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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                         M E H E D I N T I

DECIZIA Nr. .....
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C.  X  S.A. Drobeta Tr. Severin
inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. .../2008

Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de S.C. X S.A.
din Drobeta Tr. Severin, str. ... nr. ..., cu contestatia inregistrata sub nr. ... din
18.03.2008.

Contestatia a fost formulata impotriva masurii dispuse prin Decizia de impunere
privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala nr.
.../19.02.2008, emisa in baza Raportului de inspectie fiscala nr. ... intocmit la data de
19.02.2008, de catre organele de control ale Administratiei Finantelor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii Mehedinti, si are ca obiect suma de ... lei, reprezentând
majorari de intarziere aferente T.V.A. de plata datorata la bugetul de stat conform
decontului de T.V.A. depus sub nr. .../24.01.2007.

Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207, alin.1 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata.

Constatand ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 alin. 1 si art. 209,
alin. 1, lit.a din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti este competenta sa
solutioneze cauza.

I. Prin contestatia formulata, S.C. X S.A. Drobeta Tr. Severin contesta partial
masurile dispuse prin  Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de
plata stabilite de inspectia fiscala nr. .../19.02.2008, emisa in baza Raportului de inspectie
fiscala nr. .../19.02.2008, respectiv majorarile de intarziere aferente T.V.A. de plata
datorat la bugetul de stat  in suma de ... lei, in sustinere invocand urmatoarele:
           In data de 24.01.2007 sub nr. ... a depus la Administraria Finantelor Publice pentru
Contribuabilii Mijlocii decontul de T.V.A. aferent lunii decembrie 2006 din care rezulta o
taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei, suma inregistrata si in evidenta
contabila a societatii ca obligatie de plata.
         Datorita faptului ca Decontul de T.V.A. mai sus mentionat nu a fost preluat in
evidenta pe platitor ca obligatie de plata in ceea ce priveste T.V.A. pentru suma de ... lei,
aceasta nu a putut fi retinuta din suma obtinuta in urma executarii silite, prin licitatie
publica a ansamblului de bunuri apartinand societatii.



2

           De asemenea, contestatarul precizeaza ca in urma distribuirii sumei rezultata din
executarea silita, i s-a comunicat ca  s-au retinut toate sumele pe care le datora la Bugetul
General Consolidat si se considera indreptatit sa conteste masura de calcul a majorarilor de
intarziere cu privire la debitul cu titlu de TVA de plata datorat la bugetul de stat in suma
de ... lei dupa data de 18.08.2007.

II. Prin  decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata
stabilite de inspectia fiscala nr. .../19.02.2008, emisa in baza Raportului de inspectie
fiscala nr. ... intocmit la data de 19.02.2008, organele de inspectie fiscala au constatat ca in
luna decembrie 2006, unitatea a inregistrat o taxa pe valoarea adaugata colectata in suma
de ... lei si o taxa pe valoarea adaugata deductibila in suma de ... lei, rezultand o taxa pe
valoarea adaugata de plata in suma de ... lei, TVA de plata ce nu a fost achitata la bugetul
de stat pana la data incheierii controlului si ca urmare au fost stabilite in sarcina
contestatoarei pe perioada 18.08.2007-18.02.2007, majorari de intarziere aferente  in suma
de ... lei.

Inspectia fiscala si-a intemeiat decizia de impunere mai sus amintita pe dispozitiile
art. 82 alin(2), art.86 alin.(4), art.119 alin(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 158
alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

        III. Luând în considerare constatările organului de control, motivele invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele normative în
vigoare pe perioada supusă controlului se retin următoarele:

Directia generala a finantelor publice Mehedinti este investita sa se pronunte
daca contestatoarea datoreaza  majorarile de intarzierein suma de ... lei, stabilite de
Activitatea de inspectie fiscala din cadrul Administratiei Finantelor Publice
Contribuabili Mijlocii prin decizia de impunere nr. .../19.02.2008, emisa in baza
Raportului de inspectie fiscala nr. ... intocmit la data de 19.02.2008.

In fapt ,  la data de 24.01.2007  S.C.  X S.A. din Drobeta Tr. Severin  a depus la
organul fiscal decontul de TVA pentru luna decembrie 2006 inregistrat sub nr
.../24.01.2007 din care rezulta o taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de ... lei, care
nu a fost achitata la bugetul de stat la termenul legal  pana la data incheierii controlului
materializat prin Raportul de inspectie fiscala nr. ... intocmit la data de 19.02.2008.
Intrucat debitul mentionat in suma de ... lei nu a fost preluat in fisa sintetica pe
platitor a organului fiscal, existand  neconcordanta intre evidenta contabila si cea
fiscala, astfel ca in baza raportului anterior mentionat s-a emis decizia de inpunere nr.
.../19.02.2008 pentru obligatii suplimentare de plata, calculand-se pentru periada
25.01.2007-18.02.2008 majorarile de intarziere in suma de ... lei, contestate partial
pentru perioada 18.08.2007-18.02.2008, cuantumul sumei contestate fiind de ... lei.

In drept,  in ceea ce priveste legalitatea stabilirii de majorari de intarziere pentru
neachitarea la termen a obligatiilor de plata catre bugetul de stat sunt aplicabile prevederile
art. 116, devenit art. 120 la data de 31.07.2007, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
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privind Codul de procedura fiscala republicata care stipuleaza: ,,majorarile de intarziere
se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv”.

Din textul de lege mai sus citat, se retine ca pentru neachitarea la termenul scadent a
obligatiilor bugetare stabilite suplimentar de catre organele de control debitorii datoreaza
majorari de intarziere.

Fata de cele prezentate mai sus si avand in vedere faptul ca,  debitul care a generat
majorarile de intarziere in suma de ... lei, nu a fost achitat la termenl legal, fapt pentru
care, potrivit principiului de drept ,,accesorium sequitur principale", urmeaza a se achita
de catre contestatoare majorarile de intarziere aferente obligatiilor bugetare stabilite
suplimentar de catre inspectia fiscala prin Decizia de impunere nr. .../19.02.2008 pentru
perioada 18.08.2007-18.02.2008.

Motivatia contestatoarei nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei,
deoarece prin procesul verbal nr. .../14.08.2007 privind eliberarea sau distribuirea sumelor
rezultate din executarea silita, i s-a comunicat la pct.II  taxa pe valoarea adaugata datorata
si retinuta la Bugetul General Consolidat in urma executarii silite mai putin decontul nr.
.../24.01.2007 cu TVA de plata in suma de ... lei, astfel ca aceasta in conformitate cu disp.
art. 158 alin.1 din Codul Fiscal care precizeaza: ”orice persoana obligata la plata TVA
poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre
bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor
prevazute la art. 156.2 si 156.3, la organul fiscal competent, conform prezentului
titlu” avea obligatia sa achite TVA in suma de ... lei dupa ce a luat la cunostinta ca aceasta
nu a fost retinuta in urma distribuirii sumei rezultate din executarea silita.

Referitor la punctul 1 din contestatia depusa de S.C. X S.A. prin care contesta
masura 1.1 din Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala care
prevede diminuarea pierderii fiscale, precizam ca in conformitate cu pct. 5.4, lit.d din
Ordinul nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata s-a transmis o copie xerox a
contestatiei  prin adresa nr. .../26.03.2008 AFP Contribuabilii Mijlocii spre competenta
solutionare.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 158 alin 1 Cod
Fiscal, art. 120 alin.1 coroborate cu art. 209, art. 210, alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

D E C I D E

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de S.C. X S.A. din Drobeta
Turnu Severin impotriva deciziei de impunere nr. ..../19.02.2008, emisa in baza Raportului
de inspectie fiscala nr. .../19.02.2008 pentru suma de ... lei, reprezentand majorari de
intarziere aferente perioadei cuprinse intre 18.08.2007 si 18.02.2008 datorate pentru
T.V.A. de plata neachitata la termenele legale.
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        2. Solutionarea punctului 1 din contestatie prin care se contesta masura 1.1 din
Dispozitia privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala care prevede
diminuarea pierderii fiscale, de catre A.F.P. pentru Contribuabilii Mijlocii, asa cum a fost
transmis  prin adresa nr. ..../26.03.2008

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Mehedinti în termen de
6 luni  de la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director executiv,


