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���� ���� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în baza 

art.209 din  O.G.92/ 2003 R, cu solu�ionarea contesta�iilor formulate de "
�
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împotriva Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 

nr.XXX/05.02.2009, XXXX/06.03.2009, XXXXX/06.04.2009 �i XXXX/13.04.2009, întocmite de 

Administra�ia Finan�elor Publice  pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu.  

  Deciziile de calcul accesorii au fost comunicate petentei în datele de 16.03.2009, 

16.03.2009, 09.04.2009 �i respectiv 13.04.2009. 

  Contesta�iile au fost depuse în termenul legal impus de art.207 din OG 92/2003 R, 

fiind înregistrate astfel :  

� la organul fiscal sub nr.XXX/15.04.2009, XXXXX/15.04.2009, XXXXX/15.04.2009 �i 

XXXXX/15.04.2009, iar la organul de solu�ionare a contesta�iei sub nr.XXXX – 

XXXXX/21.04.2009. 

 

Având  în  vedere  c�  organul  de  solu�ionare  a  contesta�iei  are de solu�ionat patru  

contesta�ii formulate de aceea�i persoan� juridic�, împotriva unor acte administrativ fiscale 

încheiate de acela�i organ fiscal, vizând aceea�i categorie de obliga�ii fiscale, dar care sub 

aspectul cuantumului  se influen�eaz� reciproc, se va proceda la conexarea dosarelor în 

conformitate cu pct.9.5 din O.M.F.P. 519/2005. 

  Obiectul contesta�iei îl reprezint� m�surile dispuse prin actele contestate privind plata 

la bugetul statului a sumei totale de XXXXXX lei reprezentând major�ri de întârziere TVA. 
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�Prin contesta�iile formulate , petenta invoc� urm�toarele : 

� întrucât SN Aeroportul XXXXXXXXSA nu i-a achitat integral FF seria LMR 

nr.XXXXX/02.12.2008, suma r�mas� de plat� fiind de XXXXXXX lei, petenta s-a aflat în 

imposibilitatea achit�rii TVA c�tre bugetul de stat, motiv pentru care i-au fost calculate 

major�ri de întârziere prin actele contestate ; 

� aceast� situa�ie i-a fost adus� la cuno�tin�� organului fiscal – Administra�ia Finan�elor 

Publice pentru Contribuabili Mijlocii Sibiu cu adresa nr.XX/21.01.2009 prin care petenta 

solicit� sprijin în vederea realiz�rii unei compens�ri între TVA datorat� de petent� �i TVA de 

rambursat înregistrat� de aeroportul în cauz�, societate aflat� în competen�a Administra�iei 

Finan�elor Publice sector 1 Bucure�ti ; 

� deasemeni, prin adresa nr.XXX/29.01.2009 petenta comunic� organului fiscal Sibiu o copie 

dup� cererea de compensare depus� de aeroport la Administra�ia Finan�elor Publice sector 

1 Bucure�ti în care acesta a solicitat compensarea TVA de rambursat cu TVA de plat� 

datorat de SC XXXXXXX SRL. 

 

       ��
���
���
���
�Organul fiscal teritorial, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 

Mijlocii Sibiu, în temeiul art.88 lit.c) �i art.119 din OG 92/2003 R, a calculat major�ri de întârziere 

TVA în sum� total� de XXXXXXX lei prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 

aferente obliga�iilor fiscale nr.:XXXX/05.02.2009, XXXXX/06.03.2009, XXXXX/06.04.2009 �i 

XXXXX/13.04.2009. 

  Major�rile de întârziere TVA au fost calculate pentru perioada 26.01.2009 – 

13.04.2009  �i datorit�  neachit�rii la termen a TVA individualizat� prin documentele : 

� Declara�ia 300 nr.XXXX/26.01.2009 ; 

� Declara�ia 300 nr.XXXX/24.02.2009 ; 

� Declara�ia 300 nr.XXXX/25.03.2009. 
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� Având în vedere constat�rile organului fiscal teritorial, motiva�iile contestatoarei, 

documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare în perioada de 

calcul accesorii, organul de  solu�ionare a contesta�iei re�ine urm�toarele : 

� major�rile de întârziere TVA stabilite prin Deciziile de calcul accesorii nr.XXXX /05.02.2009, 

XXXX/06.03.2009, XXXXX/06.04.2009 �i XXXX/13.04.2009, au fost calculate de organul 

fiscal în conformitate cu art.119 – 120 din OG 92/2003 R, pentru neplata la scaden�a legal� 
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a TVA declarat� de societate prin Declara�iile 300 înregistrate sub nr. XXXX/26.01.2009, 

XXXX/24.02.2009 �i XXXX/25.03.2009 ; 

� prin adresa nr.XXX/21.01.2009 înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii sub nr.XXXX/21.01.2009, petenta a solicitat s� i se acorde sprijinul în 

vederea realiz�rii unei compens�ri între TVA datorat� de aceasta �i TVA de rambursat 

înregistrat�  - Aeroportul XXXXXXXXXXX SA, societate aflat� în competen�a de 

administrare fiscal� a Administra�iei Finanlor Publice Sector 1 Bucure�ti ; 

� cu adresa nr.XXXXXX/26.01.2009 Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 

Mijlocii a r�spuns petentei informând-o  c� în vederea realiz�rii unei compens�ri, aeroportul 

trebuia s� se adreseze organului fiscal teritorial competent cu administrarea sa ; 

� prin adresa nr.XXXX/29.01.2009 înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Sibiu sub nr.XXXX/29.01.2008, petenta comunic� o copie dup� cererea 

de  compensare depus� de aeroport la Administra�ia Finan�elor Publice sector 1 Bucure�ti, 

în care acesta a  solicitat compensarea din TVA a sa de ramursat  cu TVA de plat� datorat� 

de petenta SC XXXXXXSRL Sibiu, rezultat� din FF seriaXXXXXXXXX/02.12.2008 ; 

� cu adresa nr.XXXXXX/10.04.2009 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Sibiu s-a solicitat Administra�iei Finan�elor Publice sector 1 Bucure�ti, 

s� comunice stadiul de solu�ionare a cererii nr. XXXXX/29.01.2009 depuse de SN 

Aeroportul XXXXXXX SA, informa�ia fiind  necesar� în vederea eliber�rii certificatului de 

atestare fiscal� pentru SC XXXXXX SRL Sibiu ; 

� cu adresa nr.XXXXX/13.04.2009 Administra�ia Finan�elor Publice sector 1 Bucure�ti îi 

comunic� organului fiscal Sibiu, c� cererea nr.XXXXX/29.01.2009 nu a fost solu�ionat�, 

men�ionând totodat� c� aeroportul în cauz� figureaz� cu obliga�ii restante la bugetul de stat 

în sum� de XXXXXXX lei, iar suma solicitat� la rambursare prin deconturile nesolu�ionate  

nr.XXXXXX/25.02.2009 �i nr.XXXXX/23.03.2009 este doar de XXXXX lei ; 

� totodat�, men�ion�m c� petenta a achitat prin plat� bancar� în data de XXXX TVA pentru 

care au fost calculate major�rile de întârziere TVA contestate, fapt pentru care solicitarea 

acesteia de a se �ine cont de compensarea cu TVA de rambursat înregistrat� de aeroport nu 

mai are obiect. 

 

În  concluzie,  petenta  datoreaz�  major�rile  de  întârziere  TVA  în  sum� total� de  

XXXXXX lei, a�a cum în mod întemeiat au fost calculate de organul fiscal prin deciziile de calcul 

accesorii ce fac obiectul cauzei, pân� la data achit�rii integrale a debitului, respectiv 13.04.2009. 
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  Pentru considerentele re�inute în baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R, 

 

������������������������������������������������������������������������&&&& 

 

  Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentreu suma de XXXXXX lei reprezentând 

major�ri de întârziere TVA. 

  Prezenta Decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la 

comunicare. 
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