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DECIZIA nr. .........../……….2012
privind solutionarea contestatiei depusa de
SOCIETATEA AGRICOLA X
din loc. Carei, jud. Satu Mare,
inregistrata la D.G.F. P. Satu Mare sub nr......../30.07.2012
Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare, Compartimentul de Solutionare a
Contestatiilor, a fost sesizata prin contestatia inregistrata sub nr......../30.07.2012 formulata
de Societatea Agricola X cu sediul in loc. Carei, jud. Satu Mare, impotriva Deciziei
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012 intocmita de Administratia
Finantelor Publice Contribuabili Mijlocii Satu Mare prin care s-au stabilit obligatii de plata
accesorii in cuantum de X lei, reprezentand impozit pe dividende in suma de X1 lei si
dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA in suma de X2 lei.
Societatea Agricola X are sediul in loc. Carei, str. XXXXXXX, jud. Satu Mare,
avand codul fiscal XXXXXX.
Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 alin.(1), Titlul IX
“Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale” din
Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, art.206,
art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) Titlul IX “Solutionarea contestatiilor formulate impotriva
actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia Generala
a Finantelor Publice Satu Mare este legal investita sa se pronunte asupra cauzei.
Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
I.1) Prin contestatia formulata, Societatea Agricola X contesta suma de X lei
reprezentand impozit pe dividende in suma de X1 lei si dobanzi si penalitati de intarziere
aferente TVA in suma de X2 lei, stabilita prin Decizia referitoare la obligatiile de plata
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accesorii nr......../20.07.2012 intocmita de Administratia Finantelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii Satu Mare.
In sustinerea contestatiei petenta mentioneaza ca in perioada 01 iunie 2012 - 12
iunie 2012 a avut de incasat suma de Y lei, reprezntand TVA pentru care s-a depus
solicitare de rambursare in luna martie 2012, suma care nu i-a fost rambursata pana la
data de 30.07.2012.
II.1) Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012,
emisa de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Satu Mare, s-au
stabilit obligatii de plata accesorii in suma de X lei, reprezentand impozit pe dividende in
suma de X1 lei si dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA in suma de X2 lei. Aceste
accesorii in cuantum de X lei au fost calculate pentru plata cu intarziere a impozitelor,
taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului general consolidat si in
conformitate cu prevederile art.88, lit.c) si art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata.
II.2) Prin Referatul nr.12X100/24.08.2012 cu propuneri de solutionare a contestatiei
nr......../30.07.2012, intocmit de organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Satu Mare se propune respingerea contestatiei
formulata de Societatea Agricola X mentindu-se constatarile stabilite prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012.
III. Luand in considerare constatarile organelor fiscale, motivele prezentate de
petenta, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative in vigoare la
data intocmirii deciziei de calcul accesorii, se retin urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca suma de X lei este datorata de
societatea contestatoare in conditiile in care debitele pentru care au fost calculate
accesoriile nu au fost achitate la termen.
In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012 sau calculat accesorii in cuantum de X lei aferente debitelor neachitate la termen
reprezentand impozit pe dividende in suma de X1 lei si dobanzi si penalitati de intarziere
aferente TVA in suma de X2 lei, sumele fiind calculate in conformitate cu datele existente
in evidenta pe platitor.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, reiese ca dobanzile generate
prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012 au fost calculate
pentru perioada 01.06.2012 – 12.06.2012, in temeiul art.88, lit.c) si art.119 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Dobanzile generate prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr......../20.07.2012 au fost stabilite pentru
debitele stabilite suplimentar in urma inspectiei fiscale partiale prin Decizia de impunere
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nr.F-SM 517/05.06.2012, deoarece accesoriile calculate in urma inspectiei fiscale au fost
doar pana la data de 01.06.2012, pentru urmatoarele debite:
- suma de .....lei stabilita suplimentar la iulie 2011;
-

suma de ..... lei stabilita suplimentar la septembrie 2011;
suma de ..... lei stabilita suplimentar la august 2011;
suma de 1.... lei stabilita suplimentar la octombrie 2011;
suma de.......lei stabilita suplimentar la decembrie 2011;

- suma de ......... lei stabilita suplimentar la noiembrie 2011;
- suma de .... lei stabilita suplimentar la ianuarie 2012 si februarie 2012.
Debitele stabilite suplimentar au fost compensate la data confirmarii de societate,
respectiv data de 12.06.2012, conform art.116, alin.(5), lit.d) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala.
In urma celor expuse mai sus, rezulta ca Decizia referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr......../20.07.2012 a fost generata in urma Deciziei de impunere nr.F-SM
517/05.06.2012 si compensata cu data confirmarii de societate.
In drept, cauzei supuse solutionarii ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei de
Urgenta nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala, care stipuleaza
urmatoarele:
- Art. 88 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
„Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:
a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind restituiri de
impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat;
b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
d) *** Abrogat.
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.”
- Art. 119 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.
(2) Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu
titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de
executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând
echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine
creanţa principală.
(4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condiţiile aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 142 alin. (6).”
- Art. 120 Dobânzi
„(1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
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imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu
ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până
la data stingerii acesteia inclusiv.”
In drept, sunt incidente si prevederile art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, care precizeaza:
“ART. 216
Soluţii asupra contestaţiei
(1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori
respinsă.”.
Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, retinem ca organele fiscale
au procedat in mod legal la emiterea Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
......./20.07.2012, drept pentru care contestatia formulata de Societatea Agricola X,
urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata pentru suma de X lei.
IV. Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.88, art.119 si
120, art.205, alin.(1), art.206, alin.(1), art.207 alin.(1), art.216 alin.(1) si art.218 din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se
DECIDE
respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de SOCIETATEA
AGRICOLA X, pentru suma de X lei reprezentand obligatii de plata accesorii stabilite
prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ......./20.07.2012.
In conformitate cu prevederile art.218 din O.U.G. nr.92/2003, republicata si ale
art.11 alin.(1) din Legea nr.554/2004, prezenta decizie poate fi atacata la instanta
judecatoreasca de contencios administrativ competenta potrivit legii, respectiv
Tribunalul Satu Mare, in termen de 6 luni de la data comunicarii.
DIRECTOR EXECUTIV
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