DECIZIA
privind solutionarea contestatiei formulata de
S.C. X S.A. din Drobeta Tr. Severin
inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. .../2007
Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata S.C. X
S.A. din Drobeta Tr. Severin, cu contestatia înregistrata la D.G.F.P. Mehedinti
sub nr. .../16.10.2007.
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Deciziile de
calcul accesorii nr. .../30.08.2007, nr. .../27.09.2007, nr. .../05.10.2007, Nota de
compensare nr. .../05.10.2007 si Notificarea privind stingerea creantelor restante
nr. .../27.09.2007 ale Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii si are ca obiect suma totala de ... lei , reprezentând:
- ... lei accesorii calculate de la 30.03.2007 si pana la 30.07.2007 la debitul
de ... lei, stabilit prin Decizia nr. .../10.05.2007;
- ... lei accesorii calculate de la 24.08.2007 si pana la 22.09.2007 la debitul
de ... lei, datorie ce a fost stinsa la data de 27.08.2007;
- ... lei accesorii calculate de la 30.03.2007 si pana la 25.09.2007 la debitul
de ... lei stabilit suplimentar prin Decizia de impunere nr. .../10.05.2007.
- ... lei accesorii operate in plus in nota Nota de compensare nr.
.../05.10.2007.
- ... lei, reprezentand amenda achitata cu OP nr. .../27.09.2007 si
compensata si prin nota mai sus amintita.
Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art.207, alin 1 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata.
Constatand ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art. 205 si art. 209 , al. 1,
lit. a din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti este competenta sa
solutioneze cauza.
I. Prin contestatia formulata, contestatoarea precizeaza in sustinerea
acesteia urmatoarele:
1. Din suma de ... lei, accesorii stabilite prin decizia de calcul accesorii nr.
.../30.08.2007, calculate la debitul de ... lei stabilit prin Decizia de impunere nr.
.../10.05.2007 contesta suma de ... lei pe considerentul ca aceasta a fost primita la
data de 18.05.2007, astfel ca termenul de plata era de 20.06.2007, iar accesoriile
s-au calculat cu data de 30.03.2007.
2. Din decizia de calcul accesorii nr. .../27.09.2007 contesta suma de ... lei
deoarece datoria pentru care s-au calculat accesoriile s-a stins la data de
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27.08.2007, iar prin decizia amintita s-a calculat accesoriile pentru perioada
24.08.2007-22.09.2007.
3. Din decizia de de calcul accesorii nr. .../05.10.2007 contesta suma de ...
lei aferenta debitului de ... lei stabilit prin decizia nr. .../10.05.2007 deoarece
aceasta a fost primita al data de 18.05.2007, calculul majorarilor se refera la
perioada 30.03.2007-25.09.2007, iar nota de compensarea obligatiilor fiscale s-a
facut la data de 27.08.2007.
4. Referitor la Nota de compensare nr..../05.10.2007 considera corect
operate accesoriile in suma de ... lei din suma totala de ... lei , nefiind de acord cu
suma de ... lei.
De asemenea, nu este de acord cu compensarea sumei de ... lei c/v amenda
conform proces verbal de constatare nr. .../26.09.2007, fiind achitata cu O.P. Nr
.../27.09.2007 in suma de ... lei.
5. Mai arata ca la Notificarea nr. .../27.09.2007 exita unele neconcordante
cu realitatea, dupa cum urmeaza:
- pentru obligatiile aferente lunii iulie si august 2007 societatea a achitat
pentru fiecare luna in plus suma de 1 leu atat pentru inpozitul pe salarii cat si
pentru contributii sanatate angajati;
- cotributia pentru sanatate angajator aferenta lunii august 2007 in suma de
... lei achitata cu OP .../14.09.2007 s-a stins mai intai suma de ... lei majorarile de
intarziere si din debit suma de ... lei, ramanand un debit de ... lei pe care il achita
cu OP nr. .../09.10.2007.
- pentru somaj angajati in suma de ... leu stabilita prin Titlu Executoriu nr.
.../28.09.2007 suma a fost achitata si cu OP nr. .../09.10.2007 si compensat si prin
Nota nr. .../05.10.2007.
In concluzie contestatoarea solicita majorarile aferente sumelor retinute
incorect.
II. Prin Decizia de calcul accesorii nr. .../30.08.2007, AFP pentru
Contribuabili Mijlocii a calculat majorari de intarziere in suma ... lei pentru
perioada 30.03.2007-30.07.2007, data la care a fost achitata suma de ... lei din
debitul de ... lei stabilit suplimentar prin decizia de impunere nr. .../10.05.2007, iar
prin Decizia de calcul accesorii nr. .../27.09.2007, AFP pentru Contribuabilii
Mijlocii a calculat majorari de intarziere in suma de ... lei la debitul de ... lei
pentru perioada 24.08.2007-22.09.2007, iar prin Decizia de calcul accesorii nr.
.../05.10.2007 a calulat majorari de intarziere in suma ... lei la debitul de ... lei
pentru perioada 30.03.2007-25.09.2007.
AFP pentru Contribuabilii Mijlocii a facut compensari conform Notei de
compensare nr. .../05.10.2007 si a comunicat contestatoarei Notificarea privind
stingerea creantelor restante nr. .../27.09.2007.
III. Luând în considerare constatările organului de control, motivele invocate
de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si actele
normative în vigoare pe perioada supusă controlului se retin următoarele:
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Directia generala a finantelor publice Mehedinti este investita sa se
pronunte daca contestatoarea datoreaza accesoriile calculate prin deciziile mai
sus mentionate.
In fapt, AFP pentru Contribuabili Mijlocii a calculat accesorii la debitele
stabilite suplimentar prin decizia de impunere nr. .../10.05.2007 de la data de
30.03.2007, si pana la data cand aceste debite au fost achitate si a emis deciziile
de calcul accesorii mai sus amintite.
In drept, in ceea ce priveste legalitatea stabilirii de majorari de intarziere
pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plata catre bugetul de stat sunt
aplicabile prevederile art. 116, alin. 1 si alin. 2 devenit art. 120 la data de
31.07.2007, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala republicata care stipuleaza:
-alin. 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”;
-alin. 2 pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din
corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere,
majorarile de intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare
scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data
stingerii acesteia inclusiv.
Din cadrul legal anterior citat precum si din analiza documentelor existente
la dosarul cauzei, respectiv deciziile de calcul accesorii numerele: .../30.08.2007,
.../27.09.2007 si .../05.10.2007 precum si referatul nr. .../21.11.2007 al A.F.P.
pentru Contribuabili Mijlocii se retine ca acestea nu au fost emise cu respectarea
intocmai a dispozitiilor legale astfel:
- referitor la decizia nr. .../27.09.2007, prin care s-au calculat majorari de
intarziere in suma de ... lei, A.F.P. pentru Contribuabilii Mijlocii a calculat in mod
eronat pentru impozitul pe profit pe perioada 27.08.2007-22.09.2007 majorari de
intarziere in suma de ... lei deoarece la data de 27.08.2007 debitul de ... lei,
reprezentand impozit pe profit a fost stins prin Nota de compensare nr.
.../05.10.2007, perioada pentru catre trebuia sa se calculeze accesorii de plata era
24.08.2007-27.08.2007, revenind contestatoarei accesorii de plata in suma de ...1
lei, iar pentru suma de ... lei urmeaza a se admite contestatia;
- referitor la decizia nr. .../05.10.2007, prin care s-au calculat majorari de
intarziere in suma de ... lei, A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii a calculat in mod
eronat pentru impozitul pe profit pe perioada 28.08.2007-25.09.2007 majorari de
intarziere in suma de ... lei deoarece la data de 27.08.2007 s-a stins din debitul de
... lei, prin Nota de compensare nr. .../05.10.2007 suma de ... lei, astfel ca pentru
perioada 30.03.2007-27.08.2007 cotestatoarea datoreaza pentru debitul de ... lei
majorari de intarziere in suma de ... lei, iar pentru perioada 28.08.200725.09.2007 cotestatoarea datoreaza pentru debitul de ... lei ramas neachitat
majorari de intarziere in suma de ... lei, urmand a se respinge contestatia pentru
suma de ... lei si a se admite contestatia pentru suma de ... lei.
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- referitor la decizia nr. .../30.08.2007, prin care s-au calculat de catre
A.F.P. pentru Contribuabilii Mijlocii majorari de intarziere in suma de ... lei, pe
perioada 30.03.2007-30.07.2007 la debitul de ... lei, reprezentand impozit pe
profit, acestea sunt corect calculate deoarece abia la data de 30.07.2007 a fost
achitata suma de ... lei din debitul stabilit suplimentar de ... lei, urmand a se
respinge contestatia privitor la accesoriile de plata stabilite prin decizia anterior
citata.
Fata de cele prezentate mai sus si avand in vedere si referatul nr.
.../21.11.2007 precum si principiul de drept potrivit caruia ,,accesorium sequitur
principale”, urmeaza a se achita de catre contestatoare accesoriile calculate de
catre A.F.P pentru Contribuabili Mijlocii aferente pentru neplata la termenele
legale a obligatiilor bugetare stabilite suplimentar de catre inspectia fiscala, in
suma totala de ... lei dupa cum urmeaza:
- ... lei, stabilite prin Decizia nr. .../30.08.2007;
- ... lei, stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
- 4.343 lei, stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
si a se admite contestatia formulata pentru accesorii de plata calculate eronat in
suma totala de ... lei dupa cum urmeaza:
- ... lei stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
- ... lei stabilite prin Decizia nr. .../15.10.2007;
Cu privire la contestatia formulata impotriva Notei de compensare nr.
.../05.10.2007 si Notificarii privind stingerea creantelor restante nr. .../27.09.2007,
acest capat de cerere urmeaza sa fie solutionat conform art. 209 alin.2 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata
coroborat cu pct 5.2 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din actul normativ anterior mentionat de catre organul
fiscal emitent, respectiv A.F.P. pentru Contribuabilii Mijlocii.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art.116 alin. 1si alin. 2 devenit art. 120 coroborate cu art. 209, art.
210 si art.216 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, se:
DECIDE
1. Admiterea contestatiei formulata de SC X SA din Drobeta Tr. Severin
pentru totala de ... lei dupa cum urmeaza,
... lei stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
... lei stabilite prin Decizia nr. .../05.10.2007;
2. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de SC X SA din
Drobeta Tr. Severin pentru suma totala de de ... lei dupa cum urmeaza:
- ... lei, stabilite prin Decizia nr. .../30.08.2007;
- ... lei, stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
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- 4.343 lei, stabilite prin Decizia nr. .../27.09.2007;
3. A.F.P pentru Contribuabilii Mijlocii va solutiona contestatia formulata
impotriva Notei de compensare nr. .../ 05.10.2007 si Notificarii nr. .../ 27.09.2007
conform prevederilor legale in materie.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Mehedinti în termen
de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv,
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