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DECIZIA nr.______din______________2014 
privind  solutionare a contestatiei formulata de 

SC XXX SRL, din Drobeta Tr.Severin 
înregistrată la A.J.F.P. Mehedinti sub nr.XX si la D.G.R.F.P.Craiova sub nr.XXX 
 
 
 
     Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de 
catre SC XX SRL, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. XX, Cod 
unic de inregistrare XX, avand domiciliul fiscal in str. XX, asupra contestatiei 
inregistrata la A.J.F.P. Mehedinti sub nr. XX si la D.G.R.F.P.Craiova sub nr. XX. 
    Contestatia a fost formulata impotriva Instiintarii privind stingerea 
creantelor fiscale nr.XX si impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr.XX, emise de A.J.F.P. Mehedinti si are ca obiect suma totala de 
XX lei , reprezentând: 
-  X lei,  dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiei privind impozitul pe 
profit; 
-   X lei,  dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiei privind TVA; 
    Contestatia a fost depusa în termenul legal prevazut de art.207 alin.(1) din 
Ordonananta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
     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, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala 
Regionala a Finantelor Publice Craiova este competenta sa solutioneze cauza.   
     I. Prin contestatia formulata, SC XX SRL contesta Instiintarea privind 
stingerea creantelor fiscale nr.XX si partial Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr.XXX pentru suma de XX lei, iar in sustinere precizeaza ca 
modul de calcul al dobanzilor si penalitatilor de intarziere este abuziv intrucat 
sumele de plata stabilite suplimentar prin decizia de impunere nr.F-MH nr.XX 
aveau termen scadent in data de 05.01.2014, conform prevederilor codului de 
procedura fiscala, decizia fiind comunicata in intervalul 1-15 a lunii decembrie 
2013, astfel ca nu intelege prin ce document au fost calculate obligatiile fiscale 
accesorii incepand cu data de 29.10.2013. 
    II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.XX, AJFP 
Mehedinti in temeiul art.88 lit.c) si art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a 
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calculat accesorii pentru neplata la termen a obligatiilor privind impozitul pe 
profit si taxa pe valoarea adaugata, in suma totala de XX lei,  astfel: 
Natura obligatiei fiscale Accesorii 
Impozitul pe profit X 
Dobanzi si penalitati de intarziere aferente Taxei pe valoarea adaugata X 
Total X 

     Perioada de calcul avuta in vedere de organele fiscale este 29.10.2013-
17.01.2014, conform anexei la Decizia nr.XX 
   III. Luând în considerare datele avute in vedere de organele de impunere, 
motivele invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum si actele normative în vigoare, se retin urmatoarele: 
       Referitor la contestatia impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr.XX 
    Cauza supusa solutionarii Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice Craiova este daca obligatiile de plata de natura accesoriilor, stabilite 
prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.XX din data de XX, 
emisa de catre A.J.F.P. Mehedinti,  in suma totala de XX lei, sunt datorate de 
catre SC XX SRL bugetului general consolidat al statului. 
      In fapt , prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.XX 
organele fiscale au stabilit in sarcina SC XX SRL accesorii in suma totala de XX 
lei, calculate pentru perioada 29.10.2013-17.01.2014, pentru impozitele, taxele 
si contributiile datorate si neachitate la bugetul general consolidat al statului, 
conform anexei la aceasta decizie. 
    Prin contestatia formulata, SC XX SRL nu este de acord cu perioada avuta in 
vedere de organele de impunere pentru calculul de accesorii precizand ca 
termenul scadent era in data de 05.01.2014, avand in vedere faptul ca decizia 
de impunere nr.F-MH nr.XX a fost comunicata in intervalul 1-15 a lunii 
decembrie 2013, conform prevederilor din codul de procedura fiscala. 

In drept,  spetei ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

- art. 119. - Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati d e intarziere  
(1) ,, Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre  debitor  a 

obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de 
intarziere [...] . 

- art. 120. - Dobanzi  
(1)  Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand 

cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si  pana 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 intarziere se datoreaza incepand cu ziua imediat  urmatoare 
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scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit  diferenta si pana la 
data stingerii acesteia inclusiv[…];  

- art.120¹ - Penalitati de intarziere  
 (1) Plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate 

de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale 
principale . 

 (2) Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:  
  a) daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se 
datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale 
principale stinse; 

b) daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de 
intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; 

c) dupa implinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de intarziere 
este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse ’’. 

Din continutul prevederilor legale citate mai sus, se retine ca se datoreaza 
bugetului de stat accesorii „pentru neachitarea la termenul de scadenta  de 
catre debitor a obligatiilor de plata ’’,  obligatii care sa calculeaza    
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de sc adenta si pana la 
data stingerii sumei datorate, inclusiv . 
    Motivatia contestarei potrivit careia data de la care organul fiscal era 
indreptatit sa calculeze accesorii este data de 05.01.2014, avand in vedere  
data comunicarii deciziei de impunere nr.F-MH nr.XX, nu poate fi retinuta in 
solutionarea favorabila a cauzei intrucat aceasta data reprezinta termenul de 
plata a obligatiilor stabilite prin titlul de creanta, iar dupa expirarea acestuia titlul 
de creanta devene executoriu si nicidecum termenul scadent pentru achitarea 
obligatiilor fiscale.  
    Fata de prevederile legale mai sus citate, se retine ca AJFP Mehedinti a 
calculat in mod corect obligatiile fiscale accesorii din decizia contestata, 
respectiv de la data de 29.10.2013, data pana la care au fost calculate 
obligatiile fiscale accesorii de catre echipa de inspectie fiscala prin decizia de 
impunere nr.F-MH nr.XX si pana la data stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, 
astfel ca urmeaza a se respinge contestatia ca fiind neintemeiata pentru acest 
capat de cerere. 
     Referitor la contestatia impotriva Instiintarii privind stingerea creantelor 
fiscale nr.XX 
    Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul Solutionare Contestatii din 
cadrul DGRFP Craiova are competenta materiala de a solutiona acest capat de 
cerere, in conditiile in care actul contestat nu intra in categoria celor prevazute 
de art.209 alin.(1) lit.a) din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
    In fapt,  SC XX SRL isi indreapta contestatia si impotriva Instiintarii privind 
stingerea creantelor fiscale nr.XX, emisa de A.J.F.P. Mehedinti 
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     In drept , in conformitate cu prevederile art. 205 alin. (1) si art. 209 alin. (1) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
  "Art. 205 - (1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia 
este o cale administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care 
se considera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, in conditiile legii." 
  "Art. 209 - (1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a 
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situatiei emise în conformitate cu legislatia în materie vamala, a 
masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, 
precum si împotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre: 
   a)structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor 
generale regionale ale finantelor publice în a caror raza teritoriala îsi au 
domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, 
taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a 
pierderii fiscale, în cuantum de pâna la 5 milioane lei, precum si pentru 
contestatiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor 
emise de organele centrale de inspectie/control; (...).” 
 (2) Contestatiile formulate impotriva altor acte a dministrative fiscale se 
solutioneaza de catre organele fiscale emitente ”, iar pct.5.3. din Ordinul 
A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, prevede urmatoarele: 
  “Prin alte acte administrativ fiscale prevazute la art.209 alin.(2) din Codul de 
procedura fiscala se intelege actele administrative fiscale emise de organele 
fiscale competente, altele decat cele prevazute expres si limitativ la art.209 
alin.(1) din Codul de procedura fiscala, si pentru care competenta de 
solutionare a contestatiilor apartine organelor fis cale emitente ”. 
     Avand in vedere dispozitiile legale mai sus invocate se retine ca solutionarea 
contestatiei pentru acest capat de cerere intra in competenta organelor fiscale 
emitente ale actului administrativ contestat, respectiv AJFP Mehedinti. 
      Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.209, 
art. 210 si art. 216 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare  se: 
 
 

DECIDE: 
  
     1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de SC XXX SRL 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. XX, emisa 
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de A.J.F.P. Mehedinti ce are ca obiect suma totala de XX lei , reprezentând 
accesoriile calculate pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, 
contributiilor si altor venituri ale bugetului general consolidat. 
    2. Transmiterea contestatiei formulate impotriva Instiintarii privind 
stingerea creantelor fiscale nr.20/20.01.2014 A.J.F.P. Mehedinti, in calitate 
de organ emitent, spre competenta de solutionare. 
      Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi contestata la Tribunalul Mehedinti, în termen de 6 luni de la data 
comunicarii, conform prevederilor legale. 
 
 
SEF SERVICIU:  XXX 
 
      CONSILIER:  XXX 
 
   


