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 Decizie  Nr.24 din 2010  
privind solutionarea contestatiei formulata de 

S.C. X  S.R.L., Orsova 
înregistrată la D.G.F.P. Mehedinti sub nr..... 

 
 
 
Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de  S.C. 

X S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J..., cod unic de 
inregistrare ..., avand domiciliul fiscal in Orsova, judetul Mehedinti cu 
contestatia inregistrata sub nr. ..... 

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei nr..... referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, emisa de A.F.P. Orsova in temeiul art.88 lit.c) si 
art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu 
intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri ale bugetului 
general consolidat, pe perioada 20.05.2009-18.06.2009 si are  ca obiect suma 
totala de ....ei, reprezentând: 

-  ...  lei   –  majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; 
- ... lei – majorari de întârziere aferente impozitului pe dividende 

persoane fizice. 
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.R.L. contesta Decizia nr. .... 
referitoare la obligatiile de plata accesorii,  respectiv virarea la bugetul de stat a 
sumei de .... lei , reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe 
profit si impozitului pe dividende. 

In sustinere, contestatoarea invoca faptul ca ,,pentru perioada 
20.05.2009, data pana la care au fost calculate accesoriile de catre organul de 
control si 18.06.2010, data la care societatea a efectuat plata, nu se calculeaza 
accesorii ’’ deoarece pentru diferentele suplimentare de creante stabilite in 



 2 

urma inspectiei fiscale, se aplica prevederile art.120 din O.G. nr.92/2003, 
coroborate cu prevederile art.110 din O.G. nr.92/2003, data scadentei 
obligatiilor fiscale suplimentare stabilite de organul de control fiind 20.06.2009. 

 In consecinta, solicita desfiintarea in intregime a deciziei de accesorii 
nr.....  intrucat a fost eronat emisa, in sustinere invocand si adresa nr....., emisa 
de DGFP Mehedinti prin care se raspunde solicitarilor referitoare la termenele 
de plata pentru creante fiscale principale si obligatiile fiscale accesorii in care 
se precizeaza ca data scadenta a obligatiilor suplimentare inclusiv accesoriile 
aferente stabilite de catre organul de control este in functie de data comunicarii 
acestor sume catre unitatea supusa controlului. 

II. Prin Decizia nr. ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale, s-a stabilit ca societatea datoreaza la bugetul general 
consolidat al statului suma totala de ... lei  reprezentând: ... lei, majorari de 
întârziere aferente impozitului pe profit si ... lei majorari de întârziere aferente 
impozitului pe dividente. 

Majorarile de intarziere au fost calculate de catre organele fiscale din 
cadrul  A.F.P.Orsova, pentru perioada 20.05.2009 (data la care s-a oprit 
calculul acestora de catre echipa de inspectie fiscala) – 18.06.2009 (data platii 
obligatiilor stabilite suplimentar). 

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 S.C. X S.R.L. datoreaza la bugetul general consolidat suma de 
... lei , stabilita prin Decizia  nr. ...., referitoare la obligatiile de plata accesorii 
aferente unui debit suplimentar stabilit printr-o decizie de impunere, in conditiile 
in care aceasta nu a fost achitat la scadenta.  

In fapt , in contestatia formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia 
de impunere nr. …. emisa la data de 14.04.2010, contestatoarea sustine ca 
pentru perioada cuprinsa intre data de 20.05.2009, data la care s-a oprit 
calculul accesoriilor pentru debitele stabilite de catre echipa de inspectie 
fiscala, prin Decizia nr..... si  data de 18.06.2009, data la care s-a efectuat plata 
obligatiilor stabilite suplimentar de catre contribuabil, nu se calculeaza 
accesorii, fiind vorba de diferente suplimentare de creante stabilite in urma 
inspectiei fiscale si considera ca trebuiau aplicate prevederile art.120 din O.G. 
nr.92/2003, coroborate cu prevederile art.110 din acelasi act normativ, in sensul 
ca termenul de plata pentru obligatiile fiscale principale si pentru obligatiile 
fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie 
de data comunicarii acestora. 

Din  analiza documentelor existente la dosarul cauzei, se retine faptul ca 
majorarile de intarziere cuprinse in decizia nr....., au fost calculate de catre 
organele fiscale din cadrul AFP Orsova in baza considerentelor prezentate in 
Decizia nr..... privind solutionarea contestatiei formulata de societatea impotriva 
Deciziei nr…… referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale, stabilite de inspectia fiscala prin decizia de impunere nr. ….. 
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 In drept,  spetei analizate ii sunt aplicabile prevederile art.119, alin.(1) si  
art.120, alin.(1), (2) si (5) din O.G. nr.92/2003,  republicata, privind Codul de 
procedura fiscala unde referitor la calculul majorarilor de intarziere se 
precizeaza: 

Art.119 Dispozitii generale privind majorarile de intarziere  
(1): „ Pentru neachitarea la termenul de scadenta  de catre debitor a 

obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest term en majorari de 
intarziere  […]; 

Art.120 Majorari de intarziere 
 (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, 

incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de sc adenta si pana la 
data stingerii sumei datorate inclusiv . 

(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fisc ale rezultate din 
corectarea declaratiilor sau notificarea unei deciz ii de impunere, 
majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu z iua imediat 
urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s- a stabilit diferenta si 
pana la data stingerii acesteia inclusiv[…]; 

(5) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pe ntru fiecare zi de 
intarziere, si poate fi modificat prin legile buget are anuale ”.  

Din continutul prevederilor legale citate mai sus, se retine ca agentii 
economici datoreaza bugetului de stat majorari de intarziere „pentru 
neachitarea la termenul de scadenta de catre debito r a obligatiilor de 
plata ’’,  obligatii accesorii care sa calculeaza pentru perioada cuprinsa intre 
termenul de scadenta si data stingerii sumei datorate. 

Fata de cele mai sus mentionate,  precum si de celelalte documente 
depuse la dosarul contestatiei, respectiv adresa nr……, invocata de 
contestatoare, emisa de catre Activitatea de Metodologie si Administrarea 
Veniturilor Statului din cadrul D.G.F.P. Mehedinti, prin care se raspunde 
solicitarilor referitoare la termenele de plata pentru creante fiscale principale si 
pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de catre organul de control si in care 
se precizeaza ca data scadenta a obligatiilor suplimentare inclusiv accesoriile 
aferente stabilite de catre organul de control este in functie de data comunicarii 
acestor sume catre unitatea supusa controlului, Biroul Solutionare Contestatii a 
solicitat Directiei de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului din cadrul 
Ministerului Finantelor Publice, prin adresa nr….., un punct de vedere  cu 
privire la situatia de fapt si de drept existenta. 
          Prin adresa nr. …. din data de 24.06.2010, inregistrata la DGFP 
Mehedinti sub nr. ….., M.F.P. - Directia Generala de Reglementare a Colectarii 
Creantelor Bugetare precizeaza:  
        ” Referitor la adresa dvs nr. … prin care ne solicitati punctul de vedere  cu 
privire la datorarea de catre SC X SRL Orsova a obligatiilor fiscale accesorii 
stabilite de catre AFP Orsova prin decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr….., va comunicam ca nu achiestam la punctul de vedere al 
Activitatii de Metodologie si Administrarea Venitur ilor Statului din cadrul 
DGFP Mehedinti , comunicat doamnei expert contabil prin adresa nr….., din 
urmatoarele considerente: 
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        In conformitate cu dispozitiile art.119-120 din  Codul de procedura fiscala, 
pentru neachitarea la termenul de scadenta  de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere in cuantum de 
0,1% pe zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de 
scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv  […]. 

 In concluzie, consideram ca A.F.P.Orsova a procedat corect la 
calcularea, instituirea si comunicarea obligatiilor  fiscale accesorii prin 
decizia referitoare la obligatiile de plata accesor ii nr….. , de la data de 
20.05.2009, respectiv data pana la care au fost cal culate obligatiile fiscale 
accesorii de catre echipa de inspectie fiscala si p ana la data de 
18.06.2009, respectiv data stingerii prin plata a o bligatiilor fiscale stabilite 
suplimentar de catre organul fiscal de control ’ ’. 
         In contextul celor mentionate mai sus, avand in vedere dispozitiile anterior 
citate si documentele existente la dosarul cauzei precum si adresa nr. ..... a 
M.F.P.  - Directia Generala de Reglementare a Colectarii Creantelor Bugetare, 
inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. ....  se retine ca in mod legal A.F.P. 
Orsova a emis decizia nr…… referitoare la obligatiile de plata accesorii si au 
stabilit in sarcina contestatoarei  obligatii fiscale accesorii in suma de ....lei , 
astfel ca urmeaza a se respinge contestatia ca fiind neintemeiata pentru acest 
capat de cerere. 
    Pentru considerentele aratate in continutul decizieI si in temeiul 
actelor normative enumerate, coroborate cu art.209, art.210,art.213 alin.(1) 
si art.216, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata,  se: 

 
DECIDE: 

 
         Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata impotriva Deciziei 
nr….. referitoare la obligatiile de plata accesorii de catre SC X SRL din Orsova 
pentru suma totala de .... lei,  reprezentând :  

-  ...  lei   –  majorari de intarziere aferente impozitului pe profit; 
- .... lei – majorari de întârziere aferente impozitului pe dividende 

persoane fizice. 
   


