
 

 

 
DECIZIA nr.-/2009 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

S.C. X S.R.L. 
cu sediul in --, str. --, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 

inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2009. 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de A.F.P. 
Contribuabili Mijlocii, prin adresa nr.-/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.-
/2009, asupra contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L., înregistrat� la A.F.P. Contribuabili 
Mijlocii sub nr.-/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei referitor la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. -/2009 în sum� total� de ?? lei. 
 Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de prevederile art. 205 
alin. (1), art. 206 �i art. 209 alin. (1), lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul de 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 

I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., se cere anularea Deciziei referitor 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. -/2009 în sum� total� de ?? 
lei. 
 În sus�inerea contesta�iei se arat� c� sumele care constituie debitele firmei pentru 
care sau calculat accesorii sunt atacate în instan��, �i c� accesoriile respective trebuie 
s� urm�reasc� regimul juridic aplicabil crean�ei principale. 

II. Organele de control din cadrul A.F.P. Contribuabili Mijlocii, au constatat 
urm�toarele: 

Conform art.88 �i art.119 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� s-
a trecut la calcularea accesoriilor pentru plata cu înt�rziere a obliga�iilor fiscale �i c� 
contestatoarea nu a depus contesta�ie la executare silit� aferent� Deciziei de impunere 
nr.-/2008. 

III. Având în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile contestatoarei, 
constat�rile organelor de inspec�ie, în raport cu actele normative incidente în cauz�, se 
re�in urm�toarele : 

Conform art. 215 alin.1 si alin.2 din O.G. nr. 92/2003R privind Codul de procedur� 
fiscal�, din care cit�m: 

“Art. 215 
Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 

(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� 
executarea actului administrativ fiscal. 

(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a 
cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate 
suspenda executarea, dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 



 

 2 

contestate, iar în cazul cererilor al caror obiect nu este evaluabil în bani, o cau�iune de 
pân� la 2.000 lei.” 

 Coloborat cu art.119 si art.120 din O.G. nr. 92/2003R privind Codul de 
procedur� fiscal�, din care cit�m: 

“Art. 119 
Dispozi�ii generale privind major�ri de înt�rziere 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de înt�rziere. 
Art. 120 

Majo�ri de înt�rziere 
(1) Major�rile de înt�rziere se calculeaz� pentru fiecare zi de înt�rziere, 

începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.” 

 Introducerea contesta�iei nu suspend� executarea actului administrativ fiscal si 
pân� în prezent nu sa primit nici o decizie de suspendare a execut�rii silite din partea 
instan�ei, deci în continuare se emit deciziile de calcul accesorii aferente debitelor 
restante. 

Privind cap�tul de cerere privind conexarea prezentei contesta�ii la prima 
contesta�ie care a fost solu�ionat� prin Decizia nr.-/2008, aceasta urmeaz� a se respinge 
întrucât decizia de mai sus este definitiv� în c�ile administrative de atac conform art.210 
alin.2 din O.G. nr. 92/2003R privind Codul de procedur� fiscal�, cit�m: 

“Art. 210 
Decizia sau dispozi�ia de solu�ionare 

(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� 
în sistemul c�ilor administrative de atac.” 

 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin. (1) 
lit. a), art. 210 art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se 
 

D E C I D E : 
 

Respinge contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str.--, nr.--, bl.--, 
sc.--, ap.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei referitor la obligatiile de plata accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr.--/2009 în sum� total� de ?? lei, ca neîntemeiat�. 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� la Tribunalul Covasna, în termen de 6 luni de la data comunic�rii, conform 
prevederilor legale. 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


