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D E C I Z I A NR. 1804/685/31.07.2014
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC x SRL,
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr.35781/27.06.2014

Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale Regionale a
Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de A.J.F.P. x - Compartimentul de eviden pe
pl titori persoane juridice prin adresa nr.x/26.06.2014, înregistrat la D.G.R.F.P.
Timi oara sub nr.x/27.06.2014, asupra contesta iei formulat de SC x SRL, CUI x cu
sediul în x, str. x, nr.x, jud. x, înregistrat la ORC x J x/x/1992.
Obiectul contesta iei îl constituie Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii
nr.x/11.06.2014, prin care s-au stabilit dobânzi i penalit i de întârziere în sum total de
x lei aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, este autentificat prin semnatura i tampila reprezentantului legal.
Constatând c în spe sunt întrunite dispozi iile art.205 i art.209 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu complet rile i modific rile
ulterioare, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul
Solu ionare Contesta ii, este legal investit cu solu ionarea contesta iei.
I. Prin contesta ia formulat SC x SRL se îndreapt împotriva Deciziei referitoare
la obliga iile de plat accesorii nr.x/11.06.2014, întrucât pl ile au fost efectuate în
termenul scadent.
Contestatoarea arat c în luna februarie a gre it decontul de TVA, inversând
sumele de livr ri cu cele de achizi ii, dup cum reiese din cererea de corec ie
nr.xx/22.05.2014, dar a efectuat plat corect cu OP x/24.03.2014 în sum de x lei i cu
OP x/25.03.2014 în sum de x lei, în total suma de x lei pentru decontul lunii februarie.
De asemenea, contestatoarea men ioneaz c în lunile urm toare a efectuat în
termen legal pl ile dup cum urmeaz :
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- Decontul de TVA aferent lunii martie nr.x/23.04.2014 cu TVA de plat în sum de
x lei, achitat cu OP nr.x/24.04.2014;
- Decontul de TVA aferent lunii aprilie nr.x/21.05.2014 cu TVA de plat în sum de
x lei, achitat cu OP nr.x/23.05.2014.
Contestatoarea arat c din program s-a achitat decontul lunii martie din plata
aferent lunii februarie, solicitând efectuarea unei corec ii c aceste pl i s fie stinse a a
cum au fost efectuate pentru fiecare decont, iar plata lunii martie s fie stins cu decontul
corectat aferent lunii februarie.
La contesta ia formulat , SC x SRL a anexat copii dup OP i cererea de corec ie
a decontului de TVA.
II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.x/11.06.2014, organele
fiscale din cadrul A.J.F.P. x au stabilit în sarcina SC x SRL dobânzi i penalit i de
întârziere în sum total de x lei aferente taxei pe valoarea ad ugat , calculate pentru
perioada 25.03.2014-23.05.2014.
Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88 lit.c) i art.119 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
III. Luând în considerare constat rile organelor fiscale, motivele invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum i actele normative în
cauza analizat , se re in urm toarele:
Cauza supus solu ion rii Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice
Timi oara prin Serviciul Solu ionare Contesta ii este dac
contestatoarea
datoreaz accesoriile în sum de xlei, în condi iile în care acestea sunt aferente
taxei pe valoarea ad ugat individualizat prin decizie de corec ie.
În fapt, prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.x/11.06.2014,
organele fiscale au stabilit în sarcina SC x SRL pentru perioada 25.03.2014-23.05.2014,
dobânzi i penalit i de întârziere în sum de x lei aferente taxei pe valoarea ad ugat
individualizat prin Decizia nr.x/05.06.2014 de corectare a erorilor materiale din Decontul
de TVA pe luna februarie 2014.
În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care stipuleaz :
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.114
“(2) Plata obliga iilor fiscale se efectueaz de c tre debitori, distinct pe fiecare impozit,
tax , contribu ie i alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv major ri de
întârziere. Dispozi iile art. 1093 din Codul civil se aplic în mod corespunz tor.”
Art.115
“(1) Dac un contribuabil datoreaz mai multe tipuri de impozite, taxe, contribu ii i alte
sume reprezentând crean e fiscale prev zute la art.21 alin.(2) lit.a), iar suma pl tit nu
este suficient pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip
de crean fiscal principal pe care o stabile te contribuabilul sau care este distribuit ,
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potrivit prevederilor art.114, de c tre organul fiscal competent, dup caz, stingerea
efectuându-se, de drept, în urm toarea ordine:
[...]
b) toate obliga iile fiscale principale, în ordinea vechimii, i apoi obliga iile fiscale
accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii crean elor fiscale prin dare în plat , se
aplic prevederile art.175 alin. (4^1);
[...]
(2) Vechimea obliga iilor fiscale de plat se stabile te astfel:
a) în func ie de scaden , pentru obliga iile fiscale principale;
b) în func ie de data comunic rii, pentru diferen ele de obliga ii fiscale principale
stabilite de organele competente, precum i pentru obliga iile fiscale accesorii;
c) în func ie de data depunerii la organul fiscal a declara iilor fiscale rectificative, pentru
diferen ele de obliga ii fiscale principale stabilite de contribuabil.”
Art.116
“(4) Dac legea nu prevede altfel, compensarea opereaz de drept la data la care
crean ele exist deodat , fiind deopotriv certe, lichide i exigibile.
(5) În sensul prezentului articol, crean ele sunt exigibile:
a) la data scaden ei, potrivit art. 111;
[...]
d) la data comunic rii deciziei, pentru obliga iile fiscale principale, precum i pentru
obliga iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;”
Art. 119
“(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) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei fiscale ca
urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la scaden
i 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, dobânzile 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.”
Art. 120^1
“ Penalit i de întârziere
(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea obliga iilor de
plat la scaden
i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei datorate
inclusiv. “
Decizia Comisiei de proceduri fiscale nr.3/18.12.2008, aprobat prin Ordinul ANAF
nr.1801/22.12.2008, precizeaz :
“În aplicarea art.12, art.111, art.114, art.119 i art.120 din Ordonan a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.513 din 31 iulie 2007:
În situa ia în care contribuabilul, cu bun -credin , efectueaz o plat mai mare decât
cuantumul crean ei fiscale înscrise eronat într-o declara ie fiscal care a fost corectat
ulterior de c tre contribuabil sau au fost stabilite de c tre organul fiscal diferen e datorate
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în plus fa de crean a fiscal ini ial , în condi iile legii, data stingerii, în limita sumei
pl tite suplimentar, este data pl ii astfel cum aceasta este definit de lege, dac
suma pl tit suplimentar nu a fost stins pân la data corect rii de c tre
contribuabil sau pân la data stabilirii de c tre organul fiscal a diferen ei datorate
în plus."
Potrivit dispozi iilor legale, pl ile efectuate în contul TVA sting obliga iile a a cum
au fost înscrise în deconturi i depuse la organul fiscal în ordinea vechimii, iar pentru
neachitarea la scaden se datoreaz accesorii.
Din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, se re in urm toarele:
- în data de 21.03.2014 societatea depune decontul de TVA aferent lunii februarie
2014 cu suma de x lei de rambursat. Cu OP x/24.03.2014 achit suma de x lei i cu OP
x/25.03.2014 achit suma de x lei.
- în data de 23.04.2014 societatea depune decontul de TVA aferent lunii martie
2014 cu suma de x lei de plat , achitat cu OP x/24.04.2014.
- în data de 21.05.2014 societatea depune decontul de TVA aferent lunii aprilie
2014 cu suma de x lei de plat , achitat cu OP x/23.05.2014.
- din fi a analitic rezult c prin OP x/24.03.2014, OP x/25.03.2014, OP
x/24.04.2014 au fost stinse în ordinea vechimii obliga iile de plat privind TVA în sum de
x lei, respectiv x lei, conform prevederilor art.115 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare .
- în data de 05.06.2014 se înregistreaz în fi a pe pl titor corec ia la decontul de
TVA aferent lunii februarie 2014 cu suma de x lei de plat , respectiv Decizia
nr.x/05.06.2014 cu scaden 25.03.2014.
Astfel, conform prevederilor Deciziei Comisiei de proceduri fiscale nr.3/18.12.2008,
aprobat prin Ordinul ANAF nr.1801/22.12.2008, data stingerii obliga iei de plat privind
taxa pe valoarea ad ugat aferent lunii februarie 2014 în sum de x lei ar fi fost
25.03.2014 (data scadent a obliga iei de plat ), doar dac ordinele de plat nr.
x/24.03.2014 i nr. x/25.03.2014 nu ar fi stins obliga iile de plat privind TVA declarate de
contestatoare ulterior. Pl ile efectuate fiind utilizate în ordine pentru stingerea obliga iilor
de plat declarate în contul de TVA.
Drept urmare, conform prevederilor art.119 alin.(1), art.120 alin.(2) i art. 120^1
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, coroborate cu prevederile Deciziei Comisiei de
proceduri fiscale nr.3/18.12.2008, aprobat prin Ordinul ANAF nr.1801/22.12.2008, SC x
SRL datoreaz dobânzile i penalit ile de întârziere în sum total de x lei aferente taxei
pe valoarea ad ugat individualizat prin Decizia nr.x/05.06.2014 de corec ie a erorilor
materiale din Decontul de TVA depus pentru luna februarie 2014.
Fa de cele prezentate mai sus, se va respinge ca neîntemeiat contesta ia
formulat de SC x SRL împotriva Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii
nr.x/11.06.2014 pentru suma total de x lei reprezentând dobânzi i penalit i de
întârziere aferente taxei pe valoare ad ugat .
Pentru considerentele ar tate în prezenta decizie precum i în temeiul art.216
alin.(1) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, în baza referatului
se:
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DECIDE

Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de SC x SRL împotriva
Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.x/11.06.2014 pentru suma total de
x lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere aferente taxei pe valoare ad ugat .
Prezenta decizie se comunic la :
- SC x SRL
- A.J.F.P. x
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat
potrivit prevederilor legale la instan a competent , în termen de 6 luni de la primirea
prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
x

5

