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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor  Publice   a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice 
Pentru Contribuabili  Mijlocii  prin  adresa nr.  cu privire la  contestatia 
formulata de  S.C. I .

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin 
Decizia  nr.  incheiata  de  organele  de  inspectie  fiscala  din  cadrul 
Administratiei  Financiare  Pentru  Contribuabilii  Mijlocii    din  care  se 
contesta suma de  lei Ron reprezentand :

-majorari de intarziere impozit pe profit= lei;
-majorari de intarziere impozit dividende persoane fizice = 

lei;
-majorari de intarziere T.V.A. = lei;
-majorari de intarziere , sume datorate pentru incadrarea 

in munca a persoanelor cu handicap= lei.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 din O.G. 

nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de procedura fiscala.
Directia  Generala  a  Finantelor  Publice   prin  biroul  solutionarea 

contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  175  si  art.  179  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)(A)  privind  Codul  de 
procedura fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-S.C. I   contesta  Decizia de calcul  accesorii  nr.   referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  aferente  obligatiilor  fiscale  stabilite  prin 
Declaratia nr., sume stabilite ca majorari de intarziere pentru impozitul pe 
profit,  impozitul  pe  dividende  persoane  fizice  ,sume  datorate  pentru 
incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si pentru taxa pe valoare 
adaugata.

Contestatorul mentioneaza ca a luat la cunostinta de cele de mai 
sus in data de  si sumele au fost achitate in totalitate pe data de  cu toate 
ca termenul normal de plata era .

Fata  de  situatia  prezentata  mai  sus   contestatorul   solicita  a  se 
dispune masurile corespunzatoare. 

II.-Administratia  Financiara  Pentru  Contribuabilii  Mijlocii 
,prin  Referatul  privind  solutionarea  contestatiei   nr.  face  urmatoarele 
precizari :

Sumele stabilite  suplimentar  prin  Decizia  de calcul  accesorii  nr. 
sunt  obligatii  de  plata  ce  se  datoreaza  incepand  cu  ziua   imediat 
urmatoare scadentei  creantei fiscale pentru care s-a stabilit  diferenta si 
pana la data stingerii inclusiv.
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Avand in vedere cele mentionate mai susAdministratia Finantelor 
Publice  Pentru Contribuabilii  Mijlocii propune respingerea contestatiei.

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele prezentate de contestatoare , documentele existente 
la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative  invocate  de 
contestatoare si organele de control se retin urmatoarele :

In fapt  suma de lei RON  a fost stabilita prin Decizia nr.  pentru 
accesoriile calculate la obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia 
fiscala  ,conform  Deciziei   de  impunere  privind  obligatiile  fiscale 
suplimentare  nr.7.
 Art.   116 al.  (1)  din  O.G.  nr.  92/2003 ® (A) privind Codul  de 
procedura fiscala precizeaza :

“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.”

Din acest text de lege rezulta ca termenul de plata pentru sumele 
stabilite  prin  decizia  contestata  incepe  din  data  de  16.05.2007  (  data 
primirii prezentei) si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv( data 
de 23.05.2007  cand s-a achitat debitul ).

Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei s-a constatat ca 
in Decizia  nr.  s-au calculat majorari de intarziere astfel:
-Impozit pe profit –perioada 16.03.2007 –23.05.2007;
-Impozit pe dividende-perioada 16.05.2007 –23.05.2007;
-Sume  datorate  privind  protectia  speciala  si  incadrarea  in  munca  a 
persoanelor cu handicap- perioada 16.05.2007-31.05.2007;
-T.V.A. – perioada 16.05.2007 –25.05.2007;
-Contributia de asigurare pentru accidente si boli profesionale datorate de 
angajator –perioada 25.05.2007 –31.05.2007;
-Contributia pentru asigurari de sanatate retinute de la asigurati perioada 
16.05.2007-23.05.2007.

Din Decizia de impunere susmentionata au fost contestate numai 
majorarile  pentru:impozit  pe profit,impozit  pe dividende,sume datorate 
pentru incadrarea in munca a persoanelor cu handicap si T.V.A.

Referitor la  majorari de intarziere privind impozitul pe profit 
am primit de la Serviciul Executare Silita si stingerea creantelor fiscale , 
Referatul nr.2007 prin care ni se comunica ca s-a introdus  eronat data 
deciziei  de  inspectie  fiscala  la  impozitul  pe  profit,  respectiv  data  de 
16.03.2007 in loc de data de 16.05.2007.Urmare acestui fapt s-a procedat 
la  recalcularea  accesoriilor  numai pentru  7 zile  (  diferenta  dintre  data 
deciziei corecte si data platii) de unde a rezultat suma de … lei, suma ce 
trebuia achitata de societate in loc de … lei.  
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In Referat ni se comunica ca pentru diferenta de … lei s-a propus 
emiterea unei decizii de corectii erori materiale, in vederea scaderii sumei 
de … lei pentru perioada 16.03.2007 –15.05.2007.

Art. 48 –Indreptarea erorilor materiale
“Organul  fiscal  poate  indrepta  erorile  materiale   din  cuprinsul 
actului administrativ fiscal,din oficiu sau la cererea contribuabilului. 
Actul  administrativ  corectat  se  va  comunica  contribuabilului, 
potrivit legii.”

Dat  fiind  faptul  ca  si  pentru  celelalte  majorari  de  intarziere 
contestate  au fost  facute erori materiale referitor la  perioada pentru care 
s-au calculat obligatii fiscale , Decizia nr. urmeaza a fi partial desfiintata.

Conform  art.  186   al(3)  din  O.G.  nr.  92/2003  ®  (A)  “Prin 
decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, 
situatie in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal, 
care va avea in vedere strict considerentele deciziei de solutionare”.

Avand in vedere cele prezentate in continutul  prezentei  decizii  , 
Decizia  de calcul accesorii  nr.  ,  emisa pentru accesoriile calculate la 
obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala va fi desfiintata 
partial  referitor  la  accesoriile  calculate  pentru   impozitul  pe  profit, 
impozitul pe dividende persoane fizice ,sume datorate pentru incadrarea 
in  munca  a  persoanelor  cu  handicap  si  pentru  taxa  pe  valoare 
adaugata,urmand a se emite o noua decizie care sa aiba in vedere strict 
considerentele deciziei de solutionare. 

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si  in temeiul 
art.175 , 180  si art. 186 al (3) din O.G. nr. 92/2003(R)(A) privind Codul 
de procedura fiscala.  

  
Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 

a judetului ;
                                               D E C I D E :
Art.1.-Desfiintarea  partiala  a  Deciziei  nr.   referitoare  la 

obligatii de plata accesorii , urmand  a se emite o noua decizie in care 
sa se tina cont de considerentele prezentei decizii.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de 
la comunicare la Tribunalul .

                   DIRECTOR EXECUTIV , 
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