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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ... a 
fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice  ...  prin  adresa  nr.  ...  cu  privire  la 
contestatia formulata de d-na ..., cu sediul in ....

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Deciziile  referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. .., nr. ..., nr. .... si nr. ... prin care s-a stabilit suma de 
... lei reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe venit.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 207 din O.G. nr. 92/2003 ®, 
privind Codul de procedura fiscala.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  ...  prin  biroul  solutionarea  contestatiilor, 
constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 209 din O.G. 
nr.  92/2003  ®,  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa  solutioneze 
prezenta contestatie.

I D-na ... contesta masurile dispuse prin Deciziile  referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. ..., nr...., nr. ... si nr. ...  prin care s-au stabilit majorari de intarziere in suma 
de ... lei aferenta impozitului pe venit.

In sustinerea contestatiei, societatea aduce urmatoarele argumente:
Decizia de impunere nr. ... care constituie baza de calcul a majorarilor consemnate, 

in suma totala de ...  lei,  este nelegala si  netemeinica,  conform contestatiei  depuse la 
Administratia Finantelor Publice ... sub nr. ..., respinsa prin Decizia nr. ... a Biroului de 
solutionare contestatii,  care  a  facut  obiectul  unei  plangeri  catre  Tribunalul  ...,  Sectia 
contencios, constituindu-se dosarul civil nr. ... (nr. format vechi ...) in curs de judecare, 
cu termen ....

Avand  in  vedere  documentele  depuse  la  Administratia  Finantelor  Publice  si  la 
instanta  pentru  sustinerea  contestatiei  contestatorul  solicita  constatarea  caracterului 
nelegal  si  netemeinc  atat  al  deciziei  nr.  ...  cat  si  al  deciziilor  privind  majorarile  de 
intarziere ce deriva din aceasta.

II Administratia Finantelor Publice ...  analizand contestatia d-nei ... formuleaza 
urmatorul punct de vedere:

Contestatia ce priveste Deciziile  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..., 
nr.  ...,.nr.  ...  si  nr.  ...  prin  care  s-a  stabilit  suma de  ...  lei, reprezentand majorari  de 
intarziere aferente impozitului  pe venit,  a fost  depusa in termen, urmand a fi  supusa 
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analizei si solutionarii.
Analizand contestatia inregistrata la Administratia Finantelor Publice ... sub nr. ..., 

organul  de  inspectie  fiscala formuleaza  in  referatul  cu  propuneri  de  solutionare 
urmatorul punct de vedere:

Deciziile  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..., nr. ..., nr. ... si nr. ..., 
care fac obiectul contestatiei, sunt acte administrative emise de catre organul fiscal in 
conformitate cu prevederile art. 119, al. (1), art. 120, al. (1) si al. (6) din OG nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare si sunt aferente debitelor stabilite prin Decizia de impunere nr. .....

Administratia Finantelor Publice ... considera ca atata timp cat decizia nr. ... este 
corecta  si  accesoriile  aferente  generate  sunt  corecte.  In  conditiile  in  care  actul 
administrativ respectiv Decizia de impunere nr. ... ar fi desfiintata vor fi defiintate si 
efectele produse de acest act administrativ adica accesoriile mentionate.

III  Luind  in  considerare  constatarile  organului  de  inspectie  fiscala, 
documentele existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare 
in perioada invocata de contestatoare si organul de control se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este aceea de a stabili daca suma de ... lei, majorari de 
intarziere,  aferente  neachitarii  la  termenele  legale  a  obligatiilor  fiscale,  a  fost  legal 
calculata  de  catre  organul  fiscal  in  conditiile  in  care  societatea  mentioneaza  ca  si-a 
achitat datoriile la termen.

In fapt, Contestatia priveste Deciziile  referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr.  ...,  nr.  ...,  nr.  ...  si  nr.  ....,  privind Codul  de procedura fiscala,  cu modificarile  si 
completarile  ulterioare,  pentru  plata  cu  intarziere a  impozitului  pe  venit  pentru  anii 
2003, 2005 si 2006.

In sustinerea cauzei d-na ..., invoca faptul ca prin Deciziile  referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. ..., nr. ..., nr. ... si nr. ... s-au stabilit majorari de intarziere in suma 
de ... lei, aferente impozitului pe venit stabilit prin Decizia de impunere nr. ..., pe care o 
considera netemeinica si nelegala.

Referitor  la  Decizia  nr.  ...,  d-na  ...  a  facut  contestatie  care  a  fost  respinsa  prin 
Decizia nr. ..., emisa de Biroul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei Generale a 
Finantelor Publice ....

Administratia  Finantelor  Publice  ....,  analizand  contestatia  d-nei  ...  sustine  in 
Referatul  privind  propunerile  de  solutionarea  contestatiei  ca  Deciziile   referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii nr. ..., nr. ..., nr. .... si nr. ... au fost emise corect, avand in 
vedere ca impozitul pe venit stabilit ca si creanta fiscala prin Decizia de impunere nr. .... 
nu a fost achiat.

Motivatia petentei  ca stabilirea suplimentara  a  impozitului  pe venit  prin Decizia 
nr. ... nu este legala si ca aceasta face obiectul unei plangeri catre Tribunalul ... (dosar 

2



civil  nr.  ...)  este neintemeiata  si  in concluzie se  calculeaza corect  si  legal  majorarile 
aferente acestora atata timp cat acestea  nu sunt achitate. 

Organul  de solutionarea  contestatiilor,  analizand intreaga  documentatie  aflata  la 
dosarul contestatiei, a concluzionat:

Atata timp cat actul administrativ, in speta decizia nr. ..., este corecta si atata timp 
cat aceste creante fiscale nu sunt achitate, asa cum reiese si din situatia analitica debite 
plati  solduri  a  societatii,  atasata  la  dosarul  cauzei,  s-a  generat  automat  calculul 
majorarilor de intarziere.

Deci,  Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.  ...,  nr. ...,  nr.  ...  si 
nr. ..., emise de Administratia Finantelor Publice ..., au fost emise corect.

In drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 si art. 120 din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, astfel:

Art. 119 - Dispoziţii generale privind majorări de întârziere: 
(1) "Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 

de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere".

Art. 120 - Majorări de întârziere
a)  "Majorările  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de  întârziere, 

începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data 
stingerii sumei datorate, inclusiv".

In contextul acestor dispozitii legale se retine ca d-na ... nu a respectat prevederile 
articolelor mentionate astfel ca organul de inspectie fiscala a stabilit corect majorarile de 
intarziere  aferente  creantei  fiscale  neachitata  la  termenul  legal,  drept  pentru  care 
contestatia urmeaza a fi respinsa ca fiind nefondata pentru suma de ... lei.

Faptul  ca  d-na  ...  a  inaintat  plangere,  la  Tribunalul  ...,  impotriva  Deciziei  de 
impunere  nr.  ...  prin  care  s-a  stabilit  baza  de  calcul  pentru  majorarile  stabilite  prin 
Deciziile   referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  ...,  nr.  ...,  nr.  ...  si  nr.  ... 
contestate,  nu  suspenda  executarea  actului  administrativ  fiscal  contestatorul  poate 
solicita suspendarea actului administrativ fiscal in temeiul art. 215 din OG nr. 92/2003, 
privind Codul de procedura fiscala, astfel: 

Art. 215 - Suspendarea executării actului administrativ fiscal
(1)  “Introducerea  contestaţiei  pe  calea  administrativă  de  atac  nu  suspendă 

executarea actului administrativ fiscal”.

(2) “Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului 
de  a  cere  suspendarea  executării  actului  administrativ  fiscal,  în  temeiul  Legii 
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contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu  modificările  ulterioare.  Instanţa 
competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune de până la 20% 
din  cuantumul  sumei  contestate,  iar  în  cazul  cererilor  al  căror  obiect  nu  este 
evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei”.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art. 114, art. 115, 
art. 119, art. 120 si art. 215 din OG nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala; 
coroborate cu art. 205, 207, 209, 210 si 216 si art. 218 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala.

Directorul Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice  ...

DECIDE:

Art.  1  Respingerea  in  totalitate  a  contestatiei  pentru  suma  de  ...  lei, 
reprezentand  majorari  de  intarziere  aferente  impozitului  pe  venit,  stabilite  de 
Administratia Finantelor Publice ... prin Deciziile  referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. ..., nr. ..., nr. ... si nr. .....  

Art. 2 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6 luni de 
la comunicare.

        DIRECTOR EXECUTIV,
                                             ...
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