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DECIZIA NR. 83 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 
             
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale ... cu adresa nr. ... / ....2009, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
... sub nr. … / ….2010 asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL, cu 
sediul în ..., str. ..., nr...., jude�ul ..., împotriva împotriva DECIZIEI nr. … 
/ 2010 referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul curent / precedent, emis� de c�tre 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... �i care 
vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente TVA. 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, DECIZIA nr. 
.../2010 referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul curent / precedent a fost comunicat� 
c�tre petent� cu recomandata nr. … / 2010, primit� de petent� în data 
de ...2010, potrivit confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul 
contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SRL la Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., fiind înregistrat� sub nr. …/ 
2010. 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
          Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
      I. Prin contesta�ia formulat� petenta invoc�  
urm�toarele:  
            Petenta arat� c� decizia contestat� se refer� la calculul unor 
major�ri de întârziere în sum� de ... lei �i nu indic� care este baza de 
calcul pentru aceste major�ri de întârziere, situa�ie ce face imposibil� 
realizarea unor motive concrete de netemeinicie �i nelegalitate, aceste 
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dou� critici fiind pe deplin întemeiate având în vedere lipsa indic�rii 
bazei de calcul �i cu privire la care s� se fi procedat la calculul unor 
major�ri de întârziere. 
  
         II. Organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., au consemnat 
urm�toarele: 
         
            În baza prevederilor art.119 �i art.120 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, organele 
Direc�iei Jude�eane pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... au calculat, 
în sarcina SC X SRL, pentru perioada …2009 – ...2010, accesorii în 
sum� de ... lei, întocmind DECIZIA nr. .../2010 referitoare la obliga�ii 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / 
precedent.  
 
      III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, 
constat�rile organelor vamale, actele normative, în raport 
cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
 
          Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului ... este dac� petenta 
datoreaz� accesoriile, în condi�iile în care prin contesta�ia 
formulat� nu s-au prezentat motivele de drept pe care î�i 
întemeiaz� contesta�ia, petenta men�ionând doar c� 
anexa la decizia de accesorii nu îndepline�te condi�iile 
unui document temeinic �i legal. 
 
            În fapt, prin Decizia nr. .../2010 referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / precedent, 
organele vamale au calculat în sarcina contestatoarei major�ri de 
întârziere în sum� de ... lei pentru perioada …2009 – ...2010, pentru 
neplata la termen a TVA în sum� de ... lei stabilit� prin Decizia nr. 
…/2009 pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite la controlul vamal, emis� în baza Procesului verbal de control 
nr. … din …2009  încheiat de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ....  
            Prin anexa la DECIZIA nr. .../2010  se arat� modul de calcul al  
major�rilor de întârziere în sum� de ... lei, astfel:             
TVA:                                                                        ... lei 
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D.R.S. nr. :                                                              …/ 2009  
data de început :                                                         …2009 
data de sfâr�it :                                                           …2010 
major�ri de întârziere % / zi :                                   0.10 %  
num�r de zile pentru care se calculeaz� major�ri:  X 
total major�ri de întârziere:                                        ... lei;  
           Mai mult, referitor la sum� de ... lei, men�ion�m c� împotriva 
Decizia nr. …/ 2009 pentru regularizarea situa�iei  privind obliga�iile 
suplimentare stabilite la controlul vamal (D.R.S.), emis� în baza 
Procesului verbal de control nr. …din …2009  încheiat de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., prin care a fost 
stabilit în sarcina contestatoarei TVA în sum� de ... lei, SC X SRL a 
formulat contesta�ie, care a fost respins� prin DECIZIA nr. … / 2010 de 
c�tre Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  .... 
           Sus�inerea contestatoarei referitor la lipsa indic�rii bazei de 
calcul / suma sau obliga�ia principal� în decizie este neîntemeiat�. Cu 
atât mai mult consider�m c� sus�inerile sunt nefondate cu cât în anexa 
la DECIZIA nr. .../2010 este prezentat� în detaliu, obliga�ia principal�, 
actul prin care individualizat, calculul pe zile al major�rilor de întârziere, 
etc. .  
           Dreptul comun în materia perceperii major�rilor de întârziere 
pentru neplata la termen a obliga�iior datorate, îl reprezint� Codul de 
procedur� fiscal�, care la art.119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz� c�: 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.”, 
iar potrivit art. 120 alin.(1) �i (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
“(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din 
corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
majorarile de intirziere se datoreaza incepind cu ziua imediat 
urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care sa stabilit 
diferenta si pina la data stingerii acesteia inclusiv. ” 
           Cu privire la aceste sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� alte motive de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia 
referitor la suma de ... lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
TVA.  
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           Referitor la acest lucru, ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, la art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
           În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, se prevede c� : 
 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
            Fa�� de cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu invoc� 
prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a major�rilor de întârziere, cota de major�ri de întârziere 
aplicat�, data de la care au fost calculate major�rile de întârziere, 
însumarea produselor dintre baza de calcul a major�rilor de întârziere, 
num�rul de zile de întârziere, organele de solu�ionare nu se pot 
substitui contestatorului cu privire la alte motive prin care acesta 
în�elege s� combat� m�surile controlului. 
           Pe cale de consecin��, �inând cont de cele ar�tate mai sus �i de 
faptul c� stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitul, conform principiului de drept 
« accessorim sequitur principale », deoarece în sarcina 
contestatoarei a fost re�inut ca datorat debitul în sum� de ... lei cu titlu 
de TVA, societatea datoreaz� bugetului general consolidat al statului �i 
major�rile de întârziere aferente, se va respinge ca neîntemeiat� �i 
nemotivat� contesta�ia SC X SRL pentru suma de ... lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilite prin Decizia nr. .../2010 referitoare la obliga�ii 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / 
precedent, contestat�. 
 
            Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu 
preciz�rile ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
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Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
se  

D E C I D E : 
 
        Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei  
împotriva DECIZIEI nr. .../2010 referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / 
precedent, emis� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ... �i care vizeaz� suma total� de ... lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ..., în termen de 6 luni 
de la comunicare. 
 

Director Coordonator 


