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' Ministerul Finan�elor Publice     
   Agen�ia Na�ionala de Administrare Fiscala  Str: x 
   Direc�ia General� a Finan�elor Publice   Tel : x 
   a jude�ului Suceava                                                            fax x  

         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 

 
 
DECIZIA  NR.  ___97___ 

                                                    din  ____27.092011______ 
 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  SC X SRL  
cu sediul în localitatea X nr. X, jud. Suceava,  

înregistrat� la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a   
jude�ului Suceava sub nr. X din 29.08.2011 

 
 

  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ....prin adresa nr. X din 25.08.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X din 
29.08.2011, asupra contesta�iei depuse de  SC X SRL cu sediul în comuna X nr. X. 
    
 
       SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. X din 11.07.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului ...., privind suma de X lei, reprezentând accesorii aferente taxei pe 
valoare ad�ugat�. 
 
  Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
  Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209, alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� analizeze contesta�ia. 
 

1. SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 11.07.2011, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a Municipiului ...., privind obliga�iile fiscale în sum� de X lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.  

 
Petenta precizeaz� c� Decizia nr. X din 07.05.2010 nu i-a fost comunicat� prin 

nici unul din mijloacele prev�zute de lege, societ��ii fiindu-i emise Decizia de 
impunere nr. X/05.05.2010 �i Decizia de nemodificare a bazei de impunere nr. X din 
05.05.2010. 
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Contestatoarea sus�ine c� cele dou� decizii au fost suspendate de c�tre 
Tribunalul Suceava, în Dosarul nr. X/X/2010, pân� la pronun�area instan�ei de fond. 

De asemenea, precizeaz� c� cele dou� decizii au f�cut obiectul Dosarului X-
anulare act administrativ, solu�ia instan�ei fiind de anulare a celor dou� decizii prin 
Sentin�a nr. X/05.04.2011. 

Petenta invoc� prevederile art. 14 alin. 7 �i ale art. 15 alin. 4 din Legea  
contenciosului administrativ nr. 554/2004 precizând c� suspendarea execut�rii actului 
administrativ are ca efect încetarea oric�rei forme de executare, pân� la expirarea 
duratei suspend�rii. 

Urmare celor expuse, societatea sus�ine c� suspendarea execut�rii actului 
administrativ fiscal, respectiv a celor dou� decizii de impunere, s-a prelungit pân� la 
solu�ionarea irevocabil� a cauzei. 
 

II Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
11.07.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ...., s-au 
stabilit în sarcina petentei obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� de X lei, 
reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 

 
Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului 

....au calculat accesorii aferente taxei pe valoare ad�ugat� stabilit� prin Decizia de 
impunere nr. X/05.05.2010, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� 
Suceava sub nr. X din 06.05.2010, dup� cum urmeaz�: 

 
- în sum� de X lei, reprezentând dobânzi aferente TVA, calculate pentru 

perioada 31.12.2010 – 24.01.2011, aferente unui debit în sum� de X lei, 
individualizat prin Decizia de impunere nr. X din 07.05.2010; 

- în sum� de X lei, reprezentând penalit��i de întârziere aferente TVA, calculate 
pentru perioada 01.07.2010 – 09.12.2010, aferente unui debit în sum� de X 
lei, individualizat prin Decizia de impunere nr. X din 07.05.2010. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 

motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare s-au re�inut 
urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de X lei, reprezentând dobând� aferent� unui debit în 

sum� de X lei reprezentând TVA, calculat� pentru perioada 31.12.2010-
24.01.2011 �i stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X din 11.07.2011, cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� aceast� 
sum� în condi�iile în care, prin Sentin�a nr. X din 09.12.2010, s-a dispus 
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. X din 05.05.2010, înregistrat� în 
cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� sub nr. X din 06.05.2010, prin care s-a 
stabilit în sarcina societ��ii taxa pe valoare ad�ugat� care a generat accesoriile 
contestate. 
 

În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
Municipiului ....au calculat dobânzi în sum� de X lei, pentru perioada 31.12.2010 – 
24.01.2011, aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, individualizat� prin 
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Decizia de impunere nr.X/05.05.2010 înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie 
Fiscal� sub nr. X din 06.05.2010. 

 
Societatea sus�ine c� Decizia de impunere nr. X din 05.05.2010 a fost suspendat� 

de c�tre Tribunalul Suceava, în Dosarul nr. X/X/2010, pân� la pronun�area instan�ei de 
fond. 

 
Prin Încheierea din data de 21.01.2011, dat� în Dosarul nr.X/86/2010, se 

precizeaz� faptul c� „prin sentin�a nr. X/02.08.2010, dat� în Dosarul nr. X/2010 a 
Tribunalului Suceava – Sec�ia comercial�, de contencios administrativ �i fiscal s-a 
admis cererea de suspendare �i s-a dispus suspendarea execut�rii deciziei de 
impunere nr. X/05.05.2010(…) pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a 
ac�iunii privind anularea deciziilor mai sus men�ionate. 

(…) 
Împotriva acestei sentin�e a declarat recurs pârâta criticând-o pentru 

nelegalitate.” 
 

Tribunalul Suceava – Sec�ia Comercial� de Contencios Administrativ �i Fiscal, 
prin Încheierea men�ionat� anterior, anexat� la dosarul cauzei, dispune admiterea 
cererii având ca obiectiv „suspendare executare act – îndreptare eroare material�”, 
formulat� de petenta SC X SRL �i îndreapt� eroarea material� strecurat� în 
dispozitivul Sentin�ei nr.X/09.12.2010 în sensul c� se va men�iona decizia 
X/05.05.2010 în loc de decizia nr. X/05.05.2010 �i se men�in celelalte dispozi�ii ale 
sentin�ei. 

 
Se re�ine faptul c�, prin Încheierea din data de 21.01.2011, se men�in dispozi�iile 

din  Sentin�a nr. X din data de 09.12.2010, prin care s-a dispus suspendarea 
execut�rii deciziei de impunere nr. X/05.05.2010  pân� la solu�ionarea definitiv� �i 
irevocabil� a ac�iunii. 

 
Prin Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 11.07.2011, 

organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului ....au 
calculat dobânzi în sum� de X lei, pentru perioada 31.12.2010 - 24.01.2011, aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� prin Decizia de impunere nr. X din 05.05.2010, 
înregistrat� în cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� sub nr. X din 06.05.2010. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

� Prevederile art. 119 alin. 1 �i 120 alin. 1 din O.G. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 

  
„ART. 119 
  Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 
plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
 
    „ART. 120 
       Dobânzi 



 4 

       (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 
  

Conform textelor de lege citate se re�ine faptul c�, pentru neachitarea la 
termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest 
termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
  Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
 

În acest sens, sunt incidente �i dispozi�iile Cap. II. 7.1 lit. e din OMFP 
2144/2008, conform c�ruia „nu se calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada 
suspend�rii execut�rii actului administrativ fiscal pentru obliga�iile fiscale 
principale stabilite prin acest act. În aceast� situa�ie obliga�iile fiscale accesorii se 
pot calcula pân� la data admiterii cererii de suspendare a execut�rii actului 
administrativ fiscal prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�, iar deciziile 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii vor fi comunicate debitorului potrivit 
legii.” 

 
 Din prevederile men�ionate reiese faptul c� nu se calculeaz� obliga�ii fiscale 

accesorii pe perioada suspend�rii execut�rii actului administrativ, în aceast� situa�ie, 
obliga�iile fiscale accesorii calculându-se pân� la data admiterii cererii de suspendare 
a actului administrativ fiscal.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 Din cele prezentate reiese faptul c� suspendarea execut�rii  Deciziei de impunere  

nr. X din 05.05.2010, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X 
din 06.05.2010, a fost dispus� la data de 09.12.2010, de c�tre Tribunalul Suceava prin 
Sentin�a nr. X din 09.12.2010. 

 
 Accesoriile în sum� de X lei au fost calculate prin Decizia referitoare la 

obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 11.07.2011 pentru perioada 31.12.2010-
24.01.2011. 

 
  Prin referatul cu propuneri de solu�ionare existent la dosarul cauzei, organele 

fiscale fac precizarea c� „în ceea ce prive�te modul de calcul al dobânzilor TVA în 
sum� de X lei, având în vedere c� la data de 11.01.2011 când a fost emis� decizia de 
calcul accesorii precedent�, nu era depus� documenta�ia privind suspendarea actului 
administrativ, dobânzile au fost calculate pân� la data de 31.12.2010, iar prin decizia 
contestat� în continuare de la data de 31.12.2010 pân� la data de 24.01.2011 când 
intervine stingerea par�ial� a debitului f�r� a �ine cont de data suspend�rii deciziei de 
impunere (09.12.2011)”, fapt pentru care se propune „admiterea contesta�iei pentru 
suma de X lei.” 
 

În concluzia celor precizate, se re�ine faptul c� organele fiscale în mod eronat au 
calculat accesorii reprezentând dobânzi în sum� de X lei, aferente TVA pentru 
perioada 31.12.2010 - 24.01.2011, întrucât, începând cu data de 09.12.2010, prin 
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Sentin�a nr. X, Tribunalul Suceava a dispus suspendarea execut�rii Deciziei de 
impunere nr. X/05.05.2010, înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X 
din 06.05.2011, fapt pentru care se va admite contesta�ia pentru aceast� sum�. 
 

2. Referitor la suma de X lei, reprezentând penalit��i de întârziere aferente 
TVA,  stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
11.07.2011, calculate pentru perioada 01.07.2010 – 09.12.2010, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care debitul 
nu a fost achitat în termen, iar, prin Sentin�a nr. X din 09.12.2010, s-a dispus 
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. X din 05.05.2010, înregistrat� în 
cadrul Activit��ii de inspec�ie fiscal� sub nr. X din 06.05.2010, prin care s-a 
stabilit în sarcina sa taxa pe valoare ad�ugat� care le-a generat. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 

Municipiului ...., prin Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 
11.07.2011, au calculat penalit��i de întârziere în sum� de X lei, pentru perioada 
01.07.2010 - 09.12.2010, aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, 
individualizat� prin Decizia de impunere nr.X/05.05.2010 înregistrat� în cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X din 06.05.2010. 
 

Societatea sus�ine c� Decizia de impunere nr. X/05.05.2010, înregistrat� în cadrul 
Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� sub nr. X din 07.05.2010, a fost suspendat� de c�tre 
Tribunalul Suceava, în Dosarul nr.X/X/2010, pân� la pronun�area instan�ei de fond. 

 
De asemenea, sus�ine c� Decizie de impunere nr. X/05.05.2010 �i Decizia de 

nemodificare a bazei de impunere nr. X din 05.05.2010 au f�cut obiectul Dosarului nr. 
8556/86/2010 – anulare act administrativ, solu�ia instan�ei fiind de anulare a celor 
dou� decizii prin Sentin�a nr. X/05.04.2011. 

  
 În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 119 �i 120^1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 

 
„ART. 119 

    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.” 
 
 

 
 
„ART. 120^1*) 

     Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale 
principale. 
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    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
  
 Prin textul de lege enun�at se în�elege c� plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale 
se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a 
obliga�iilor fiscale principale. 
 Dup� împlinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalit��ii este de 15% din 
obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
 

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a municipiului 
....au emis Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 11.07.2011, prin 
care s-au calculat penalit��i de întârziere de la data de 01.07.2010 pân� la data de 
09.12.2010.  

Conform Sentin�ei nr. X, s-a dispus suspendarea execut�rii Deciziei de 
impunere nr. X/05.05.2010, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� sub 
nr. X din 06.05.2010, care a generat penalit��ile de întârziere contestate.  
 

În conformitate cu prevederile Cap. II. 7.1 lit. e din OMFP 2144/2008, „nu se 
calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada suspend�rii execut�rii actului 
administrativ fiscal pentru obliga�iile fiscale principale stabilite prin acest act. În 
aceast� situa�ie obliga�iile fiscale accesorii se pot calcula pân� la data admiterii 
cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal prin care s-a 
stabilit obliga�ia fiscal� principal�, iar deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii vor fi comunicate debitorului potrivit legii.” 

 
Având în vedere cele precizate, se re�ine faptul c� organele fiscale pot calcula 

obliga�ii fiscale accesorii pân� la data admiterii cererii de suspendare a execut�rii 
actului administrativ fiscal prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�.  

 
 Din documentele anexate la dosarul cauzei rezult� c� taxa pe valoare ad�ugat� 

care a generat penalit��ile de întârziere nu  a fost stins� în termen, dep��indu-se 60 de 
zile de la scaden��. 

Din prevederilor men�ionate reiese faptul c�, dup� împlinirea termenului de 60 
de zile, nivelul penalit��ilor de întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale 
r�mase nestinse. 

Conform deciziei de calcul al accesoriilor, penalit��ile de întârziere în sum� de 
X lei, au fost stabilite pentru perioada 01.06.2010 – 09.12.2010, perioad� în care s-a 
împlinit termenul de 60 de zile de la data scaden�ei obliga�iilor fiscale care le-a 
generat.  
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Din cele prezentate rezult� c� organele fiscale au calculat penalit��i de întârziere 
pân� la data admiterii cererii de suspendare a actului administrativ fiscal prin care a 
fost stabilit� crean�a fiscal� care le-a generat. 

 
Referitor la sus�inerea petentei conform c�reia Decizia de impunere nr. X din 

07.05.2010 nu i s-a comunicat prin nici unul din mijloacele prev�zute de lege, nu se 
cunoa�te con�inutul acestea �i la ce se refer�, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionare 
favorabil� a cauzei întrucât num�rul X din 06.05.2010, reprezint� num�rul de 
înregistrare al Deciziei  X/05.05.2010 la Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, decizie ce a 
fost luat� de cuno�tin�� de c�tre petent�. 
 

Urmare celor prezentate, rezult� de c� în mod legal organele fiscale din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului ...., prin  Decizia referitoare la 
obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 11.07.2010, au calculat penalit��i de întârziere în 
sum� de X lei, aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de X lei, fapt pentru care se 
va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

art. 119 alin. (1),  art. 120 alin. (1), (2), din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, Cap. II. 7.1 lit. e din OMFP 2144/2008, coroborate cu 
prevederile art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� Fiscal�, se: 

 
 

            DECIDE: 
 
1.  Admiterea contesta�iei formulat� de SC X SRL �i anularea par�ial� a 

Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii  nr. X din 11.07.2011 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice ...., pentru suma de X lei, reprezentând dobânzi 
aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 
 

2. Respingerea contesta�iei formulat� de SC X SRL Suceava împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 11.07.2011, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ...., privind suma de X lei, 
reprezentând penalit��i de întârziere, ca neîntemeiat�. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
                     X       

 


