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D E C I Z I A   N R. ...... din......2009

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC C A ŞI P SRL din
Rm. Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea
sub nr. ..../ .....2009.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm.Vâlcea cu adresa nr. .../ 17.08.2009,
asupra contestaŃiei formulate de SC C A ŞI P SRL înregistrată la la DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea sub nr.  ..../ 06.08.2009.

ContestaŃia are ca obiect suma de .... lei  stabilită prin Deciziile referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr. ... şi nr. ... din data de ....2009 emise de AdministraŃia
FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea şi comunicată petentei sub semnătură la data
de ....2009, reprezentând  :

- ... lei major ări de întârziere aferente impozitului pe veniturile  din salarii;

- .... lei major ări de întârziere aferente taxa pe valoare ad ăugată.

ContestaŃia a fost introdusă de reprezentantul legal al  SC C A ŞI P SRL Rm.
Vâlcea, semnată de acesta şi confirmată cu ştampila societăŃii, fiind îndeplinite astfel
dispoziŃiile art. 206 lit. e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, şi a fost depusă termenul de 30 de zile prevăzut la art. 207 alin. (1) din acelaşi
act normativ.

Astfel, Deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. .. şi .., au fost
comunicate contribuabilului la data de ...2009, conform semnăturii de pe confirmarea de
primire  existentă în copie la dosarul cauzei, iar contestaŃia a fost depusă la DirecŃia
FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea în data de 06.08.2009, fiind înregistrată sub nr. ...,
conform ştampilei aplicată pe aceasta.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de SC C A ŞI P SRL înregistrată sub nr. ... 06.08.2009 pentru suma
de  ... lei.

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.
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I. Din analiza documentelor existente la dosarul ca uzei se constat ă
urm ătoarele:

A. SC C A ŞI P SRL  contest ă Deciziile referitoare la obliga Ńiile de plat ă
accesorii Nr. .. şi ... 08.07.2009, emise de Administra Ńia Finan Ńelor Publice a
Municipiului Rm. Vâlcea, atât sub aspectul legalit ăŃii emiterii sale, cât şi sub
aspectul temeiniciei, motivând urm ătoarele :

Petenta susŃine că, chiar prin dispoziŃiile art. 5 din Decizia nr.... din ...2008, organul
fiscal a desfiinŃat în parte decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de
plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. .. din ....2008 pct. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 şi a Cap. III pct.
1, pct. 2 şi pct. 4 a raportului de inspecŃie fiscală înregistrat sub nr. .../ 08.08.2008
întocmite pentru societate pentru suma de : .. lei TVA şi ... lei accesorii aferente TVA,
dispunând refacerea acestora potrivit considerentelor reŃinute în conŃinutul soluŃiei astfel
pronunŃate.

Petenta susŃine că, inspecŃia fiscală din data de ...2008, ce a avut ca scop
reverificarea obiectivelor conform art. 5 şi 6 din Decizia nr. .. din ....2008 pe capitole
bugetare, a ajuns la aceleaşi concluzii, şi anume :" DesfiinŃarea în parte a deciziei de
impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr..../
...2008, pct. 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3 - taxă pe valoare adăugată şi a Cap. III pct. 4 a raportului
de inspecŃie, anexa la aceasta, nr. .../ ...2008 - taxă pe valoare adăugată, pentru suma de
.. lei, reprezentând : .. lei TVA şi .. lei accesorii aferente, şi refacerea acestora potrivit
considerentelor reŃinute în cuprinsul soluŃiei astfel pronunŃate".

Petenta invocă că, urmare acestor verificări, în mod greşit, în conŃinutul DECIZIEI
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale Nr. .. din ...2009 s-a
reŃinut că "Documentul prin care s-a individualizat suma de plată ar fi : DeclaraŃie nr. .. din
data de ...2008", în fapt fiind vorba de decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale
suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. ../ ...2008, ale cărei puncte au fost
desfiinŃate prin dispoziŃiile art. 5 din Decizia  nr. ... din ....2008.

Petenta arată că, în aceste condiŃii, se procedează la o a treia reverficare a modului
de constituire, evidenŃiere şi virarea a taxei pe valoare adăugată, prin inspecŃia fiscală din
25-26.03.2009, ale cărei concluzii sunt consemnate în raportul de inspecŃie fiscală nr. ...
din ...2009.

Astfel, în atare situaŃie, petenta susŃine că prin DECIZIA referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr. .../ 08.07.2009 şi nr. .../ 08.07.2009, au fost
calculate de c ătre organele de inspec Ńie fiscal ă şi în mod netemeinic men Ńinute ,
accesorii (major ări şi penalit ăŃi) la debitul suplimentar pentru perioada : 25.02.2003 -
25.06.2008 - 13.04.2009, în aplicarea art. 120 din OG nr. 92/ 203 privind Codul de
procedură fiscală, în cuantum de ... lei.

În consecinŃă, pentru aceste considerente, SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea solicită
anularea Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscalen nr.
.../ 08.07.2009 şi nr. .../ 08.07.2009 pentru obligaŃii bugetare în sumă totală de .... lei
reprezentând : majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile din salarii în sumă
de ... şi majorări de întârziere aferente taxei pe valoare adăugată în sumă de ... lei.

B. Din actul administrativ fiscal contestat rezult ă urm ătoarele :

SC C A ŞI P SRL are sediul în Rm.Vâlcea str. R nr. .., bl...., sc. .., ap. .., et...
jud.Vâlcea şi are Cod de înregistrare fiscală RO ....

Prin Decizia nr. .. şi ... din 08.07.2009  referitoare la obliga Ńiile de plat ă
accesorii  emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm.Vâlcea şi
comunicată petentei sub semnătură la data de 13.07.2009, au fost calculate majorari de
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întârziere în sumă totală de .. lei  din care : .. de întârziere aferente impozitului pe
veniturile din salarii şi ... lei majorări de întârziere aferente taxa pe valoare adăugată, în
temeiul art. 88 lit.c) şi art. 119 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu
întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general
consolidat.

II. Luând în considerare constat ările organului fiscal de impunere, motiva Ńiile
invocate de petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada supus ă impunerii se re Ńin urmatoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă suma totală de ... lei   este legal stabilită în sarcina SC C A ŞI P SRL  
Rm.Vâlcea.

 1. Referitor la suma de ... lei reprezentând major ări de întârziere aferente TVA.

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă organele de solu Ńionare a contesta Ńiei se
pot pronun Ńa asupra legalit ăŃii calcul ării acestora, în situa Ńia în care prin Sentin Ńa nr.
.. pronun Ńată în data de .. 2009 de Tribunalul Vâlcea, instan Ńa de judecat ă a dispus
suspendarea execut ării actului administrativ fiscal, respectiv a deciz iei de impunere
prin care a fost stabilit ă obliga Ńia fiscal ă principal ă.

În fapt , La data de ...2009, urmare operării în evidenŃa fiscală a Deciziei de
impunere privind obligaŃiile suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală nr. ../
...2009, a fost stabilită o obligaŃie de plată în sarcina SC C A ŞI P SRL în sumă totală de ...
lei  reprezentând taxa pe valoare adăugată, al cărei termen scadent era la data
20.04..2009 , pentru care au fost calculate şi majorări de întârziere pe perioada
26.07.2003 - 25.06.2008 în sumă totală de ... lei.

Împotriva Deciziei de impunere nr. ../ ., SC SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea a formulat
în termen contestaŃie ce a fost soluŃionată  de Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice a jud. Vâlcea prin decizie motivată. 

Astfel, prin Decizia nr. ../ ...2009, organele de soluŃionare a contestaŃiei au reŃinut ca
datorate de către contribuabil obligaŃiile stabilite de inspecŃia fiscală şi au respins ca
neîntemeiată contestaŃia formulată de SC C A ŞI P SRL din Rm. Vâlcea pentru suma
totală de ... lei din care : taxă pe valoare adăugată în sumă de .. lei şi suma de .. lei
accesorii  aferente taxei pe valoare adăugată, stabilite prin decizia de impunere nr. ../
...2009 întocmită de Activitatea de InspecŃie Fiscală din cadrul DirecŃiei Generale a
FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea.

În atare situaŃie, pentru achitarea cu întârziere a obligaŃiei de plată datorata de
contribuabil în sumă de .. lei reprezentând taxa pe valoare adăugată, au fost calculate prin
Decizia nr. .. din 08.07.2009 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, majorari de
întârziere în suma de .. lei, aferente perioadei  25.06.2008 - 13.04.2009 (292 zile), astfe :

.. X 0,1 % X 292 zile  = .. lei

Conform fişei analitice editată la data de 12.08.2009, existentă în copie la dosarul
cauzei, din obligaŃia de plată în sumă de .. lei reprezentând taxa pe valoare adăugată
stabilită suplimentar în sarcina contribuabilului a fost stinsă suma de .. lei achitată de
societate cu documentul de plată nr. .. 13.04.2009.

Drept urmare, pentru obligatia de plata în suma de ... lei  rămasă neachitat ă .
reprezentând taxa pe valoare adăugată, prin Decizia nr. .. din 08.07.2009 referitoare la
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obligaŃiile de plată accesorii, au fost calculate majorari de întârziere în suma de .. lei
aferente perioadei  13.04.2009 - 25.06.2009 (73 zile) , astfel :

.. x 0,1% x 73 zile = .. lei

Deasemenea, în contul obligaŃiei de plată stabilită suplimentar reprezentând taxa pe
valoare adăugată, societatea a efectuat cu documentul de plată nr. .. din data de
25.06.2009 plata sumei de .. lei .

Drept urmare, pentru obligatia de plata în suma de ... lei  rămasă neachitat ă .
reprezentând taxa pe valoare adăugată, prin Decizia nr. .. din 08.07.2009 referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii, au fost calculate majorari de întârziere în suma de ... lei
aferente perioadei  25.06.2009 - 03.07.2009 (8 zile) , astfel :

.. x 0,1% x 8 zile = ... lei

Concluzionând, prin Decizia nr. ... din 08.07.2009 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii au fost calculate în sarcina SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea de la data de
25.06.2008 şi până la data de 03.07.2009, pentru plata cu întârziere a taxei pe valoare
adăugată datorată de petentă, majorări de întârziere în sumă totală de .. lei .

Prin adresa nr. ... înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a
jude Ńului Vâlcea sub nr. .. din 21.09.2009, completare l a Referatul nr. . propuneri de
solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea, Serviciul
Colectare şi executare Silit ă Persoane Juridice din cadrul AFP Rm. Vâlcea face
urm ătoarele preciz ări :

"Prin Sentin Ńa nr. .. din 19 mai 2009 pronun Ńată de Tribunalul Vâlcea, instan Ńa
de judecat ă a dispus suspendarea execut ării Deciziei de impunere nr. .../ 31.03.2009
prin care au fost stabilite obliga Ńi fiscale suplimentare de plat ă în sarcina SC C A ŞI
P SRL Rm. Vâlcea, pân ă la pronun Ńarea instan Ńei de fond.

Urmare sentin Ńei sus-men Ńionate, comunicat ă de Serviciul juridic din cadrul
Direc Ńiei Finan Ńelor Publice Vâlcea prin adresa nr. .. din data de ...2009 , Serviciul
eviden Ńă pe pl ătitori persoane juridice şi fizice a procedat la operarea acesteia în
eviden Ńă.

Astfel, pentru accesoriile în sum ă de .. lei reprezentând major ări de întârziere
aferente TVA stabilit ă suplimentar,  calculate prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de
plată accesorii nr. ../ 08.07.2009 s-a procedat la trece rea acestora în modulul de
suspendare, pân ă la pronun Ńarea instan Ńei de fond."    

FaŃă de cele de mai sus, se reŃine că speŃa supusă soluŃionării este dacă organele
de soluŃionare a contestaŃiei se pot pronunŃa asupra legalităŃii măsurii dispusă de organul
fiscal de calcul accesorii, materializată prin Decizia nr... din 08.07.2009, în situaŃia în care
relativ la obligaŃia fiscală principală, instanŃa de judecată a dispus suspendarea executării
actului administrativ fiscal prin care aceasta a fost stabilită în sarcina contribuabilului,
respectiv a deciziei de impunere nr. ../ 31.03.2009 şi a raportului de inspecŃie fiscală,
anexă la aceasta.

În atare situaŃie, organele de soluŃionare apreciază că nu se pot pronunŃa pe fondul
cauzei înainte ca instanŃa de judecată să stabilească dacă societatea datorează sau nu
obligaŃia fiscală principală, respectiv taxa pe valoare adăugată stabilită suplimentar pe
perioada supusă inspecŃiei fiscale, respectiv dacă SC C A ŞI P SRL avea dreptul să
deducă TVA şi să emită facturi cu taxă pe valoare adăugată pe perioada
01.06.2003-30.04.2004 supusă inspecŃiei fiscale, în condiŃiile în care societatea nu a
depus declaraŃia de menŃiuni privind luarea în evidenŃă ca plătitor de TVA şi nu era

15.02.2010

4 / 8



înregistrată la organul fiscal teritorial ca plătitoare de taxă pe valoare adăugată şi,
deasemenea, dacă societatea datorează TVA evidenŃiată în contabilitate şi nedeclarată
prin decontul de TVA, şi, respectiv, regularizări eronate declarate de operatorul economic
prin deconturi de TVA fără a avea la bază documente justificative.

În drept ,  art. 214 alin.1 lit b   din OG 92/2003, republicată la data de 31.07.2007,
privind Codul de procedură fiscală, referitor la Suspendarea procedurii de soluionare a
contestaiei pe cale administrativ , prevede:

"(1) Organul de soluŃionare competent poate suspenda, prin decizie motivată,
soluŃionarea cauzei atunci când:

b) solu Ńionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de exi sten Ńa sau
inexisten Ńa unui drept care face obiectul unei alte judec ăŃi. (...)".

De asemenea, alineatul 3) al aceluia şi articol, men Ńionează :

"(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a determinat
suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de soluŃionare
competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a determinat suspendarea a
încetat sau nu."

Având în vedere cele de mai sus şi reŃinând că obligaŃia fiscală principală este
stabilită printr-un act administrativ fiscal pentru care instanŃa a dispus suspendarea la
executarii acestuia până la pronunŃarea unei hotărâri definitive şi irevocabile,  organele de
solu Ńionare a contesta Ńiei apreciaz ă că solu Ńionarea cauzei deduse judecatii
depinde, de existen Ńa sau inexisten Ńa debitului principal, reprezentind taxa pe
valoare adaugata  care face obiectul unei alte jude căŃi.

Deasemenea, reŃinând că stabilirea de majorări de întârziere reprezintă o măsură
accesorie în raport cu debitul care le-a generat conform principiului de drept “accesorium
sequitur principale“ şi văzând dispoziŃiile legale anterior menŃionate, organele de
soluŃionare reŃin ca necesară suspendarea soluŃionării cauzei deduse judecatii constând în
calcul de accesorii pentru neachitarea la termen a TVA stabilită suplimentar în sumă de ...
lei, până la pronunŃarea unei hotărâri definitive şi irevocabile de către instanŃa de judecată,
asupra stabilirii TVA în sarcina petentei, ca urmare a inspecŃiei fiscale materializată prin
decizia de impunere nr...../ 31.03.2009 şi raportul de inspecŃie fiscală, anexă la aceasta.

În consecinŃă, organele de soluŃionare urmează să se pronunŃe pentru suspendarea
soluŃionării cauzei in ceea ce priveste măsura de calcul a majorărilor de întârziere în sumă
de ... lei aferente TVA  stabilită suplimentar, urmând ca procedura administrativă să fie
reluată la încetarea motivului care a determinat suspendarea.

2. Referitor la suma de ... lei reprezentând acceso rii calculate pentru neplata la
termen a obliga Ńiilor fiscale.

Cauza supus ă solu Ńionării este  dacă organul de administrare fiscal ă a stabilit
corect accesorii pentru obliga Ńiile declarate de contribuabil, în conditiile în ca re
petenta nu a efectuat plata acestor obliga Ńii pân ă la data emiterii deciziei de calcul
accesorii contestat ă.

În fapt , la data d e 17.04.2009, SC C A ŞI P SRL a depus la AFP Rm.Vâlcea,
decontul ... nr. ... reprezentând TVA, prin care a declarat o obligaŃie de plată aferentă lunii
martie 2009 în suma de ... al cărei termen scadent era la data de 25.04.2009.
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Conform fişei analitice editată la data de ....2009, existentă în copie la dosarul
cauzei, în contul obligaŃiei în sumă de .. lei reprezentând taxa pe valoare adăugată cu
scadenŃa ....2009, societatea a achitat în data de ....2009 cu documentul de plată nr......
suma de ... lei, rămânănd după această dată neachitată suma de ... lei.

Astfel că pentru plata cu întârziere a TVA datorat ă la 25.04.2009 în sum ă de ....
lei , au fost calculate prin Decizia nr. .. din ...2009 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii, majorari de întârziere în suma de .. lei aferente perioadei 27.04.2009 -  
09.06.2009 (43 zile) şi, respectiv, pentru suma rămasă neachitată de .. lei  majorari de
întârziere în sum ă de ... lei , aferente perioadei 09.06.2009 -  03.07.2009 (24 zile), astfel:

... X 0,1 % X 43 zile  =  ... lei

... X 0,1 % X 24 zile =  ... lei

La data de 11.05.2009,SC C A ŞI P SRL a depus la AFP Rm.Vâlcea, declaraŃia nr.
... privind obligaŃiile de plată la bugetul de stat reprezentând impozit pe veniturile din salarii
prin care a declarat o obligaŃie de plată în suma de 384 lei pentru impozitul pe veniturile
din salarii, al cărei termen scadent este data de 25.05.2009.

Conform fişei analitice editată la data de 12.08.2009, existentă în copie la dosarul
cauzei, în contul obligaŃiei în sumă de .. impozit pe veniturile din salarii cu scaden Ńa
25.05.2009, societatea a achitat în data de 20.05.2009 cu documentul de plată nr. ... suma
de ..... lei, rămânănd după această dată neachitată suma de ..... lei.

Drept urmare, pentru obligaŃia de plată în sumă de ... lei reprezentând impozit pe
veniturile din salarii rămasă neachitată, au fost calculate prin Decizia nr. ... din 08.07.2009
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, majorari de întârziere în suma de ... lei
aferente perioadei 25.05.2009 - 03.07.2009 (39 zile)  astfel :

... X 0,1 % X 39 zile = .. lei

La data d e 19.06.2009, SC C A ŞI P SRL a depus la AFP Rm.Vâlcea, decontul ..
nr. .... reprezentând TVA, prin care a declarat o obligaŃie de plată aferentă lunii mai 2009
în suma de ..., al cărei termen scadent era la data de 25.06.2009.

Conform fişei analitice editata la data de ...2009, existentă în copie la dosarul
cauzei, obligaŃia de plată nu a fost achitată .

Drept urmare, pentru obligatia de plata în suma de ... lei  rămasă neachitat ă
reprezentând tax ă pe valoare ad ăugată, prin Decizia nr. ... din 08.07.2009 referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii, au fost calculate majorari de întârziere în suma de ... lei
aferente perioadei  25.06.2008 - 03.07.2009 (8 zile), astfel :

... x 0,1% x 8 zile = .. lei

În concluzie , prin Deciziile nr. ... şi nr. ... din 08.07.2009 emise de AdministraŃia
FinanŃelor Publice a Municipiului Rm.Vâlcea şi comunicate contribuabilei  la data de
13.07.2009, au fost calculate majorări de întârziere în sum ă total ă de ... lei , din care :
aferente TVA în suma de  ... (.. lei + .. lei + .. lei) şi aferente impozitului pe veniturile din
salarii în sum ă de . lei  .

Împotriva deciziilor referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor
fiscale, SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea a formulat contestaŃie înregistrată la DGFP Vâlcea
sub nr. ... din data de ....2009, pe motivul că au fost calculate de către organele de
inspecŃie fiscală şi în mod netemeinic menŃinute, accesorii (majorări şi penalităŃi) la debitul
suplimentar pentru perioada : 25.02.2003 - 25.06.2008 - 13.04.2009, în aplicarea art. 120
din OG nr. 92/ 203 privind Codul de procedură fiscală, în cuantum de ...... lei.
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În drept , art. 119 din O.G. nr. 92/ 2003 rep. la data de 31.07.2007 privind Codul
de procedură fiscală, precizează :

ART. 119 " DispoziŃii generale privind majorari de întârziere :

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de c atre debitor a obligatiilor
de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari d e întârziere.

(2) Nu se datoreaz majorari de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi
de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silita,
cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentând echivalentul în lei al
bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei.

(3) Majorarile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi aparine creanta
principala.

(4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin deci zii  întocmite în conditiile
aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la
art. 142 alin. (6). art. 119 din OG nr. 92/2003 rep. la 31.07.2007, astfel:

De asemenea, art. 120 din acelaşi act normativ referitoare la  calculul şi nivelul
majorării de întârziere, stipulează :

(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru f iecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urmatoare termenului de sc adenta si pâna la data stingerii
sumei datorate, inclusiv . ..........

(7) Nivelul majorarii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, si
poate fi modificat prin legile bugetare anuale".

 Din prevederile legale anterior precizate rezultă că în situaŃia în care  contribuabilii
nu îsi achită obligaŃiile de plată datorate bugetului de stat în termenul legal prevazut de
lege, aceştia datorează totodata si majorari de întârziere, al c ăror nivel este de 0,1%
pentru fiecare zi de întârziere, calculate de la sc aden Ńa obliga Ńiei de plat ă constând
in impozite, taxe, contribu Ńii şi alte venituri ale bugetului general consolidat şi până
la data stingerii acestora inclusiv prin modalita Ńile prev ăzute de lege.

       Relativ la obligaŃiile curente declarate de petentă pentru luna martie, respectiv luna
iunie 2009 în cazul taxei pe valoarea adăugată şi, totodată, luna aprilie a anului 2009,
pentru impozitul pe venituri din salarii, conform fişei sintetice emisă la data de 12.08.2009
din evidenŃa pe plătitori persoane juridice, anexată la dosarul cauzei, se reŃine că în contul
acestora contribuabilul a efectuat plăŃi cu întârziere faŃă de scadenŃa stabilită de legiuitor,
aşa încât în mod legal au fost calculate majorări de întârziere de la termenul de plată şi
până la data emiterii deciziei de calcul accesorii sau până la data plăŃii, după caz.

  În atare situaŃie, cum operatorul economic nu a înŃeles să achite la scadenŃă
obligaŃiile fiscale datorate, prin Deciziile nr. ... şi ... din 08.07.2009 referitoare la obligaŃiile
de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale, au fost calculate majorări de întârziere de la
scaden Ńă şi până la data de 03.07.2009, data emiterii deciziei refe ritoare la obliga Ńiile
de plat ă accesorii în cauz ă.

        La stabilirea acestora, organele fiscale teritoriale au avut in vedere viramentele
efectuate de societate, şi anume : suma de ... lei cu documentul de plată nr. ... din
09.06.2009, în contul TVA şi, respectiv suma de ... lei achitată cu documentul de plată nr.
... din data de 20.05.2009, în contul sursei impozit pe veniturile din salarii, rezultând astfel
accesorii în sumă totală de .... lei, din care : accesorii aferente TVA în suma de .... lei,
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calculate pe perioada 25.06.2008 - 03.07.2009, şi aferente impozitului pe veniturile din
salarii în sumă de .... lei, calculate pe perioada 25.05.2009 - 03.07.2009.

Drept urmare, in atare situatie, măsurile de aplicare a calcului de majorări aferente
acestor obligaŃii fiscale datorate de petentă şi neachitate la termenul stabilit de legiuitor
sunt legal stabilite de organul fiscal teritorial.

ÎN CONCLUZIE, având în vedere situaŃia de fapt şi de drept prezentată,
considerentele reŃinute anterior raportat la acestea, organele de soluŃionare a contestaŃiei
reŃin ca neântemeiat ă contestaŃia formulată de SC C A ŞI P SRL Rm. Vâlcea prin
reprezentantul său, pentru suma de ... lei, reprezentând : accesorii aferente TVA în sumă
de ... lei şi accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii în sumă de ... lei,  urmând
ca asupra acesteia să se pronunŃe în consecinŃă.

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art. 205 alin.1, art.
209 alin.1 lit.a), art. 210, art. 211, art. 214 alin. (1) lit.b) şi art. 216 alin.1 din OG 92/2003,  
rep. la  data de 31.07.2007 privind Codul de procedură fiscală se :

                                            D E C I D E

Art. 1 Suspendarea soluŃionării contestaŃiei formulate de SC C A ŞI P SRL
Rm.Vâlcea pentru suma totală de .. lei reprezentând majorări de întârziere aferente TVA
stabilită prin Decizia nr. .. din data de ...2009 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii
aferente obligaŃiilor fiscale, până la pronunŃarea unei soluŃii definitive de către instanŃa de
contencios addministrativ asupra debitului principal reperezentind taxa pe valoare
adaugata, procedura administrativă urmând a fi reluată la încetarea motivului care a
determinat suspendarea, în condiŃiile legii, conform celor reŃinute prin prezenta decizie.

Transmiterea dosarului organului fiscal teritorial, urmând ca la încetarea motivului
care a determinat suspendarea să fie transmis organului competent potrivit art.209 alin.1
lit.a, din OG 92/2003 republicată la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură
fiscală, pentru soluŃionarea cauzei în funcŃie de soluŃia adoptată.

Art. 2  Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate de SC C A ŞI P SRL
Rm.Vâlcea  pentru suma totală de ... lei reprezentând : accesorii aferente TVA în suma de
.. lei  şi accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii în sumă de... lei , stabilită prin
Deciziile nr. .. şi .... de 08.07.2009 referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente
obliga Ńiilor fiscale .

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată la
Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la comunicarii.
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