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DECIZIA NR. 152 emis�  de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� cu adresa nr..../...2009 de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului ... asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, 
cu sediul în comuna ..., nr…., jude�ul ..., împotriva Deciziei 
nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis�  de c�tre 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului ... �i care vizeaz� suma 
total� de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
              Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
         I. Prin contesta�ia formulat�, în temeiul principiului de 
drept potrivit c�ruia accesoriul urmeaz� soarta principalului, 
contestatoarea solicit� suspendarea solu�ion�rii contesta�iei cu privire 
la suma de ... lei accesorie crean�ei principale reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat�, pân� la solu�ionarea contesta�iei formulat� 
împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de ... lei.  
        
         II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului ..., în temeiul art.88 lit.c �i 
art.119 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
au procedat la calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� 
pe pl�titor, a major�rilor de întârziere datorate pentru debitele 
neachitate, respectiv ... lei calculate asupra taxei pe valoarea ad�ugat� 
în sum� de ... lei, individualizat prin Decizia de impunere nr..../...2009.  
      
        III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, 
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constat�rile organelor fiscale, actele normative, în raport 
cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
 
            SC X SRL din ... este înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului a jude�ului ... sub nr…. �i Cod unic de înregistrare: … . 
 
            Referitor la suma de ... lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� SC X SRL ..., datoreaz� 
accesoriile calculate prin decizia de calcul accesorii, în condi�iile 
în care baza de calcul a fost respins� prin decizia Direc�iei 
generale a finan�elor publice a  jude�ului ... nr..../...2008.  
 
           In fapt, major�rile de întârziere în sum� de ... lei, au fost 
calculate prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, 
asupra taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, debit  
individualizat ca sum� de plat� prin Decizia de impunere nr..../...2009.  
           Impotriva taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar prin 
Decizia de impunere nr..../...2009, SC X SRL din ... a formulat 
contesta�ie, depus� �i înregistrat� la Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ... sub nr..../...2009. 
             Prin Decizia nr..../...2009 emis� de Direc�ia general� a 
finan�elor publice a jude�ului ..., s-a dispus respingerea cap�tului de 
cerere în sum� de ... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�.       
            In drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz� 
c�: 
     Art.119 “(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de 
c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen major�ri de întârziere.” 
     Art.120 “(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare 
zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
            In temeiul acestor prevederi legale, se re�ine c� major�rile de 
întârziere se calculeaz� asupra sumelor datorate �i neachitate. 
            Având în vedere documentele aflate la dosar �i prevederile 
legale citate mai sus, se re�ine c� prin Decizia nr..../...2009, organul de 
solu�ionare a respins baza de calcul a accesoriilor, respectiv suma de 
... lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 
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           Efectul pronun��rii acestei solu�ii de respingere const� în 
datorarea de c�tre contribuabil a sumei în cauz�, respectiv 
obligativitatea achit�rii acesteia.   
           In consecin��, fa�� de cele re�inute, a dispozi�iilor legale mai sus 
citate �i a principiului de drept potrivit c�ruia “accesorium sequitur 
principale”, urmeaz� s� se resping� contesta�ia formulat� împotriva 
Deciziei nr..../...2009, referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale, pentru suma de ... lei reprezentând major�ri 
de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� pentru care, prin 
Decizia nr..../...2008 a fost respins cap�tul de cerere din decizia de 
impunere nr..../...2009 privind taxa pe valoarea ad�ugat�. 
 
              Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se 
 
                                               DECIDE: 
    
 
           Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL din ..., pentru 
suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 

     
              Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunicare. 
 
 
 
 


