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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                   M E H E D I N T I

DECIZIA  Nr. ...
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C. X S.R.L. din Drobeta Tr. Severin
 înregistrată la D.G.F.P. Mehedinti sub nr. .../2008

Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de S.C. X
S.R.L. din Drobeta Tr. Severin, cu contestatia inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti
sub nr. ... din 14.04.2008.

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei nr. .../09.04.2008 referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente perioadei 10.03.2008-24.03.0008 calculate de
organele fiscale, din cadrul Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili
Mijlocii Mehedinti la debitul de ... lei, reprezentand fond de solidaritate speciala
pentru persoanele cu handicap aferent perioadei 15.07.2004 – 31.12.2007.

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 alin. 1 si art. 209,
alin. 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, S.C. X S.R.L. contesta Decizia nr. .../09.04.2008
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente perioadei 10.03.2008-24.03.0008.

Pe cale de consecinta solicita anularea deciziei mai sus citate, pe considerentul
ca nu datoreaza Fond pentru protectia persoanelor cu handicap asa cum s-a stabilit
prin Decizia de impunere nr. .../13.03.2008.

          II. Prin Decizia nr. .../09.04.2008 referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente perioadei 10.03.2008-24.03.2008 s-au calculat accesorii in suma de ... lei ca
urmare a faptului ca debitul stabilit prin Decizia de impunere nr. .../13.03.2008 in
suma de ... lei nu a fost achitat pana la data de 24.03.2008.

          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:
         Directia generala a finantelor publice Mehedinti este investita sa se pronunte
daca S.C. X S.R.L. Drobeta Tr. Severin datoreaza la bugetul de stat suma de ... lei
stabilita prin Decizia nr. .../09.04.2008 referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente perioadei 10.03.2008-24.03.2008.
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In fapt, pe perioada 10.03.2008-24.03.2008 S.C. X S.R.L. Drobeta Tr. Severin
nu si-a achitat obligatia prevazuta de dispozitiile legale, astfel ca organele fiscale au
calculat in sarcina contestatoarei potrivit Deciziei nr. ../09.04.2008 majorari de
intarziere în suma de ... lei, la debitul suplimentar de plata in cuantum total de ... lei,
stabilit prin Decizia nr. .../13.03.2008, reprezentand fond de solidaritate speciala
pentru persoanele cu handicap.

In drept, sunt aplicabile prevederile art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, care stipuleaza:

Art. 120 ,,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”.
            Având în vedere ca societatea nu a contestat modul de calcul al acestora, iar
pentru deditul de ... lei reprezentand fondul pentru protectia persoanelor cu handicap
care a generat aceste accesorii contestatia a fost respinsa prin decizia nr. ... /
21.04.2008, urmeaza a se respinge contestatia si pentru majorarile de intarziere
aferente perioadei 10.03.2008-24.03.2008  potrivit principiului de drept ,,accesorium
sequitur principale,, fiind stabilite în mod legal de catre organul fiscal.

Pentru considerentele aratate în continutul deciziei si în temeiul art. 120
coroborat cu art. 209, art. 210 si art. 216, al. 1 din Ordonanta  Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala - republicata, se:

D E C I D E :

Respingerea ca neîntemeiata a contestatiei formulate de S.C. X S.R.L. Drobeta
Tr. Severin impotriva Deciziei nr. .../09.04.2008 pentru suma de ... lei, reprezentand
accesorii aferente perioadei 10.03.2008-24.03.2008, fiind legal calculate.

Prezenta decizie este definitiva în sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata la Tribunalul Judetean Mehedinti în termen de 6 luni de zile de la data
comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv,


