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DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL , înregistrat� la Administra�ia 

Finan�elor Publice  sub nr./13.04.2007 
 
 
  Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de  lei, reprezentînd: 
 -    lei – major�ri de întîrziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -  lei – major�ri de întîrziere aferente accizelor încasate din vînzarea de 
produse energetice. 
 Suma de  lei a fost stabilit� de organele fiscale din cadrul Administra�ia 
Finan�elor Publice prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr./02.04.2007. 
 Împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr./02.04.2007 SC  SRL formuleaz� �i depune contesta�ie la Administra�ia 
Finan�elor Publice , înregistrat� sub nr./13.04.2007. 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�, 
Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul DGFP , este legal învestit s� se 
pronun�e asupra contesta�iei formulat� de SC  SRL. 
  
 I. SC  SRL contest� obliga�iile în sum� total� de  lei, stabilite în sarcina sa prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr./02.04.2007, reprezentînd: 
          -   lei – major�ri de întîrziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 - lei – major�ri de întîrziere aferente accizelor încasate din vînzarea de produse 
energetice. 
 Contestatorul sus�ine c�, decizia nr. /02.04.2007 este netemeinic� �i nelegal� 
întrucît se emite o singur� decizie care face referire la trei debite diferite ( lei,  lei �i  
lei), precum �i la sumele accesorii ( lei,  lei,  lei) f�r� a se preciza ce anume reprezint� 
aceste debite, astfel încît s� se poat� ap�ra �i s� prezinte actele necesare în 
cuno�tin�� de cauz�. 
 Totodat�, societatea învedereaz� faptul c� din cuprinsul deciziei rezult� c� 
„documentul prin care s-a individualizat suma de plat� este o declara�ie cu 
nr./20.04.2007, pe care aceasta a contestat-o �i, care nu a fost solu�ionat� pîn� în 
prezent. 
 Ca urmare, contestatorul solicit� comunicarea de urgen�� a actelor avute în 
vedere la data emiterii deciziei nr./02.04.2007 pentru ca, în raport de ceea ce rezult� 
din ele s� se poat� ap�ra. 
 
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr./02.04.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice s-au stabilit în 
sarcina contestatorului accesorii, în sum� total� de lei, reprezentînd: 
          -    lei – major�ri de întîrziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
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 -  lei – major�ri de întîrziere aferente accizelor încasate din vînzarea de 
produse energetice. 
 
 III. Avînd în vedere sus�inerile contestatorului, documentele existente la dosarul 
cauzei, precum �i reglement�rile legale în vigoare se re�in urm�toarele: 
  
 În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr./02.04.2007, Administra�ia Finan�elor Publice a calculat în 
sarcina contestatorului, pentru perioada 31.12.2006 – 28.02.2007, accesorii în sum� 
total� de  lei, reprezentînd: 
          -    lei – major�ri de întîrziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -  lei – major�ri de întîrziere aferente accizelor încasate din vînzarea de 
produse energetice. 
 Decizia de calcul accesorii nr./02.04.2007 cuprinde trei anexe numerotate sus, 
în partea dreapt� cu numere de la 1 la 3, în care sînt individualizate accesorii 
calculate pentru fiecare crean�� neachitat� sau achitat� cu întîrziere, existent� în 
eviden�a fiscal� la momentul emiterii deciziei de calcul accesorii mai sus men�ionat�. 
 Documentul nr./20.04.2004 prin care s-au individualizat obliga�iile de plat� 
principale pentru care se calculeaz� major�ri de întîrziere este procesul verbal 
încheiat de organele de control ale Direc�iei Controlului Fiscal . Procesul verbal de 
control nr./20.04.2004 a fost contestat de SC SRL �i prin Decizia nr./30.09.2004 
Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, din cadrul Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, respinge contesta�ia formulat� de SC  SRL, ca neîntemeiat�. 
De asemenea, prin sentin�a civil� nr./PI/30.11.2004 pronun�at� de Curtea de Apel  în 
dosarul nr./CA/2004, avînd ca obiect de judecat� anularea sumelor provenite din 
procesul nr./20.04.2004, încheiat de Direc�ia de Control Fiscal, instan�a respinge 
ac�iunea reclamantei SC SRL, sentin�� devenit� irevocabil� la Înalta Curte de Casa�ie 
prin decizia nr./30.11.2005. 
 Ca urmare, afirma�ia contestatorului conform c�reia a contestat documentul 
nr./20.04.2004 �i înc� nu a fost solu�ionat� pîn� în prezent nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucît la data emiterii Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./02.04.2007 exist� o 
hot�rîre definitiv� �i irevocabil� emis� de instan�� în care obliga�iile fiscale principale 
r�mîn definitiv de plat� în sarcina societ��ii. 
 De asemenea, în cuprinsul deciziei de calcul accesorii este înscris impozitul 
pentru care se calculeaz� accesoriile, baza de calcul a accesoriilor, perioada pentru 
care acestea au fost calculate, precum �i cota aplicat�. 
 
 În drept, sînt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
 „ART. 43 
    Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
    (2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
    a) denumirea organului fiscal emitent; 
    b) data la care a fost emis si data de la care î�i produce efectele; 
    c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de 
contribuabil, dup� caz; 
    d) obiectul actului administrativ fiscal; 
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    e) motivele de fapt; 
    f) temeiul de drept; 
    g) numele �i semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; 
    h) �tampila organului fiscal emitent; 
    i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contesta�iei si organul 
fiscal la care se depune contesta�ia; 
    j) men�iuni privind audierea contribuabilului. 
    (3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin intermediul mijloacelor 
informatice este valabil si în cazul în care nu poart� semn�tura persoanelor 
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, �i �tampila organului emitent, dac� 
îndepline�te cerin�ele legale aplicabile în materie. 
 ART. 86 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    Sînt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale: 
 […] 
    c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
 ART. 108 
    Colectarea crean�elor fiscale 
    (1) În sensul prezentului titlu, colectarea const� în exercitarea ac�iunilor care au ca 
scop stingerea crean�elor fiscale. 
    (2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean�� sau al unui 
titlu executoriu, dup� caz. 
    (3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a 
fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii. 
 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”. 
     
 Din cuprinsul actelor normative men�ionate mai sus rezult�, f�r� echivoc, c� 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr./02.04.2007 întrune�te toate elementele prev�zute de actele normative în vigoare. 
 În baza celor re�inute �i avînd în vedere faptul c� SC  SRL nu aduce argumente 
prin care s� combat� modul de calcul al accesoriilor care s� fie justificate cu 
documente, din care s� rezulte o situa�ie contrar� fa�� de cea stabilit� de organele 
fiscale, contesta�ia se va respinge ca neîntemeiat� pentru suma total� de lei. 
  
 Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.180 �i 
art.186(3) 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 
 
 Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC  SRL pentru 
suma de lei, reprezentînd;  
          -    lei – major�ri de întîrziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -     lei – major�ri de întîrziere aferente accizelor încasate din vînzarea de 
produse energetice. 
 


