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                                       DECIZIA NR. 37  

                                       DIN  25.06.2009 
Privind   :  solu�ionarea  contesta�iei  formulate  de  SC X SRL  
Adjud, depusa si inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului  
Adjud ......... si la D.G.F.P. Vrancea sub nr. ..... 
 

 
 

 
   Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de SC X SRL Adjud, prin 
contestatia depusa si inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud sub nr  
X si la D.G.F.P. Vrancea sub nr. X  - asupra masurii de contestare a obligatiei fiscale in suma de 
.... lei reprezentind majorari de intirziere aferente TVA ; masura a fost stabilita in sarcina sa de 
reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Adjud prin Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. .   
 Avind in vedere faptul ca decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii a fost 
comunicata in data de 27.04.2009 (conform  “borderou pentru trimiteri de corespondenta cu 
serviciul suplimentar <recomandat>” si adresa Administratiei Finantelor Publice a Municipiului 
Adjud nr .....) - contestatia inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud  
sub nr ..... a fost formulata in termenul prevazut de art. 207(1) din OG nr. 92/2003 R privind 
Codul de procedura fiscala.  
 De asemenea, au fost indeplinite conditiile prevazute de art. 206 din O.G. nr. 92/2003 
republicata privind Codul de procedura fiscala. 
 I.Prin contestatia formulata, petenta invoca urmatoarele argumente: 
 - contesta decizia nr  .... referitoare la obligatiile de plata accesorii in valoare de  .....lei 
(provenite din debitele inscrise in decizia nr  ......); 
 - are pe rolul Tribunalului Vrancea dosarele nr  ...... prin care solicita “desfiintarea 
deciziei nr ... privind raspunderea in solidar ... si a deciziei nr .......” ;   
 - solicita “suspendarea oricaror decizii ... pina la solutionarea definitiva si irevocabila a 
dosarelor nr......., dosare ce se afla pe rol la Tribunalul Vrancea” ; anexeaza “certificatele de grefa 
pentru dosarele mai sus mentionate din care rezulta ca sunt pe rol la Tribunalul Vrancea”) ; 
 - “SC X SRL cu sediul in Adjud are ca asociat unic pe .......si nu este sub control comun 
cu.........., acesta nefiind asociat in societate ci simplu angajat , deci subscrisa SC  X SRL nu 
raspunde pentru SC  Y  SRL deci nu poate raspunde solidar “ ; 
 -“impotriva deciziei nr ......” (prin care se solutioneaza contestatia formulata de petenta 
impotriva Deciziei DGFP Vrancea nr ........ privind stabilirea raspunderii solidare – transmisa sub 
nr ............ de Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului)  - “a fost depusa 
contestatie la Tribunalul Vrancea” .  
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B-dul Independentei, nr.24. 
Focsani, Vrancea 
Tel: +0237 236 600 
Fax: +0237 217 266 
e-mail: 
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II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr .....se stabileste obligatia 
fiscala in suma  .......lei , reprezentind majorari de intirziere aferente TVA 
 Prin referatul inaintat de reprezentantii Administratiei Finantelor Publice a Municipiului 
Adjud cu adresa nr. ..........se comunica faptul ca debitul asupra caruia au fost calculate accesoriile 
este TVA in suma de .........lei, stabilit prin Decizia de raspundere solidara nr......., decizie care a 
fost comunicata de Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului din cadrul 
DGFP Vrancea sub nr  ....... 

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in vedere motivatiile 
emise de petenta, au rezultat urmatoarele aspecte: 

Cauza supusa solutionarii o constituie corectitudinea masurii de calculare a 
accesoriilor TVA in suma de ..... lei . 

SC X  SRL are sediul in Adjud , ...; are codul unic de inregistrare nr .... , este 
reprezentata de administrator  ... . 

In fapt, la dosarul cauzei se afla “Decizia privind stabilirea raspunderii solidare 
nr.....” (comunicata de Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului  catre 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud sub ....) ; in aceasta decizie se afla inscrise 
urmatoarele debite : TVA = ....lei ; majorari TVA = ....lei .  

Urmare neefectuarii platilor din titlul de creanta mentionat mai sus, Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului Adjud emite Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr  .....(care face obiectul contestatiei) pentru majorari de intirziere TVA in suma de 
......lei .   
                 In drept, se aplica prevederile O.G. 92/2003, republicata privind Codul de procedura 
fiscala: 
   ART. 28 , Dispozi�ii speciale privind stabilirea r�spunderii 
     (1) R�spunderea persoanelor prev�zute la art. 27 se va stabili potrivit dispozi�iilor 
prezentului articol. 
     (2) În scopul prev�zut la alin. (1) organul fiscal va întocmi o decizie în care vor fi ar�tate 
motivele de fapt �i de drept pentru care este angajat� r�spunderea persoanei în cauz�. Decizia se 
va supune spre aprobare conducerii organului fiscal. 
     (3) Decizia aprobat� potrivit alin. (2) constituie titlu de crean�� privind obliga�ia la plat� 
a persoanei r�spunz�toare potrivit art. 27 �i va cuprinde, pe lâng� elementele prev�zute la art. 43 
alin. (2), �i urm�toarele: 
     a) codul de identificare fiscal� a persoanei r�spunz�toare, obligat� la plata obliga�iei 
debitorului principal, precum �i orice alte date de identificare; 
     b) numele �i prenumele sau denumirea debitorului principal; codul de identificare fiscal�; 
domiciliul sau sediul acestuia, precum �i orice alte date de identificare; 
     c) cuantumul �i natura sumelor datorate; 
     d) termenul în care persoana r�spunz�toare trebuie s� pl�teasc� obliga�ia debitorului 
principal; 
     e) temeiul legal �i motivele în fapt ale angaj�rii r�spunderii. 
     (4) R�spunderea va fi stabilit� atât pentru obliga�ia fiscal� principal�, cât �i pentru 
accesoriile acesteia. 
     (5) Titlul de crean�� prev�zut la alin. (3) va fi comunicat persoanei obligate la plat�, 
men�ionându-se c� aceasta urmeaz� s� fac� plata în termenul stabilit. 
     (6) Titlul de crean�� comunicat potrivit alin. (5) poate fi atacat în condi�iile legii. 
       ART. 110 “Colectarea crean�elor fiscale 

     (1) În sensul prezentului titlu, colectarea const� în exercitarea ac�iunilor care au ca 
scop stingerea crean�elor fiscale. 

     (2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean�� sau al unui titlu 
executoriu, dup� caz. 
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      (3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a 
fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii”. 
     Art. 111  “Termenele de plat� 

    (1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute de Codul fiscal 
sau de alte legi care le reglementeaz�. 
    Art. 119 “Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 

   (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. 

   (2) Nu se datoreaz� major�ri de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de 
orice fel, obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silit�, cheltuieli 
judiciare, sumele confiscate, precum �i sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor �i 
sumelor confiscate  
care nu sunt g�site la locul faptei. 

 (3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a principal�. 
(4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condi�iile aprobate prin 

ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)”. 
ART. 120 “Major�ri de întârziere 
(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 diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea declara�iilor 

sau modificarea unei decizii de impunere, major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua 
imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv. 

(3) În situa�ia în care diferen�ele rezultate din corectarea declara�iilor sau modificarea unei 
decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite ini�ial, se datoreaz� major�ri de 
întârziere pentru suma datorat� dup� corectare ori modificare, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 

(4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� major�ri de întârziere dup� cum 
urmeaz�: 

    a) pentru impozitele, taxele �i contribu�iile stinse prin executare silit�, pân� la data 
întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul pl��ii pre�ului în rate, major�rile de 
întârziere se calculeaz� pân� la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru 
suma r�mas� de plat�, major�rile de întârziere sunt datorate de c�tre cump�r�tor; 

   b) pentru impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat 
de c�tre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri �i bunuri urm�ribile, pân� la data trecerii 
în eviden�a separat�, potrivit art. 176. 

   (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 
       In speta, urmare analizarii documentelor aflate la dosarul cauzei - se retin 
urmatoarele A). In “Decizia privind stabilirea raspunderii solidare nr...” (comunicata de 
Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului  catre Administratia Finantelor 
Publice a Municipiului Adjud sub nr....)  -  se afla inscrise urmatoarele debite : TVA = ....lei ; 
majorari TVA = ....lei pentru  SC X  SRL Adjud , fiind facuta mentiunea ca “pentru obligatiile 
restante ale debitoarei  SC  Y  SRL declarat insolvabil ...raspunde solidar cu debitorul persoana 
juridica SC  X SRL ...” .  

    Urmare contestarii de catre petenta a “Deciziei privind stabilirea raspunderii 
solidare nr ....(contestatia inregistrata sub nr ....), DGFP Vrancea a emis Decizia nr ....cu solutia 
: “respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de SC X  SRL Adjud ”. 

  In contestatia supusa prezentei analize (nr...) petenta face urmatoarele precizari: 
a)“impotriva Deciziei nr.... a fost depusa contestatie la Tribunalul Vrancea, conform 

certificat de grefa” .  
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b)de asemenea , mentioneaza ca are pe rolul Tribunalului Vrancea doua dosare, 
respectiv ..... - prin care se solicita desfiintarea deciziei privind raspunderea solidara nr ..., 
precum si a altei decizii nr ..... ; anexeaza certificate emise in acest sens de catre Tribunalul 
Vrancea , din care rezulta ca societatea are pe rolul instantei dosarele nr ... 

Aceste certificate nu sunt relevante in sustinerea cauzei  reprezentata de contestarea 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr ...  pentru majorari de intirziere TVA = 
... lei ; ar fi avut relevanta prezentarea unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile din care 
sa rezulte suspendarea executarii “Deciziei privind stabilirea raspunderii solidare nr ...” 
(comunicata de Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului sub nr  .... ). 

Urmare a neachitarii debitelor inscrise in “Decizia privind stabilirea raspunderii 
solidare nr .....” (comunicata de Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului  
catre Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud sub nr ....)   -    in mod justificat 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud a procedat in temeiul art 119 alin 4 din 
OG nr 92/2003 R la emiterea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr ....  pentru 
majorari de intirziere TVA = .... lei .    
 B). In ceea ce priveste solicitarea petentei inscrisa in contestatie privind “suspendarea 
oricaror decizii de impunere catre SC X SRL pina la solutionarea definitiva si irevocabila a 
dosarelor mai sus mentionate “( .....) precizam :  

- in temeiul art. 215 din OG 92/2003 republicata, contribuabilul care a formulat o 
contestatie poate sa depuna la instanta judecatoreasca competenta o cerere de suspendare a 
executarii actului adminstrativ fiscal ;  

- in temeiul aceluiasi cadru legal mentionat , solutionarea cererii de suspendare a 
executarii actelor administrativ fiscale nu este de competenta organului de solutionare a 
contestatiei . 
 Avind in vedere aspectele prezentate mai sus , in temeiul actelor normative precizate in 
decizie, precum si art. 216 din OG 92/2003 R privind Codul de procedura fiscala, se 
              DECIDE : 

Respingerea contestatiei formulate de SC X  SRL Adjud ca fiind neintemeiata pentru 
suma de  .... lei reprezentind  majorari de intirziere aferente TVA, stabilite de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului Adjud, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr.  .....    

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen de 6 luni de la 
comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala aprobat prin O.G. nr. 92/2003 R, 
coroborat cu art. 11 (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
 
 
Marian Lungu 
Director Coordonator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


