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D E C I Z I A nr. 48 din  2007
privind solutionarea contestatiei formulata de

XY, 
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita 

sub nr../2007

Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Administratia Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc, prin
adresa nr../2007, asupra contestatiei formulate de XY cu domiciliul in
judetul Harghita.

Contestatia este formulata impotriva deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr.../2007, emis
de Administratia Finantelor Publice Odorheiu- Secuiesc, prin care s-a
calculat majorari de intarziere in suma de ... lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 (1)
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata in M.O. partea I nr.513/31.07.2007.

Constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.205, art.209 (1)
si art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala -
republicat in M.O. partea I nr.513/31.07.2007, Directia Generala a
Finantelor Publice este investita sa solutioneze contestatia.

I. Contestatoarea XY, prin contestatia depusa la
Administratia Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc, inregistrata sub
nr.../2007, contesta decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale nr../2007, invocand urmatoarele motive:

Contestatoarea nu este de acord cu cele constatate in
decizia atacata si cere analizarea documentelor anexate la contestatie,
si anume:

- declaratie privind obligatiile de plata la bugetul geneal
consolidat pentru luna iunie 2005;

- declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
pentru luna octombrie 2003;

- declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat
pentru luna noiembrie 2003;

- declaratie rectificativa din aprilie 2006;
- ordinul de plata nr.. din 03.2002, emitent XY AI.

II. Administratia Finantelor Publice Odorheiu-Secuiesc prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
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fiscale nr../2007 a calculat majorari de intarziere in suma totala de ... lei,
aferente impozitului pe veniturile din salarii, varsamintelor de la
persoane juridice pentru persoane cu handicap neincadrate,
contributiilor pentru asigurari de sanatate datorata de angajator si
retinuta de la asigurati, precum si contributiei de asigurari de sanatate
pentru persoane aflate in concediu medical sau pentru ingrijire copil. 

III. Avand in vedere actele si documentele dosarului,
propunerile organului fiscal emitent, sustinerile contestatoarei precum si
prevederile actelor normative in vigoare in perioada analizata, se retin
urmatoarele :

Cauza supusa solutionarii este daca pe baza
documentelor aflate in dosarul cauzei se poate stabili daca
accesoriile contestate au fost stabilite in mod corect.

In fapt, majorarile de intarziere au fost stabilite pe baza
evidentei organului fiscal, contestatoarea solicita reanalizarea situatiei.  

Organul fiscal emitent, prin referatul cu propuneri de
solutionare a contestatiei, nr../2007, pune in discutie obligatiile fiscale de
baza la care s-au calculat majorarile de intarziere, propunand o serie de
modificari ale acestora, cum ar fi depunerea de declaratii fiscale
rectificative, scaderi si debitari, calcule eronate. 

 In drept, se va face aplicarea prevedererilor art.216
alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, care precizeaza:

“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaza sa se încheie un nou
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele
deciziei de solu�ionare.”

Avand in vedere ca din documentele dosarului nu se poate
stabili situatia de fapt reala si ca organul fiscal prin referatul cu propuneri
de solutionare sesizeaza unele erori de declarare si de calcul, a caror
solutionare este in sarcina organului fiscal care tine evidenta obligatiilor
de plata, in acest caz organul emitent al deciziei de impunere, se va
desfiinta decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr../2007
pentru suma totala de ... lei majorari de intarziere, urmand ca organul
fiscal emitent sa analizeze modul de calcul a majorarilor de intarziere in
cauza si sa emita o noua decizie de impunere conform situatiei reale.

La reanalizarea situatiei organul fiscal emitent al actului
administrativ fiscal va avea in vedere si prevederile art. 7 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
potrivit carora:“Rolul activ
    (1) Organul fiscal î�otiin�eaza contribuabilul asupra drepturilor oi
o�liga�iilor ce îi revin în desfaourarea procedurii potrivit legii fiscale.

2



    (2) Organul fiscal este î�drepta�it sa examineze, din oficiu,
starea de fapt, sa o��ina oi sa utilizeze toate i�forma�iile oi
documentele necesare pentru determinarea corecta a s�tua�iei
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuata organul fiscal va
identifica oi va avea în vedere toate c�rcumstan�ele edificatoare
ale fiecarui caz.
    (3) Organul fiscal are o�liga�ia sa examineze în mod obiectiv
starea de fapt, precum oi sa îndrume contribuabilii pentru
depunerea d�clara�iilor oi a altor documente, pentru corectarea
d�clara�iilor sau a documentelor, ori de câte ori este cazul.
    (4) Organul fiscal decide asupra felului oi volumului examinarilor, în
f�nc�ie de c�rcumstan�ele fiecarui caz în parte oi de limitele
prevazute de lege.
    (5) Organul fiscal îndruma contribuabilul în aplicarea prevederilor
l�gisla�iei fiscale. Îndrumarea se face fie ca urmare a solicitarii
contribuabililor, fie din i�i�iativa organului fiscal.”

Pentru considerentele  aratate in cuprinsul deciziei si in
temeiul art. 206, 209 si 216(3)  din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

DECIDE 

1. Desfiintarea deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr../2007 pentru suma totala de ... lei majorari de intarziere,
urmand ca organul fiscal emitent sa analizeze modul de calcul a
majorarilor de intarziere in cauza si sa emita o noua decizie de impunere
conform situatiei reale.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea-Ciuc, in termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii
legale.

DIRECTOR EXECUTIV,  
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