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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C.  X  S.A. �a, înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii   
sub nr./ 

 
 

 
Obiectul contesta�iei, îl constituie suma total� de  lei, reprezentând: 

      -         lei - major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii,                                  
      -     lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
Suma de  lei a fost stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor fiscale, înregistrat� sub nr./, de organele fiscale din cadrul Biroului de 
Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale - Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii. 

 
Prin Decizia nr./, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul D.G.F.P. , a 

suspendat solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. X SA  împotriva “Deciziei referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale” înregistrat� sub nr./, pân� când 
organul fiscal din cadrul Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale - 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, solu�ioneaz� contesta�ia 
formulat� împotriva Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. , prin care au fost 
compensate obliga�ii de plat� la bugetul de stat din taxa pe valoare ad�ugat� aprobat� la 
rambursare prin ”Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat�” nr.  în sum� de  lei, 
precum �i împotriva Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. , prin care au fost 
compensate obliga�ii de plat� la bugetul de stat din taxa pe valoare ad�ugat� aprobat� la 
rambursare prin „Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat�” nr.  în sum� de   lei. 

Având  în vedere c�, organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i Stingerea 
Crean�elor Fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  
au solu�ionat cererea contestatoarei prin admiterea contesta�iei �i modificarea Notelor 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr.  �i nr. , emi�ând astfel Decizia nr.  privind 
solu�ionarea contesta�iei împotriva notelor de compensare sus men�ionate, organele de 
solu�ionare a contesta�iilor reiau procedura administrativ� de solu�ionare a contesta�iei 
formulate de SC X SA împotriva   “Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale”  nr. , a�a cum prevede art.214, alin.(3) din O.G.nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 (1) din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art. 205 �i art.209, din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor, din cadrul D.G.F.P.  , este legal investit s� se pronun�e asupra contesta�iei 
formulat� de S.C. X S.A.  împotriva “Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale”  nr. . 
 

 

ROMÂNIA - Ministerul Economiei �i Finan�elor  
AGEN�IA NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin  
SERVICIUL DE SOLU�IONARE A CONTESTA�IILOR 
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I.     S.C. X  S.A. , prin contesta�ia formulat� solicit� modificarea  Notei privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr.  aferent� Deciziei de rambursare nr. , a  Notei privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr.2685/19.07.2007 aferent� Deciziei de rambursare nr. 
precum �i a Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 
, invocând c�  prin notele de compensare enun�ate, Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii  a compensat în mod gre�it taxa pe valoare ad�ugat� de rambursat cu 
taxa pe valoare ad�ugat� de plat�, nerespectând ordinea vechimii acestora. Astfel, prin 
Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. , cu toate c� compensarea se aprob� cu 
data de  , taxa pe valoare ad�ugat� de rambursat în sum� de  lei, se compenseaz�  în mod 
gre�it cu taxa pe valoare ad�ugat� de plat� cu termen de scaden�� în data de A ,B   �i C , 
iar prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr., cu toate c� compensarea se 
aprob� cu data de 25.01.2007, taxa pe valoare ad�ugat� de rambursat în sum� de lei, se 
compenseaz�  în mod gre�it cu taxa pe valoare ad�ugat� de plat� cu termen de scaden�� 
în data 25.05.2007 �i 25.06.2007.    
 Urmare a acestor erori, sumele achitate de SC X  SA, reprezentând taxa pe valoare 
ad�ugat�  de plat� aferent� lunilor martie, aprilie, mai �i iunie 2007 au fost utilizate pentru 
stingerea taxei pe valoare ad�ugat� de plat� aferent� lunilor ianuarie �i februarie 2007. În 
acest fel, prin „Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale” 
nr. au fost calculate major�ri de întârziere în plus fa�� de cele reale. 
 În concluzie, contestatoarea solicit� admiterea contesta�iei �i modificarea  Notei 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. , Notei privind compensarea obliga�iilor fiscale 
nr.  precum �i a Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr.  
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei: 

- art.112 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
- art.7 din Legea nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ. 
 
II.    Prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr., în temeiul art.112 din O.G. 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organul fiscal din cadrul Biroului de Executare Silit� �i Stingere a Crean�elor 
Fiscale  - Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a compensat din taxa 
pe valoare ad�ugat� de rambursat aferent� Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru 
luna noiembrie 2006,  aprobat� la rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe 
valoare ad�ugat� nr. în sum� de lei, obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 
- impozit pe profit aferent anului 2006, în sum� de lei, cu scaden�� la 15.04.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii martie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data 
de 25.04.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii aprilie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data 
de 25.05.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii mai 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data de 
25.06.2007.  

În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr.  este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de 22.12.2006.” 
 Prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. , în temeiul art.112 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, organul fiscal a compensat din taxa pe valoare ad�ugat� de rambursat aferent� 
Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna decembrie 2006, aprobat� la 
rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� nr.  în sum� de  lei, 
obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii aprilie 2007, în sum� de   lei cu scaden�� la data 
de 25.05.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii mai 2007, în sum� de   lei cu scaden�� la data de 
25.06.2007.  
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În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr.  este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de 25.01.2007.” 

Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 
, organele  fiscale au stabilit major�ri de întârziere în sum� total� de  lei, calculate în baza 
prevederilor art.88, lit.c) �i art. 119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru neachitarea în termen a 
impozitului pe veniturile din salarii, declarat prin Declara�ia 100- înregistrat� sub nr.  , a 
taxei pe valoare ad�ugat� aferent� lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 
2007, declarat� prin Decont 300 – înregistrat sub , , , , , . 

Urmare a Deciziei nr. , emis� de Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul 
D.G.F.P. n, organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale 
-  Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii , au solu�ionat cererea 
contestatoarei prin admiterea contesta�iei �i modificarea Notelor privind compensarea 
obliga�iilor fiscale nr.  �i nr. , emi�ând Decizia nr.  privind solu�ionarea contesta�iei 
formulat� de SC  X  SA, împotriva notelor de compensare sus men�ionate.  

 Astfel, în data de 29.11.2007, organele fiscale au emis Nota privind compensarea 
obliga�iilor fiscale nr.6237, compensând din taxa pe valoare ad�ugat� de rambursat 
aferent� Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna noiembrie 2006, aprobat� la 
rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� nr.  în sum� de  lei, 
obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii ianuarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data 
de 25.02.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii ianuarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data 
de 25.02.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007.  
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007.  
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007. 
 În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de 22.12.2006.” 
  De asemenea, în data 29.11.2007 organele fiscale au emis �i Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr., compensând din taxa pe valoare ad�ugat� de 
rambursat aferent� Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna decembrie 2006, 
aprobat� la rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� nr. în 
sum� de  lei, obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de lei cu scaden�� la data 
de 25.03.2007.  

În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de25.01.2007.” 
 
 
      III.   Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative 
invocate se re�ine:  

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice  
Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor se poate pronun�a pe fondul cauzei în 
condi�iile în care în baza de calcul a accesoriilor contestate se reg�sesc debite 
compensate prin Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. �i prin Nota 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. pentru care societatea  a solicitat 
modificarea acestora, considerând c� aceasta a fost efectuat� f�r� a respecta 
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ordinea vechimii debitelor, iar organul fiscal a solu�ionat cererea contestatoarei 
emi�ând alte note de compensare, respectiv Nota privind compensarea obliga�iilor 
fiscale nr. �i Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr.. 

 
În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale nr., organul fiscal a stabilit major�ri de întârziere în sum� total� de , calculate în 
baza prevederilor art.88, lit.c) �i art. 119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pentru neachitarea în termen 
a impozitului pe veniturile din salarii, declarat prin Declara�ia 100- înregistrat� sub nr. , a 
taxei pe valoare ad�ugat� aferent� lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, 
iunie 2007, declarat� prin Decont 300 – înregistrat sub nr.,   , , . 

Prin Decizia nr., Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul D.G.F.P. , a 
suspendat solu�ionarea contesta�iei formulate de S.C. X  SA  împotriva Deciziei referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale,  nr., pân� când organul fiscal din 
cadrul Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale - Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii , solu�ioneaz� contesta�ia formulat� împotriva Notei 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr., prin care au fost compensate obliga�ii de plat� 
la bugetul de stat din taxa pe valoare ad�ugat� aprobat� la rambursare prin ”Decizia de 
rambursare a taxei pe valoare ad�ugat�” nr. în sum� de lei, precum �i împotriva Notei 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. prin care au fost compensate obliga�ii de plat� la 
bugetul de stat din taxa pe valoare ad�ugat� aprobat� la rambursare prin „Decizia de 
rambursare a taxei pe valoare ad�ugat�” nr. în sum� de  ei. 

 
Urmare a Deciziei nr., emis� de Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul 

D.G.F.P. , organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale -  
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii au solu�ionat cererea 
contestatoarei prin admiterea contesta�iei �i modificarea Notelor privind compensarea 
obliga�iilor fiscale nr.  �i nr. , emi�ând Decizia nr. privind solu�ionarea contesta�iei formulat� 
de SC X SA, împotriva notelor de compensare sus men�ionate.  

  
 În ceea ce prive�te suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei 
pe valoare ad�ugat�, stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale  nr., organele fiscale în data de 29.11.2007, au emis Nota 
privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. compensând din taxa pe valoare ad�ugat� de 
rambursat aferent� Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna noiembrie 2006, 
aprobat� la rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� nr. în 
sum� de  lei, obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii ianuarie 2007, în sum� de lei cu scaden�� la data 
de 25.02.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii ianuarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la data 
de 25.02.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de lei cu scaden�� la data 
de 25.03.2007.  
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007.  
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007. 
 În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de 22.12.2006.” 
  De asemenea, în data 29.11.2007 organele fiscale au emis �i Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr., compensând din taxa pe valoare ad�ugat� de 
rambursat aferent� Decontului de tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna decembrie 2006, 
aprobat� la rambursare prin Decizia de rambursare a taxei pe valoare ad�ugat� nr.în sum� 
de  lei, obliga�ii de plat� la bugetul de stat astfel: 



 5 

- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007, 
- taxa pe valoare ad�ugat� aferent� lunii februarie 2007, în sum� de  lei cu scaden�� la 
data de 25.03.2007.  

În Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. este specificat „ compensarea se 
efectueaz� cu data de25.01.2007.” 

În temeiul prevederilor art.116 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prin Nota privind compensarea 
obliga�iilor fiscale nr. �i Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr..11.2007, organele 
fiscale au compensat obliga�iile fiscale scadente �i neachitate de c�tre SC X  SA.  

Având în vedere situa�ia de fapt �i documentele existente la dosarul cauzei se re�ine 
c�, organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale -  
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  au  stabilit prin  Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr., accesorii în sum� 
total� de lei, pentru neachitarea în termen, a taxei pe valoare ad�ugat� pentru lunile 
ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie 2007, declarat� prin Decont 300 – înregistrat 
sub nr. nr.7, nr., nr., nr., nr., în condi�iile în care, la compensarea efectuat� prin Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr.�i Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr., nu s-
a �inut cont de data stingerii debitelor prin compensare �i data scaden�ei debitelor ce 
trebuiau compensate, motiv pentru care societatea a �i solicitat modificarea acestora, iar 
organul fiscal a solu�ionat cererea contestatoarei emi�ând alte note de compensare, 
respectiv Nota privind compensarea obliga�iilor fiscale nr. �i Nota privind compensarea 
obliga�iilor fiscale nr.. Prin urmare, se impune reanalizarea bazei de calcul a accesoriilor 
aferente taxei pe valoare ad�ugat� func�ie de debitele compensate prin Nota privind 
compensarea obliga�iilor fiscale nr. �i prin Nota privind compensarea obliga�iilor 
fiscale nr.. Astfel, în temeiul art.216, alin.3) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care prevede ca: „ prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial 
actul administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se incheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea in vedere strict considerentele deciziei de 
solutionare”, se va desfiin�a Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr., pentru  suma de  reprezentând accesorii aferente taxei pe valoare 
ad�ugat�, urmând ca organele fiscale s� emit� un nou titlu de crean��, pentru aceia�i 
perioad�,  �inând seama de considerentele re�inute în cuprinsul prezentei decizii. 

 
În ceea ce prive�te suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului 

pe veniturile din salarii stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr.,se re�ine: 

 
      În fapt, organele fiscale au stabilit prin ”Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii aferente obliga�iilor fiscale” nr. �i major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
veniturile din salarii în sum� de lei, calculate în baza prevederilor art.88, lit.c) �i art. 119 din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, pentru neachitarea în termen a acestuia, declarat prin Declara�ia 
100- înregistrat� sub nr. . 

Prin contesta�ia formulat�, societatea nu aduce argumente de fapt �i de drept pentru 
suma 239 lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din 
salarii. 

 
În drept, la art.206, alin.(1), lit.c) �i lit.d) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se precizeaz�: 
„(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
    c) motivele de fapt si de drept; 
    d) dovezile pe care se întemeiaz�;” 
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iar la pct.12.1 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
stipuleaz� urm�toarele: 

„12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt si de 

drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;” 

iar la pct.2.4 din Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
stipuleaz� urm�toarele: 

„Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu privire la 
motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

  
Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i faptul c� societatea nu aduce nici 

un argument în sus�inerea contesta�iei referitoare la major�rile de întârziere aferente 
impozitului pe veniturile din salarii în sum� de  stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr., care s� înl�ture constat�rile organelor 
fiscale, se va respinge contesta�ia formulat� de S.C.X  SA, ca nemotivat�.  

 
 Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul 206, alin.(1), lit.c) �i lit.d);  art. 
209; art.216, alin.3) din O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; pct.2.4, pct.12.1 din Ordinul nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se 
 

 
D E C I D E 

 

1. Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr.305/23.08.2007, emis� de organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i 
Stingerea Crean�elor Fiscale -  Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
, pentru suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare 
ad�ugat�, urmând ca organele fiscale s� procedeze la emiterea unui nou titlu de crean��, 
pentru aceia�i perioad�, conform Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� �i a considerentelor re�inute în cuprinsul prezentei decizii. 

 
2.Respingerea ca neântemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. X SA  împotriva 

Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr., emis� de 
organele fiscale ale Biroului de Executare Silit� �i Stingerea Crean�elor Fiscale - 
Administra�iei Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  pentru suma de  lei 
reprezentând major�ri  de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii. 

 
 
   Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 

atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la Tribunalul . 
  
 
 
 
 
 


