
   

Ministerul  Finan\elor Publice  -  Agen\ia Na\ional` de
Administrare Fiscal` - Direc\ia General` a Finan\elor Publice Jude\ul Br`ila
a fost sesizat` de  Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila –
Serviciul  Eviden\`  Pl`titor  Persoane  Fizice  ]i  Juridice, prin  adresa
nr........./........2010,  [nregistrat` la  D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila sub
nr....../........2010, asupra contesta\iei formulat` de ......................, împotriva
Deciziei  referitoare  la  obliga\iile de  plat` accesorii  nr......../........2010,
[ntocmit` de  organul  fiscal,  respectiv  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a
Municipiului Br`ila. 

...................... are sediul [n Jude\ul Br`ila, Comuna ......, Sat ......
]i cod de [nregistrare fiscal`  nr........... 

D.G.F.P.  Jude\ul Br`ila,  verificând îndeplinirea  condi\iei de
procedur` prev`zut` de  art.206  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` în anul 2007, cu  modific`rile ]i  complet`rile
ulterioare,  a  constatat  c` aceast` contesta\ie poart` o  semn`tur`
indescifrabil` care l-ar reprezenta pe domnul  .............

Obiectul contesta\iei formulat` de ............ ................ [l constituie
debitul Deciziei referitoare la obliga\iile de plat` accesorii nr......../........2010,
întocmit` de Administra\ia Finan\elor Publice a Municipiului  Br`ila în sum`
de ..... lei, reprezent@nd dob@nzi ]i penalit`\i de [nt@rziere aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`. 

Cum Decizia referitoare la obliga\iile de plat` accesorii nr...... a
fost  [ntocmit`  [n  data  de  ….....2010  ]i   a  fost  transmis`  intrepriderii
individuale  cu  scrisoare  recomandat`  confirmat`  de  primire  [n  data  de
…......2010, c@nd un reprezentant a semnat pentru primirea acesteia, iar
contesta\ia a fost depus` prin po]t`, [n data de ….........2010, [nregistrat`
ulterior  la  Administra\ia  Finan\elor  Publice  a  Municipiului  Br`ila  sub
nr......./........2010, rezult` c` aceasta a fost depus` în termenul prev`zut de
art.207  alin.(1)  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur` fiscal`,
republicat` în anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare.
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       Constatând c`,  [n  spe\`,  sunt  [ntrunite  condi\iile procedurale
prev`zute de art.  205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din
O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedur` fiscal`,  republicat` în  anul
2007, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila este
competent` s` solu\ioneze  pe  fond contesta\ia formulat` de
............ .................

I.Contesta\ia este  formulat` de  c`tre ...................... împotriva
debitului  din  Decizia   referitoare  la  obliga\iile de  plat` accesorii
nr......../........2010,  pentru  suma  de  ..... lei,  reprezent@nd  dob@nzi  ]i
penalit`\i  de  [nt@rziere  aferente taxei  pe  valoarea  ad`ugat`  calculat`
suplimentar de plat`.

Prin contesta\ia depus` se motiveaz` c` accesoriile calculate la
T.V.A. [n sum` de ..... lei sunt incorect stabilite, astfel : 

-la data de .......2010 s-a [nceput efectuarea unui control fiscal
pentru perioada 2005 – ......2010 care s-a [ncheiat [n data de ......2010 ;

-p@n` la data de .......2010 unitatea nu a fost pl`titoare de tax`
pe valoarea ad`ugat`  dar,  [n  urma controlului  s-a  stabilit  c` aceasta  a
devenit pl`titoare de T.V.A.;

-  pentru perioada supus` controlului  s-a stabilit  numai T.V.A.
colectat`, f`r` s` se aib` [n vedere ]i T.V.A. deductibil` ]i ca urmare, a fost
emis` decizia de plat` cu [ntreaga valoare a T.V.A. colectat`, f`r` s` se
stabileasc` un termen prin care s` se determine ]i T.V.A. deductibil`. Taxa
pe valoarea ad`ugat` deductibil`  este mai  mare dec@t  T.V.A.  colectat`,
lucru ce se poate observa ]i  din  decontul  de  T.V.A.  depus pe data  de
…........2010, ocazie pentru care s-a solicitat ]i rambursarea de T.V.A.. 

II. Decizia  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`  accesorii
nr......../........2010 a fost [ntocmit` [n temeiul art. 88 lit.c) ]i art.119 din O.G.
nr.92/2003,  republicat`,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  pentru
plata  cu  [nt@rziere  a  impozitelor,  taxelor,  contribu\iilor  sociale  ]i  a  altor
venituri ale bugetului general consolidat, de c`tre D.G.F.P. Jude\ul Br`ila -
A.F.P.  a  Municipiului  Br`ila  ]i  prive]te  suma  de  .....  lei,   contestat`  [n
totalitate, cu titlu de dob@nzi ]i penalit`\i aferente T.V.A.

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organului  fiscal,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la

2



   

dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se re\ine:

Cauza supus`  solu\ion`rii,  astfel  cum  s-a  investit  D.G.F.P.
Jude\ul  Br`ila,  este  s`  se  pronun\e  dac`  contestatoarea  datoreaz`
dob@nzi  ]i  penalit`\i  aferente  T.V.A.  [n  sum` de .....  lei,   calculate  prin
Decizia referitoare la obliga\iile de plat` accesorii nr......../........2010       [n
condi\iile [n care, ............ ................ are de achitat c`tre bugetul general
consolidat tax` pe valoarea ad`ugat` [n sum` total` de ........ lei, conform
deciziei de impunere nr......./.......2010. 

{n fapt, se re\ine c`  ............ ................ a contestat dob@nzile ]i
penalit`\ile  aferente  T.V.A.  [n  sum`  de  .....  lei,  pentru  neplata  T.V.A.
datorat`  bugetului  general  consolidat  [n  sum`  de  ........  lei,  calculat`
conform  deciziei de impunere nr......./.......2010.

{n drept,  cauza []i  g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.88
lit.c), art.119 alin.(1) ]i alin.(4) ]i art.120 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul  de  procedur`  fiscal`,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i
complet`rile ulterioare, precum urmeaz`:

ART. 88
Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

şSunt asimilate deciziilor de impunere i urm`toarele acte administrative
fiscale:

...
c) deciziile referitoare la obliga\iile de plat` accesorii;
...
ART. 119

şDispozi\ii generale privind dob@nzi i penalit`\i de [nt@rziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden\` de c`tre debitor a

obliga\iilor de plat`, se datoreaz` dup` acest termen dob@nzi ]i penalit`\i de înt@rziere.
...

ş(4) Dob@nzile i penalit`\ile de înt@rziere se stabilesc prin decizii întocmite
în condi\iile aprobate prin ordin al pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare
Fiscal`, cu excep\ia situa\iei prev`zute la art. 142 alin. (6).

ART. 120
Dobânzi
(1) Dobânzile se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, începând cu

şziua imediat urm`toare termenului de scaden\` i pân` la data stingerii sumei datorate
inclusiv.”

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, organul
de solu\ionare a contesta\iei re\ine c` Activitatea de Inspec\ie Fiscal` -
Serviciul Inspec\ie Fiscal` Persoane Fizice 2 a efectuat o inspec\ie fiscal`
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general` la ............ ................ [n urma c`reia a fost  [ntocmit Raportul de
inspec\ie fiscal` nr........./.......2010.   

Organul  fiscal  a  constatat  c`  [n  cursul  anului  2008,
contribuabilul nu s-a declarat ca pl`titor de T.V.A. la dep`]irea plafonului de
scutire ]i ca urmare, pentru perioada verificat`, a calculat T.V.A. pe care
persoana impozabil` ar fi  colectat-o dac` ar  fi  fost  [nregistrat` corect [n
scopuri de T.V.A., [n sum` total` de ........ lei.  Pentru neplata acestui debit
cu titlu de tax` pe valoarea ad`ugat` au fost calculate [n timpul inspec\iei,
pentru  perioada .......-.........2010,  major`ri  de  [nt@rziere [n  sum` de ......
lei ]i pentru perioada ....... – .......2010, dob@nzi [n sum` total` de ..... lei.

Aceste obliga\ii bugetare datorate bugetului general consolidat
au  fost  eviden\iate  [n  Decizia  de  impunere  privind  obliga\iile  fiscale
suplimentare  de  plat`  stabilite  de  inspec\ia  fiscal`  nr......./.......2010
transmis` domnului ............ reprezentant al Intreprinderii Individuale [n data
de  …..2010 conform adresei  nr......../.......2010,  pe  care  a  semnat  ]i   ]
tampilat de primire.

De  asemenea,  organul  de  solu\ionare  a  contesta\iei  re\ine
c` ............ ................ dup` primirea Deciziei de impunere privind obliga\iile
fiscale suplimentare de plat` stabilite de inspec\ia fiscal` nr......./.......2010,
prin care a luat la cuno]tin\` de debitele pe care le are de achitat la bugetul
general consolidat ]i mai ales de baza legal` ]i de modul de calcul aplicat
de organul de inspec\ie fiscal`,  nu a depus contesta\ie [mpotriva titlului de
crean\`, [n spe\`, decizia de impunere, a]a cum era [ndrept`\it, dac` ar fi
considerat c` a fost lezat [n drepturile sale prin actul  administrativ fiscal
emis, sau c`, baza legal` aplicat` de organul de inspec\ie fiscal` a fost
incorect`. 

Din  analiza  informa\iilor  [nscrise  [n  eviden\ei  pe  pl`titor,  [n
cadrul fi]ei sintetice totale la grupa “Taxa pe valoarea ad`ugat`” se poate
observa, c` p@n` la aceast` dat`, intreprinderea individual` nu a efectuat
nici  un  virament  c`tre  bugetul  general  consolidat  cu  titlu  de  tax`  pe
valoarea ad`ugat`, respectiv debitul calculat prin decizia de impunere cu
titlu de T.V.A. .

Astfel,  [n conformitate cu prevederile art.119 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare,  pentru  neplata  la  termenul  de  scaden\`  de  c`tre  debitor  a
obliga\iilor de plat`, se datoreaz` dup` acest termen, major`ri de [nt@rziere
(dob@nzi), care se calculeaz` pentru fiecare zi de [nt@rziere, [ncep@nd cu
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ziua imediat  urm`toare termenului  de scaden\` ]i  p@n` la  data stingerii
sumei datorate inclusiv.

Pentru cele ce preced, D.G.F.P. Jude\ul Br`ila constat` c`  [n
mod  corect  ]i  legal organul  fiscal  teritorial  a  calculat  pentru
perioada .......2010 – …......2010 privind pe ............ ................ dob@nzi [n
sum` total` de ..... lei.

Astfel,  pe  cale  de  consecin\`  contesta\ia  formulat`
de  ............  ................  [mpotriva  debitului  total  din  Decizia  referitoare  la
obliga\iile de plat` accesorii nr......../........2010 [n sum` de ..... lei cu titlu de
dob@nzi  aferente  taxei  pe  valoarea  ad`ugat`,  se  prive]te  ca
ne[ntemeiat`, urm@nd a fi respins` ca atare. 

Nu are relevan\` [n solu\ionarea favorabil` a cauzei, motiva\ia
contestatoarei  potrivit  c`reia  “Cu  ocazia  controlului  fiscal,  s-a  stabilit
(determinat), doar TVA -ul colectat pe perioada supus` controlului, f`r` s`
aib` [n vedere c` [n TVA-ul colectat se reg`se]te ]i TVA -ul deductibil “ ]i
c` nu s-a stabilit “un termen prin care s` determin ]i TVA-ul deductibil care
este  mai  mare  dec[t  cel  colectat  “,  deoarece,  a]a  cum am ar`tat  mai
sus,  ............  ................  nu  a  contestat,  [n  termenul  legal,  Decizia  de
impunere  privind  obliga\iile  fiscale  suplimentare  de  plat`  stabilite  de
inspec\ia fiscal` nr......./.......2010,  astfel  ca organul  de solu\ionare s` se
poat` pronun\a potrivit competen\ei . 

Pentru considerentele ar`tate ]i [n temeiul art.216 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, se

           D E C I D E :

Respingerea  ca  ne[ntemeiat`  a  contesta\iei  formulat`
de  ......................  cu  sediul  [n  Jude\ul  Br`ila,  Comuna ......,  Sat  ......,  [n
contradictoriu cu M.F.P. - D.G.F.P. Jude\ul Br`ila – Administra\ia Finan\elor
Publice a Municipiului Br`ila, [mpotriva debitului total calculat prin Decizia
referitoare la obliga\iile de plat` accesorii nr......../........2010, [n sum` de .....
lei,  reprezent@nd dob@nzi  ]i  penalit`\i  de  [nt@rziere  aferente  taxei  pe
valoarea ad`ugat`.

{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
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sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2) din acela]i act normativ, la Tribunalul Br`ila, [n termen de 6 luni
de la data comunic`rii.  

                                        DIRECTOR  EXECUTIV,  
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