
 
 
 
 
 
 
                                        DECIZIA  NR.24/ XXX.2008 
                        privind solutionarea contestatiei formulate de 
        de Dl.XXX domiciliat in Sibiu str.XXXX 
 
 
 
              Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 209 
din OG 92/2003R cu solutionarea contestatiei formulate de Dl XXX impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr XXX.2008 intocmita de 
Administratia Finantelor Publice Sibiu, comunicata petentului in data de 
XXX.2008. 
              Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/2003 R 
fiind inregistrata la organul fiscal cu nr XXX.2008 iar la DGFP Sibiu cu nr 
XXXX.2008. 
               Prin aceasta decizie s-au stabilit majorari de intarziere de XXX lei 
calculate pentru perioada 03.07.2007- 31.12.2007 aferente debitului de XXX lei. 

I. Prin contestatia depusa petentul mentioneaza ca nu datoreaza nici un 
impozit, intrucat nu a desfasurat nici o alta activitate, este pensionar din 
29.03.2006, iar pentru perioada in care a fost salariat la SCXXX SRL 
Bucuresti impozitele au fost achitate de angajator. 

II. Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii a fost emisa in baza  art 
88lit c) si art 119 din OG 92/2003 R pentru plata cu intarziere a 
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului general 
consolidat. 

III. Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, motivatiile 
contestatorului, constatarile organului de control, organul de solutionare a 
contestatiei retine urmatoarele: 

  -  majorarile de intarziere in suma de XXX lei au fost calculate pentru perioada 
03.07.2007- 31.12.2007 si sunt aferente debitului de XXX lei neachitat in termen. 
Acestea au fost calculate ca masura accesorie in raport cu debitul.Precizam ca 
debitul de XXX lei nu a fost contestat de petent . 
       Majorarile de intarziere au fost calculate avandu-se in vedere prevederile art 
119 si art 120 din OG 92/2003 R 
       - art 119 



(1) “Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere” 
        - art 120  
(1) “Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.” 
Avandu-se in vedere aceste prevederi legale majorarile de intarziere de XX lei au 
fost calculate corect. 
Prin referatul intocmit conform normelor legale, organul fiscal precizeaza faptul ca 
s- a achitat , cu chitanta nr XXX.2008, intreaga suma datorata. 
        Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/2003R 
 
 
 
                                               DECIDE 
 
        - respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXX lei reprezentand 
majorari de intarziere 
             Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de 
la comunicare. 
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