
DECIZIA NR. 357/.2010 
privind solutionarea contestatiei inregistrata 

la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ...
formulata de S.C.... S.R.L. din ...

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  Dambovita  a  fost 
sesizata  de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita  asupra 
contestatiei inregistrata la D.G.F.P. Dambovita sub nr. ... formulata 
de  S.C.  ...  S.R.L. cu  sediul  in  ...,  str.  .,  bl.  ...,  ap...  ...  jud 
Dambovita, avand codul de inregistrare fiscala ...8,  reprezentata 
legal de...

Petenta  contesta  partial  Decizia  de  impunere  privind 
obligatiile fiscale suplimentare de plata nr. ... stabilite de inspectia 
fiscala,  emisa  de  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala  Dambovita. 
Suma contestata este de ...  lei,  reprezentând accesorii  aferente 
taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar.

Contestatia  are  aplicata  semnatura  si  stampila  titularului 
dreptului procesual si a fost depusa in termenul legal de depunere 
asa cum prevad art. 206 si art. 207 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.

Avand in vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 
209 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita a 
se pronunta asupra cauzei.

I. Petenta contesta Decizia  de impunere privind obligatiile 
suplimentare de plata nr. ...

Societatea petenta nu este de acord cu modul de calcul al 
accesoriilor  aferente  diferentei  fata  de  contabilitate  stabilita  de 
organele de inspectie fiscala pentru taxa pe valoarea adaugata.
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Suma  de  ...  lei,  reprezentand  accesorii  aferente  taxei  pe 
valoarea adaugata stabilita suplimentar de organele de inspectie 
fiscala, a fost calculata eronat in anexa 8 la Raportul de Inspectie 
Fiscala  nr.  ...  aceasta  suma fiind  majorata  nejustificat  cu  suma 
de ... lei.

Suma de ... lei constatata ca diferenta totala la nivelul lunii 
aprilie 2010, are scadenta la data de 25.05.2010 asa cum a fost 
prevazut  la  art.  157  si  art.  156  din  Legea nr.  571/2003 privind 
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si nu la data 
de ... cum au precizat organele de control.

Numarul de zile care trebuia luat in calcul pentru stabilirea 
accesoriilor este de ...de zile la cota de 0,1% pe zi si nu de ... de 
zile asa cum eronat au luat in calcul organele de inspectie fiscala 
in anexa 8. Suma de ...  lei a fost majorata nejustificat cu suma 
de ... lei. 

Fata de cele mai sus mentionate petenta solicita anularea 
deciziei de impunere privind obligatiile suplimentare de plata nr. ... 
pentru suma de  ... lei,  reprezentand accesorii  aferenta taxei  pe 
valoarea adaugata stabilita suplimentar.

II. Prin Decizia de impunere nr. ... emisa de Activitatea de 
Inspectie Fiscala Dambovita au fost  calculate accesorii  aferente 
taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar in suma de ...lei 
din care petenta contesta suma de ... lei. 

Prin  referatul  privind  solutionarea  contestatiei  depuse  de 
S.C.  ...  S.R.L.  din  Gaesti,  Activitatea  de  Inspectie  Fiscala 
Dambovita a propus admiterea contestatiei  pentru accesoriile in 
suma  de  ...  lei.  De  asemenea  se  precizeaza  ca  nu  s-a  facut 
sesizare penala in cauza. 

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele 
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport  
cu actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice Dambovita  este 
investita  sa  analizeze  daca  suma  contestata  de  ...  lei, 
reprezentand  accesorii  aferente  taxei  pe  valoarea  adaugata 
stabilita suplimentar, a fost corect determinata.

In  fapt,  S.C.  ...  S.R.L.  din Gaesti,  a  fost  verificata pentru 
perioada ., in ceea ce priveste taxa ..pe valoarea adaugata.

Organul  de  inspectie  fiscala  a  stabilit  o  taxa  pe  valoarea 
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adaugata  suplimentara  in  suma  de  ...  lei,  pentru  care  au  fost 
calculate majorari de intarziere in suma de ... lei, in conformitate cu 
art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003,  republicata,  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare.

In referatul cu propuneri de solutionare organul de inspectie 
fiscala precizeaza ca in anexa 8 la Raportul de inspectie fiscala nr. 
. a fost inscris ..in mod eronat data de ... ca termen scadent pentru 
taxa  pe  valoarea  adaugata  suplimentara   in  suma  de  ...  lei. 
Organul de inspectie fiscala a calculat majorari de intarziere pentru 
un numar de ... zile, fata de ... de zile, majorand astfel accesoriile 
cu suma de ... lei.

S.C.  ...  S.R.L.  are  ca  perioada  fiscala  privind  taxa  pe 
valoarea  adaugata  luna  calendaristica,  in  conformitate  cu 
prevederile art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Tinand  seama  de  prevederile  art.  156^2  din  Legea  nr. 
571/2003 coroborat cu art. 157 din aceeasi lege, “Orice persoană 
trebuie să achite taxa de plată organelor fiscale până la data la  
care  are  obligaţia  depunerii  unuia  dintre  deconturile  sau 
declaraţiile prevăzute”   respectiv “până la data de 25 inclusiv a  
lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală”.

Se retine, ca pentru taxa pe valoarea adaugata suplimentara 
aferenta  lunii  aprilie  2010  termenul  de  plata  este  data  de 
25.05.2010, si nu data de 25.04.2010 cum eronat a fost inscris in 
anexa 8 la RIF nr. ...

 Avand in vedere cele de mai sus precum si precizarile din 
referatul  organului  de  inspectie  fiscala  al  D.G.F.P.  Dambovita  - 
Activitatea de Inspectie  Fiscala se va admite contestatia  pentru 
suma totala contestata de  ... lei, reprezentand accesorii aferente 
taxei pe valoarea adaugata stabilita suplimentar. 

In  drept, cauza  isi  gaseste  solutionarea  in  prevederile 
urmatoarelor articole:

Art.  156 ^1,  art.  156^2 si art.  157 din Legea nr.  571/2003 
privind  Codul  Fiscal,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare, stipuleaza:

art. 156 ^1 - “Perioada fiscală
(1) Perioada fiscală este luna calendaristică.”
art. 156^2 - “Decontul de taxă
(1)  Persoanele  înregistrate  conform  art.  153 trebuie  să 

depună la  organele fiscale  competente,  pentru  fiecare  perioadă 
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fiscală,  un  decont  de  taxă,  până  la  data  de  25  inclusiv  a  lunii  
următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.”

Art. 157 - “Plata taxei la buget
(1) Orice persoană trebuie să achite taxa de plată organelor  

fiscale până la data la care are obligaţia depunerii  unuia dintre  
deconturile sau declaraţiile prevăzute la art. 156^2 şi 156^3.”

Art.  120  din  O.G.  nr.  92/2003 privind  codul  de  procedura 
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
precizeza:

“Majorări de întârziere
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de 

întârziere,  începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in 
temeiul art. 156 ^1, art. 156^2 si art. 157 din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul  Fiscal,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile 
ulterioare, art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind codul de procedura 
fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare, 
coroborate cu art. 70, art. 209 alin. 1 pct. a), art. 210, art. 211 si 
art.  216  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile si completarile ulterioare se:

DECIDE 

1.  Admiterea contestatiei nr. ... formulata de S.C. ... S.R.L. 
impotriva Deciziei  de  impunere  nr.  ...  emisa  de  Activitatea  de 
Inspectie Fiscala Dambovita pentru suma totala contestata de ... 
lei,  reprezentând accesorii  aferente taxei  pe valoarea adaugata 
stabilita suplimentar. 

2. In  conformitate  cu  prevederile  art.  218  din  O.G.  nr. 
92/2003,  republicata,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare si 
ale  art.  11  alin.  (1)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului 
administrativ,  prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen  de  6 
(sase)  luni  de  la  data  primirii,  la  instanta  de  contencios 
administrativ competenta din cadrul Tribunalului Dambovita.

          ...
         Director Executiv, 

      Avizat
            ...

          Consilier juridic,
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			         Director Executiv, 								      Avizat

