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                           DECIZIA nr. 48 din12.02.2010        

privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL, 
inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x 

 
 
 

  Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice pentru 
Contribuabili Xi - Serviciul Evidenta Analitica Contribuabili Xi cu adresa nr. x, 
completata cu adresa nr. x cu privire la contestatia formulata de SC X SRL, cu sediul 
in Bucuresti, Bd. x,   sector x. 
 
  Obiectul contestatiei, inregistrata  la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, il constituie 
Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, 
inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr. x,  comunicata societatii la data de x, prin 
care  s-au stabilit in sarcina acesteia majorari de intarziere aferente taxei pe valoare 
adaugata in suma totala de x lei. 
 Societatea contesta suma de x lei reprezentand majorari de intarziere aferente 
TVA considerand ca datoraeza numai x lei reprezentand majorari de intarziere. 
 
  Avand in vedere dispozitiile  prevazute de art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1) si 
art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este 
investita sa solutioneze contestatia formulata de SC X SRL. 
   
  I. Prin adresa inregistrata  D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, SC X SRL contesta Decizia 
nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, inregistrata 
la organul fiscal teritorial sub nr. x si solicita recalcularea accesoriilor aferente 
obligatiilor de plata privind taxa pe valoare adaugata pentru lunile iulie si august 2009 
pentru urmatoarele considerente:  
 1).  Prin Decizia nr. x au fost calculate eronat  dobanzi si penalitati de intarziere 
aferente taxei pe valoare adaugata, in suma de x lei (in baza declaratiei 300 nr. x) 
pentru perioada x-x, intrucat taxa pe valoarea adaugata datorata de societate pentru 
luna iulie, in suma de x lei a fost achitata astfel : 
 - x lei cu OP x; 
 - x lei cu Op x; 
 - x lei cu OP x 
 Pentru intarzierea la plata societatea datoreaza accesorii in suma de x lei 
calculate dupa cum urmeaza: 
 - xlei pentru perioada x; 
 - x lei pentru perioada x. 
  
 2) Prin Decizia nr. x au fost calculate eronat  dobanzi si penalitati de intarziere 
aferente taxei pe valoare adaugata, in suma de x lei (in baza declaratiei 300 nr. x) 
pentru perioada x-x, intrucat taxa pe valoarea adaugata datorata de societate pentru 
luna august , in suma de x lei a fost achitata cu OP x. Pentru intarzierea la plata 
societatea datoreaza accesorii in suma de x lei 
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II. Prin  Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale, inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr. x, organele fiscale au 
stabilit in sarcina contestatarei majorari de intarziere aferente taxei pe valoare 
adaugata in suma totala de x lei din care aceasta contesta suma de x lei. 
 
  III. Luand in considerare motivele invocate de contestatara, documentele 
existente la dosarul contestatiei, precum si actele normative in vigoare, se retin 
urmatoarele: 
 

Cauza supusa solutionarii este daca organul de solutionare se poate 
investi cu solutionarea cauzei, in conditiile in care accesoriile aferente taxei pe 
valoarea adaugata stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x, contestata societate  au fost revizuite 
de organul fiscal prin Deciziile de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in 
urma corectiilor evidentei fiscale nr. x si nr. x  
 
 In fapt, Prin  Decizia nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale, inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr. x, organele fiscale au 
stabilit in sarcina SC X SRL majorari de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata 
suma de x lei, calculate pe pentru perioada x din care aceasta contesta suma de x lei, 
considerand ca totusi datoreaza x lei..  

 
Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, Administratia 

Finantelor Publice pentru Contribuabili Xi - Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori 
Contribuabili Xi, precizeaza ca aspectele prezentate in contestatie se refera la  faptul 
ca  majorarile de intarziere aferente lunilor iulie si august x, instituite prin decizia nr. x 
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, sunt eronat 
calculate.  

 
De asemenea, organele fiscale mentioneaza in referat ca din analiza fisei 

analitice cu data de prelucrare editata la data de x se constata ca decontul aferent 
lunii iulie x a fost prelucrat cu intarziere in data de x, fapt ce a afectat ordinea de 
stingere si implicit calculul majorarilor de intarziere. In vederea stabilirii cuantumului 
corect al majorarilor de intarziere organele fiscale au efectuat simularea stingerii 
obligatiilor de plata pentru perioada x, iar din fisa sintetica rezulta ca  majorarile de 
intarziere instituite prin decizia nr.  x sunt eronate si se confirma aspectele sesizate de 
societate in contestatia nr. x. 
   

Urmare reanalizarii fisei de platitor a contribuabilului, organul fiscal  a emis 
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei 
fiscale nrx, comunicata prin posta la data de x2010, prin care s-a revizuit decizia 
fiscala nr. x. Suma de x lei reprezentand majorari de intarziere aferente taxei pe 
valoare adaugata stabilita prin decizia nr. x, a fost corectata prin stabilirea la aceeasi 
obligatie bugetara  a unei diferente in minus in suma de x lei (x lei – x lei) prin Decizia 
de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor evidentei fiscale nr. x 
din  x, rezultand  in final majorari de intarziere aferente TVA datorate in suma de x lei, 
recunoscute si necontestate de societate. 
 
 In aceste conditii, si  majorarile de intarziere stabilite prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x  au fost revizuite prin 
decizia nr. x fiind stabilite majorari de intarziere in suma de x lei, in plus cu x lei in 
sensul sustinut de contestatara.  
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 Fata de cele mai sus mentionate rezulta ca organul fiscal  a raspuns 
problemelor ridicate de SC X SRL, anuland sumele stabilite initial prin emiterea unei 
noi decizii de impunere. 
 
 In drept, art.205 alin.(1) si art.206 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, precizeaza: 
 “Art.205 -(1) Împotriva titlului de creanta, precum si împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale 
administrativa de atac si nu înlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile 
legii.”  
 Art.206 -(2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si masurile stabilite 
si înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ fiscal atacat, 
(...).”  
 De asemenea  art.213 din Codul de procedura fiscala, republicata, prevede: 
 "(1) In solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de fapt 
si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei 
se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face in limitele 
sesizarii. 
 
 Tinand seama ca obiectul contestatiei formulata impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x s-a solutionat prin 
emiterea Decizilor de impunere privind obligatiile fiscale stabilite in urma corectiilor 
evidentei fiscale nr. x si nr. x, contestatia societatii urmeaza a se respinge ca fiind 
ramasa fara obiect. 
 
  Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 205 alin. (1), art.206 
alin. (2), art.207 alin. (1) si art.209 alin. (1), lit. (a), art.213 si art.216 alin.(1) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata,  
 
 
                                   DECIDE 
 
 Respinge ca ramasa fara obiect contestatia formulata de SC X SRL  pentru 
suma de x lei stabilita prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale nr.x, emisa de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili 
Xi - Serviciul Evidenta Analitica pe Platitori Contribuabili Xi. 
 
  Prezenta decizie  este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate  fi contestata  potrivit legii, in termen de 6 luni de la comunicare,  la Tribunalul 
Bucuresti. 
 
 


