al societ��ii, solu�ie men�inut� �i prin decizia 
penal� nr. .....a Tribunalului Suceava �i ulterior prin decizia penal� nr. ...... 

   Petenta sus�ine c� nu datoreaz� sumele stabilite prin Decizia nr. ....., care fac 
obiectul contesta�iei, din urm�toarele motive: 

   Contestatoarea invoc� excep�ia prescrip�iei  cu privire la sumele datorate pe 
motiv c� debitele stabilite prin procesul verbal nr. .....reprezint� impozit pe profit 
aferent perioadei 23.05.1995 – 31.12.1997 �i trebuiau executate în cadrul termenului 
de prescrip�ie de 5 ani dup� cum urmeaz�: 

     - impozitul în sum� de .....lei aferent perioadei 23.05 – 31.12.1995 �i 
major�rile aferente de .....lei puteau fi executate pân� la data de 31.12.2000; 
      - impozitul în sum� de .....lei aferent anului 1996 cu major�rile aferente în 
sum� de ….. lei puteau fi executate pân� la data de 31.12.2001; 
               - impozitul în sum� de ….. lei aferent anului 1997 cu major�rile aferente în 
sum� de ….. lei puteau fi executate pân� la data de 31.12.2002. 
               Petenta sus�ine c� debitele trebuiau executate în interiorul termenului de 
prescrip�ie pentru fiecare sum� în parte iar accesoriile care decurg ca urmare a 
neachit�rii debitelor nu constituie motiv de suspendare sau prelungire a termenului de 
prescrip�ie acestea putând fi percepute din momentul existen�ei debitului �i pân� la 
expirarea termenului de prescrip�ie de 5 ani. În aceste condi�ii, dac� momentul 
constat�rii debitului se consider� a fi data de 27.01.1998 când s-a încheiat procesul 
verbal de stabilire a debitului, acesta putea fi executat pân� la data de 27.01.2003. 
               Contestatoarea men�ioneaz� c� a achitat suma de .....lei stabilit� ini�ial, dup� 
data expir�rii termenului de prescrip�ie de 5 ani, respectiv în ianuarie 2004 �i aprilie 
2004 dar sus�ine c� acest fapt nu are nici o relevan�� în ceea ce prive�te major�rile de 
întârziere, pe motiv c� debitul care a generat aceste major�ri era prescris. 
               Petenta sus�ine c� dac� s-ar considera c� termenul de prescrip�ie a fost 
întrerupt ca urmare a contest�rii în instan�� a procesului verbal din 27.01.1998, de la 
data pronun��rii Deciziei nr. .....a Cur�ii Supreme de Justi�ie prin care s-a men�inut 
procesul verbal din 27.01.1998 �i pân� la emiterea Deciziei nr. ..... care face obiectul 
prezentei contesta�ii, au trecut de asemenea mai mult de 5 ani, intervenind �i în acest 
caz prescrip�ia. 
 
 

       II.  Prin  Decizia de impunere nr. ....., Administra�ia Finan�elor  
Publice a municipiului Suceava  a  stabilit  c�  S.C. .....S.R.L. datoreaz� 
bugetului de stat suma de .....lei, reprezentând: .....lei dobânzi aferente impozitului 
pe profit �i .....lei penalit��i aferente impozitului pe profit.                    

    Prin decizia nr. ....., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava în baza procesului verbal nr. .....încheiat de Direc�ia 
Controlului Financiar de Stat Suceava, s-a stabilit în sarcina S.C. .....S.R.L., obliga�ii 
fiscale accesorii în sum� total� de .....lei, pentru perioada 27.01.1998 – 02.04.2004. 
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    Obliga�iile fiscale accesorii au fost stabilite în temeiul art. 85 lit. c �i art. 114 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare. 

 
 

     III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  
vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

  
      În ceea ce prive�te  suma  contestat�  de  .....lei, reprezentând .....lei 

dobânzi �i .....lei penalit��i de întârziere aferente impozitului pe profit, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e 
dac� aceste sume au fost stabilite în cadrul termenului de prescrip�ie. 

 
      În  fapt, prin procesul verbal din data de 27.01.1998, înregistrat sub nr. ....., 

organele de control din cadrul Direc�iei Controlului Financiar de Stat Suceava, au 
stabilit în sarcina  S.C. ..... S.R.L.  un impozit pe profit în sum� de .....lei �i major�ri 
în sum� .....lei, pentru perioada 05.1995 – 12.1997. 

      Prin Decizia nr. ....., organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava au calculat, pentru neachitarea debitului stabilit prin 
procesul verbal din data de 27.01.1998, obliga�ii fiscale accesorii în sum� total� de 
.....lei, din care dobânzi în sum� de .....lei �i penalit��i în sum� de .....lei.  

        Accesoriile în sum� de .....lei au fost calculate pentru perioada 27.01.1998 
– 02.04.2004, în temeiul prevederilor art. 85 lit. c �i art. 114 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�. 

 
       În drept, în ceea ce prive�te prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii 

fiscale sunt aplicabile prevederile art. 89 alin. 1 �i 2 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 

 

      ART. 89 
               ,,(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
                (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� 
curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a 
fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel.” 
 
                 Art. 22 din acela�i act normativ define�te obliga�iile fiscale astfel: 
 
              ART. 22 
              ,,Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege: 
              […] 
              d) obliga�ia de a pl�ti dobânzi �i penalit��i de întârziere, aferente 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului general 
consolidat, denumite obliga�ii de plat� accesorii;”           
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              La art. 22 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, se 
precizeaz�: 
           

               ART. 22 
               ,,Impozitele �i taxele datorate statului, contribu�ia pentru asigur�ri 
sociale, precum �i primele de asigurare datorate în temeiul asigur�rilor prin 
efectul legii, r�mân supuse dispozi�iilor privitoare la prescrip�ie din legile 
speciale. 
                

     Referitor la întreruperea termenului de prescrip�ie, sunt aplicabile 
prevederile art. 90 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care 
precizeaz�: 
 

               ART. 90 
               ,,(1) Termenele prev�zute la art. 89 se întrerup �i se suspend� în 
cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea �i suspendarea 
termenului de prescrip�ie a dreptului la ac�iune potrivit dreptului comun.” 
 
�i ale pct. 89. 1 din H.G. nr. 1050/2004 privind Normele metodologice de aplicare a 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
 
              ,,Norme metodologice: 
              89.1. Dispozi�iile referitoare la cazurile �i condi�iile de suspendare �i 
întrerupere a termenului de prescrip�ie sunt cele cuprinse în Decretul nr. 
167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, cu modific�rile ulterioare.” 
 
              Referitor la întreruperea termenului de prescrip�ie, art. 16 �i 17 din Decretul 
nr. 167/1958 la care se face referire în Normele metodologice de aplicare a Codului 
de procedur� fiscal�, se men�ioneaz�: 
 

               ART. 16 
               ,,Prescrip�ia se întrerupe: 
               a) prin recunoa�terea dreptului a c�rui ac�iune se prescrie, f�cut� de cel 
în folosul c�ruia curge prescrip�ia. 
               b) prin introducerea unei cereri de chemare în judecat� ori de 
arbitrare, chiar dac� cererea a fost introdus� la o instan�� judec�toreasc�, ori la 
un organ de arbitraj, necompetent;” 
 
              ART. 17 
              ,,Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit 
împrejurarea care a întrerupt-o. 
              Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie. 
              În cazul când prescrip�ia a fost întrerupt� printr-o cerere de chemare în 
judecat� ori de arbitrare sau printr-un act încep�tor de executare, noua 
prescrip�ie nu începe s� curg� cât timp hot�rârea de admitere a cererii nu a 



 5

r�mas definitiv� sau, în cazul execut�rii, pân� la îndeplinirea ultimului act de 
executare.” 
 
               Din textele de lege citate mai sus rezult� c� dreptul organului fiscal de a 
stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, �i c� acest termen începe s� 
curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�. 
       De asemenea, din aceste texte de lege rezult� c� prescrip�ia poate fi 
întrerupt� în cazul în care exist� o chemare în judecat�, situa�ie în care prescrip�ia 
început� înaintea întreruperii se �terge �i începe s� curg� o nou� prescrip�ie din 
momentul existen�ei unei hot�râri definitive de admitere a cererii. 
               Conform acestor prevederi legale, prescrip�ia mai poate fi întrerupt� �i în 
cazul recunoa�terii dreptului a c�rui ac�iune se prescrie, f�cut� de cel în folosul c�ruia 
curge prescrip�ia. 
 
               Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult� c�, prin 
procesul verbal din data de 27.01.1998, organele de control din cadrul Direc�iei 
Controlului Financiar de Stat au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale în sum� 
total� de .....lei din care impozit pe profit în sum� de .....lei �i major�ri în sum� de 
.....lei, act pe care societatea l-a contestat în instan��. 
                Prin Încheierea Cur�ii de Apel Suceava din ....., s-a dispus suspendarea 
execut�rii procesului verbal contestat, suspendare care a subzistat pân� la data de 
12.05.2000 când procesul verbal înregistrat sub nr. ..... întocmit de Direc�ia 
Controlului Financiar de Stat Suceava  a fost men�inut irevocabil ca fiind legal �i 
temeinic, prin Decizia nr. .....pronun�at� de Curtea Suprem� de Justi�ie. 
                Din analiza celor prezentate mai sus, rezult� c� termenul de prescrip�ie a 
fost întrerupt pân� la data de 12.05.2000 când obliga�ia fiscal� stabilit� prin procesul 
verbal din 27.01.1998 a devenit cert�, dat� la care începe s� curg� un nou termen de 
prescrip�ie de 5 ani. 
                Având în vedere prevederile art. 89 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, conform c�ruia ,,termenul de prescrip�ie a dreptului 
prev�zut la alin. (1) începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor 
celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�” �i faptul c� obliga�ia fiscal� stabilit� prin 
procesul verbal nr. .....a devenit cert� la data de 12.05.2000, rezult� c� termenul de 
prescrip�ie pentru stabilirea obliga�iilor fiscale accesorii începe s� curg� începând cu 
data de 01.01.2001. 
                 De asemenea, din documentele existente la dosarul cauzei, respectiv 
contesta�ia formulat�, rezult� c� societatea a achitat debitul în sum� de .....lei,  la data 
de 20.01.2004, 30.01.2004 �i 02.04.2004, în cadrul termenului de prescrip�ie de 5 ani, 
aceasta fiind de asemenea o situa�ie în care termenul de prescrip�ie se întrerupe, 
conform art. 16 din Decretul nr. 167/1958. 
               În consecin��, obliga�iile fiscale accesorii în sum� total� de .....lei cuprinse 
în Decizia de impunere nr. ..... din data de 07.12.2005 �i care face obiectul 
contesta�iei au fost stabilite în cadrul termenului de prescrip�ie. 
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     În ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i de 
întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de stat, 
sunt aplicabile prevederile legale: 

 
�� pân� la data de 30.09.2001, art. 13 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea    

crean�elor bugetare, care precizeaz�: 
 
              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.[…] 

  În cazul constat�rii unor diferen�e de obliga�ii bugetare, stabilite de 
organele competente, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, 
pân� la data realiz�rii acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în mod 
corespunz�tor.” 

 
��începând cu data de 1.10.2001 pân� la data de 31.12.2002, art. 13 din O.G. nr. 

11/1996 privind executarea crean�elor bugetare a fost modificat potrivit art. 4 
din O.G. nr. 26/2001, astfel: 

 

               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.[…] 

   În cazul constat�rii unor diferen�e de obliga�ii bugetare, stabilite de 
organele competente, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, 
pân� la data realiz�rii acesteia inclusiv, prevederile alin. 1 aplicându-se în mod 
corespunz�tor.” 

                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�. […]” 

��în anul 2003, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea 
crean�elor bugetare, republicat�, care stipuleaz�: 

 

            ART. 12 
            „Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare debitorii 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […]” 
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            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�. […]” 
 

��începând cu data de 1.01.2004 sunt aplicabile prevederile art. 108, 109 �i 114 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 

 

             ART. 108 
            „(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. 109 
             „(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
             (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� 
cum urmeaz�: 
              a)pentru diferen�ele de impozite, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, taxei sau 
contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii acesteia 
inclusiv;[…]” 
     

              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.[…] ” 
 

       Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la 
termenul scadent a impozitului pe profit stabilit suplimentar de organele de control 
debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

       Prin urmare, dobânzile �i penalit��ile de întârziere în sum� total� de .....lei 
aferente impozitului pe profit reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitele. 
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        Fa�� de cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� accesoriile, în 
sum� total� de .....lei, au fost stabilite de c�tre organele fiscale în cadrul termenului de 
prescrip�ie, urmeaz� a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat�. 
 
 

       Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art. 108, 109 �i 114 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal� �i art. 22, 89 alin. 1 �i 2, art. 90 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� republicat�, pct. 89.1 din Normele metodologice de aplicare a O.G. 
nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, art. 16, 17 �i 22 din Decretul nr. 
167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�, art. 13 din O.G. nr. 11/1996 privind 
executarea crean�elor bugetare modificat prin O.G. nr. 26/2001, art. 12, 13 �i 14 din 
O.G. nr. 61/2002 privind colectarea crean�elor bugetare, coroborate cu art. 186 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se:   
 
 

DECIDE: 
 
 

      Respingerea contesta�iei formulate de S.C. .....S.R.L. împotriva Deciziei 
de impunere nr. ....., privind suma de .....lei,  reprezentând: 
               - .....lei - dobânzi aferente impozitului pe profit; 
               - .....lei - penalit��i aferente impozitului pe profit, 
               ca neîntemeiat�. 
 

     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
  


