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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                         CARA�-SEVERIN 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 
 

DECIZIA NR.23 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SA  

 
 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Biroul Administrare Mari 
Contribuabili, din cadrul D.M.A.V.S. Cara�-Severin, asupra contesta�iei 
formulat� de SC X SA. 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de - lei, reprezentînd: 
 - - lei – major�ri de întîrziere aferente v�rs�mintelor de la persoane 
juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate; 

-     - lei –  major�ri de întîrziere aferente TVA. 
 Suma de - lei a fost stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2007, emis� de Biroul Administrare 
Mari Contribuabili, din cadrul D.M.A.V.S. Cara�-Severin. 
 Împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr./2007, SC X SA formuleaz� �i depune contesta�ie la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin. Contesta�ia este 
depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatînd c�, în spe��, sînt îndeplinite dispozi�iile art.175 �i art.179, 
alin.1, lit.a) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, este legal 
învestit s� se pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC X SA. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� contestatoarea solicit� anularea Deciziei 
nr./2007 motivînd urm�toarele: 
 - sumele imputate societ��ii au fost calculate ca urmare a verific�rii de 
c�tre inspec�ia fiscal� a perioadei 01.01.2000 – 31.12.2004, verificare în urma 
c�reia inspec�ia fiscal� a constatat c�, pe perioada 01.01.2000 – 30.04.2000 
societatea nu a respectat prevederile legale men�ionate în art.42, alin.1 �i 43 
din OUG nr.102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap; 
 - verificarea a fost finalizat� la data de 31.03.2006 �i s-a stabilit c�, 
sumele datorate privind protec�ia social� �i încadrarea în munc� a persoanelor 
cu handicap sînt de - lei, iar major�rile �i penalit��ile de întîrziere au fost 
calculate pîn� la data încheierii verific�rii, în cuantum de - lei.       
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 Ca urmare, contestatoarea consider� decizia ca netemeinic� �i nelegal� 
întrucît, de la data finaliz�rii verific�rii, respectiv 31.03.2006 �i pîn� la data 
emiterii deciziei contestate, organul de control las� s� treac� o perioad� de 7 
luni (214 zile), perioad� pentru care se calculeaz� major�rile de întîrziere. 
 Totodat�, contestatoarea consider� c� nu se afl� în culp� �i nu poate fi 
pus� la plata major�rilor de întîrziere aferente celor 214 zile, întrucît în cazul în 
care inspec�ia fiscal� ar fi emis decizia la data finaliz�rii verific�rii, societatea 
ar fi procedat la achitarea debitului de - lei �i, pe cale de consecin�� major�rile 
de întîrziere nu ar mai fi curs �i pe perioada 31.03.2006 – 31.10.2006. 
 
 II. Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr./2007 a fost întocmit� de c�tre Biroul Administrare Mari Contribuabili, 
din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, în temeiul art.86, lit.c) �i art.116 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
 Astfel, pentru plata cu întîrziere a debitului de - lei, reprezentînd 
v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate 
au fost calculate major�ri de întîrziere, în cuantum de - lei. Major�rile de 
întîrziere au fost calculate pentru perioada 31.03.2006 – 18.12.2006. 
 De asemenea, pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea 
ad�ugat�, declarat� pentru luna de noiembrie 2006 (conform decontului de 
TVA, înregistrat sub nr./2006), în sum� de - lei, au fost calculate major�ri de 
întîrziere, în sum� de - lei. Major�rile de întîrziere au fost calculate pentru 
perioada 27.12.2006 – 29.12.2006. 
   
 III. Luînd în considerare motivele invocate de contestator, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 
 
 În fapt, la data de 2007 Biroul Administrare Mari Contribuabili, din 
cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2007 calculeaz� �i stabile�te în sarcina 
contestatoarei, ca obliga�ie de plat�, suma de - lei, reprezentînd major�ri de 
întîrziere aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate �i suma de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere 
aferente TVA.  
 Referitor la suma de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere aferente 
v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate se re�ine c�, aceasta este aferent� unui debit de - lei, stabilit ca 
urmare a inspec�iei fiscale ce a vizat perioada 01.01.2000 – 31.12.2004. 
Inspec�ia fiscal� a fost realizat� de organele de control fiscal din cadrul 
Direc�iei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili. Constat�rile 
inspec�iei fiscale s-au concretizat în Raportul de inspec�ie fiscal� încheiat la 
data de 31.03.2006, înregistrat sub nr./2006. 
 În capitolul V al Raportului de inspec�ie fiscal� – Discu�ia final� cu 
contribuabilul - se men�ioneaz� c�, echipa de inspec�ie fiscal� a purtat o 
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discu�ie final� cu contribuabilul asupra constat�rilor rezultate din inspec�ia 
fiscal� general� �i asupra consecin�elor fiscale ale acestora. 
 Prin adresa nr./2006 SC X SA comunic� Direc�iei Generale de 
Administrare a Marilor Contribuabili Bucure�ti faptul c�, este de acord cu 
raportul de inspec�ie fiscal�, cu excep�ia cap.III, pct.4 „Fondul de solidaritate 
social� pentru persoanele cu handicap”.  
 Prin urmare, contestatoarea a luat la cuno�tin�� debitul datorat, în sum� 
de - lei, reprezentînd v�rs�minte de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate �i major�rile de întîrziere aferente calculate pîn� la data 
de 31.03.2006, în sum� de - lei. 
 Întrucît debitul de - lei a fost achitat cu întîrziere organele fiscale, din 
cadrul Biroului Administrare Mari Contribuabili au procedat la calculul 
major�rilor de întîrziere aferente perioadei 31.03.2006 – 18.12.2006, acestea 
fiind în cuantum de - lei. 
 
 În drept, pentru cauza supus� solu�ion�rii, sînt incidente prevederile 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, art.116: 
  „Major�ri de întîrziere 
    (1) Major�rile de întîrziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întîrziere, 
începînd cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pîn� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv. 
    (5) Nivelul major�rii de întîrziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întîrziere, 
�i poate fi modificat prin legile bugetare anuale." 
 
 În contextul celor de mai sus, suma de - lei, reprezentînd major�ri de 
întîrziere aferente v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu 
handicap neîncadrate este legal datorat� de SC X SA, contesta�ia urmînd a fi 
respins�, ca neîntemeiat�. 
 
 Referitor la suma de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere aferente 
TVA, contesta�ia formulat� de SC X SA nu este motivat� nici în fapt, nici în 
drept, urmînd a fi respins�, ca nemotivat�.  
 
 Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.180 
�i art.186(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 

D E C I D E 
 
 
 1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC X SA 
Re�i�a pentru suma de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere aferente 
v�rs�mintelor de la persoane juridice pentru persoane cu handicap 
neîncadrate; 
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 2. Repingerea, ca nemotivat�, a contesta�iei formulat� de SC X SA 
Re�i�a, pentru suma de - lei, reprezentînd major�ri de întîrziere aferente TVA. 
 
  
 
 


