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DECIZIA NR. 12216/ 13.03.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulate de

S.C. X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui,
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui

– Serviciul Fiscal Municipal Huşi
sub nr.X/04.12.2017

şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi
sub nr. X/14.12.2017

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui – Serviciul Fiscal Municipal Huşi,
prin Referatul din data de 05.12.2017, înregistrat la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. X/14.12.2017, cu privire la
contestaţia formulată S.C. X S.R.L., din mun. Huşi, str. X Nr. X, judeţul
Vaslui, având JX, CIF X, reprezentată legal de doamna X, în calitate de
administrator statutar şi de doamna X, avocat în cadrul Cabinetului de
Avocat X, cu sediul în mun. Iaşi, str. X nr. X, bl. X, et. 1, ap. X, jud. Iaşi, în
calitate de împuternicit în baza Împuternicirii avocaţiale nr. IS/X/2017.

De asemenea, prin contestaţie formulată se face precizarea că
sediul procedural ales este la Cabinetul de Avocat X.

S.C. X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui, formulează contestaţie
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/11.10.2017 din Dosarul fiscal nr. X,
emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui - Serviciul
Fiscal Municipal Huşi, cu privire la suma de S lei, reprezentând:

• S lei – dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe profit;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor;
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• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor;
• S lei – dobânzi aferente TVA;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente TVA;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator;
• Slei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajator;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări
sociale reţinute de la asiguraţi.

Contestaţia formulată a fost depusă în termenul legal de 45 zile
prevăzut de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de
faptul că actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat la data de
20.10.2017, conform extrasului din baza de date existentă la dispoziţia
Agenţiei naţionale de Administrare Fiscală, existent la dosarul cauzei, iar
contestaţia a fost depusă prin S.C. ZONAL CURIER S.R.L. la data de
28.11.2017, fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Vaslui – Serviciul Fiscal Municipal Huşi sub nr. X/04.12.2017.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.
268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale
a Finanţelor Publice Iaşi este învestit să analizeze contestaţia.

I. S.C. X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui, formulează contestaţie
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/11.10.2017 din
Dosarul fiscal nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, cu privire la suma de
S lei, reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din
salarii, impozitului pe profit, impozitului pe venitul
microîntreprinderilor, TVA, contribuţiei de asigurări sociale datorate
de angajator, contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinute de
la asiguraţi, motivând în susţinere următoarele:

Petenta susţine că în perioada aprilie – iulie 2017, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui a efectuat un control fiscal la
aceasta, în urma căruia a fost emisă Decizia de impunere nr.
X/20.07.2017 şi prin care s-a stabilit în sarcina societăţii obligaţii în sumă
totală de S lei.

Ulterior a fost emisă Decizia referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/11.10.2017,
ca urmare a neachitării sumelor stabilite prin decizia de impunere nr.
X/20.07.2017.
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Face precizarea că, criticile formulate asupra Deciziei de
impunere nr. X privesc emiterea acesteia cu încălcarea legii, în sensul
dispoziţiilor art. 67 şi urm. din Codul de procedură fiscală şi ale Ordinului
3389/2011.

Întrucât atât decizia de impunere, cât şi decizia de accesorii
trebuie analizate împreună, solicită conexarea celor două contestaţii
privind cele două acte atacate.

De asemenea, solicită să se observe neregularităţile legate de
emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X, în sensul că nu sunt respectate
dispoziţiile privind emiterea actului administrativ fiscal, nefiind
individualizat numărul de zile de întârziere pentru care s-a efectuat
calculul accesoriilor.

Întrucât acest element nu este menţionat, rezultă că nu se poate
verifica corectitudinea calculării sumelor de bani datorate.

Solicită admiterea contestaţiei şi anularea deciziei atacate.

II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Vaslui – Serviciul Fiscal Municipal Huşi, a emis pe
numele S.C. X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui, Decizia referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr. X din Dosarul fiscal nr. 1202, prin care au stabilit suma
de S lei, reprezentând:

• S lei – dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe profit;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor;
• S lei – dobânzi aferente TVA;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente TVA;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajator;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări
sociale reţinute de la asiguraţi.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe veniturile din
salarii în sumă de S lei, declarat prin Declaraţia 112 nr. X, s-au calculat
pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe veniturile din
salarii în sumă de S lei, stabilit prin Decizia nr. X/26.06.2017, s-au calculat
pentru perioada 30.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S lei.
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Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe profit în sumă de
S lei, stabilit prin Decizia de impunere nr. X, s-au calculat pentru perioada
25.01.2012-30.09.2017 dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de
întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor în sumă de S lei declarat prin Declaraţia 100 nr. X, s-
au calculat pentru perioada 25.07.2017-30.09.2017 dobânzi în sumă de
S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor în sumă de S lei stabilit prin Decizia de impunere nr.
X, s-au calculat pentru perioada 25.01.2014-30.09.2017 dobânzi în sumă
de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a TVA în sumă de S lei stabilit
prin Decizia de impunere nr. X, s-au calculat pentru perioada 25.01.2015-
30.09.2017 dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă
de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator în sumă de S lei declarată prin Declaraţia 112 nr. X,
s-au calculat pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă
de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator în sumă de S lei stabilită prin Decizia nr. X, s-au
calculat pentru perioada 30.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S
lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei individuale de
asigurări sociale reţinute de la asiguraţi în sumă de S lei declarată prin
Declaraţia 112 nr. X, s-au calculat pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017
dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei individuale de
asigurări sociale reţinute de la asiguraţi în sumă de S lei stabilită prin
Decizia nr. X/26.06.2017, s-au calculat pentru perioada 30.06.2017-
27.07.2017 dobânzi în sumă de S lei.

Facem precizarea că se constată o eroare materială (fără
influenţă asupra sumelor stabilite în sarcina petentei) de preluare în
programul informatic a datei emiterii Deciziei de impunere nr. F-VS X
(emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui – Inspecţie
Fiscală, prin care s-a stabilit în sarcina contribuabilului suma totală de S
lei, din care TVA în sumă de S lei, impozit pe profit în sumă de S lei,
impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sumă de S lei, care a generat
accesoriile stabilite prin prezenta Decizie referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X), în sensul
că data deciziei de impunere 196 înscrisă în Anexa la Decizia nr. X este
28.07.2017 şi nu 20.07.2017.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi
având în vedere motivaţiile petentei, constatările organului fiscal şi
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actele normative în vigoare pentru perioada verificată, se reţin
următoarele:

1. Referitor la suma de S lei, reprezentând dobânzi în sumă
de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei aferente
impozitului pe profit în sumă de S lei, calculate pentru perioada
25.01.2012-30.09.2017, dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de
întârziere în sumă de S lei aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor în sumă de S lei, calculate pentru perioada
25.01.2014-30.09.2017, dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de
întârziere în sumă de S lei aferente TVA în sumă de S lei, calculate
pentru perioada 25.01.2015-30.09.2017, stabilită suplimentar prin
Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X/11.10.2017 din Dosarul fiscal
nr. 1202, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, cauza supusă soluţionării
este dacă societatea datorează această sumă, în condiţiile în care
debitele pentru care s-au calculat accesoriile sunt datorate şi nu au
fost achitate la scadenţă, iar Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 s-a pronunţat
asupra debitelor, prin Decizia nr. X/18.12.2017, în sensul respingerii
contestaţiei ca neîntemeiată.

În fapt, pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe profit în
sumă de S lei, stabilit prin Decizia de impunere nr. X, s-au calculat pentru
perioada 25.01.2012-30.09.2017 dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi
de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor în sumă de S lei stabilit prin Decizia de impunere nr.
X, s-au calculat pentru perioada 25.01.2014-30.09.2017 dobânzi în sumă
de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a TVA în sumă de S lei stabilit
prin Decizia de impunere nr. X, s-au calculat pentru perioada 25.01.2015-
30.09.2017 dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi de întârziere în sumă
de S lei.

Facem precizarea că se constată o eroare materială (fără
influenţă asupra sumelor stabilite în sarcina petentei) de preluare în
programul informatic a datei emiterii Deciziei de impunere nr. F-VS X
(emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui – Inspecţie
Fiscală, prin care s-a stabilit în sarcina contribuabilului suma totală de S
lei, din care TVA în sumă de S lei, impozit pe profit în sumă de S lei,
impozit pe veniturile microîntreprinderilor în sumă de S lei, care a generat
accesoriile stabilite prin prezenta Decizie referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X), în sensul
că data deciziei de impunere 196 înscrisă în Anexa la Decizia nr. X este
28.07.2017 şi nu 20.07.2017.
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Menţionăm şi faptul că, în ceea ce priveşte contestaţia formulată
de societate împotriva Deciziei de impunere nr. F-VS X, prin care s-a
stabilit debitul în sumă totală de S lei (care a generat accesoriile analizate
prin prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei), Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1,
prin Decizia nr.X, s-a pronunţat în sensul respingerii ca neîntemeiată a
contestaţiei.

Prin contestaţia formulată, petenta face precizarea că, criticile
formulate asupra Deciziei de impunere nr. X privesc emiterea acesteia cu
încălcarea legii, în sensul dispoziţiilor art. 67 şi urm. din Codul de
procedură fiscală şi ale Ordinului 3389/2011.

Întrucât atât decizia de impunere, cât şi decizia de accesorii
trebuie analizate împreună, solicită conexarea celor două contestaţii
privind cele două acte atacate.

De asemenea, solicită să se observe neregularităţile legate de
emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X, în sensul că nu sunt respectate
dispoziţiile privind emiterea actului administrativ fiscal, nefiind
individualizat numărul de zile de întârziere pentru care s-a efectuat
calculul accesoriilor.

Consideră că întrucât acest element nu este menţionat, rezultă
că nu se poate verifica corectitudinea calculării sumelor de bani datorate.

În drept, sunt aplicabile prevederile:
 art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (1) şi alin. (7) precum şi art.

120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unde se
precizează:

„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”.

ART. 120
„Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până
la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(…)
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru

fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare
anuale”.

ART. 120^1*)
„Penalităţi de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează

cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă
a obligaţiilor fiscale principale.
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(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel:
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la

scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere
pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile,
nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale
principale stinse;

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul
penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale
rămase nestinse.”

Începând cu data de 01.03.2014 alin. (7) al art. 120 prevede că:
„Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de

întârziere.”
Începând cu data de 01.01.2016 sunt aplicabile prevederile art.

174 „Dobânzi” alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că:

„(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de
întârziere”.

De asemenea, cu privire la penalităţile de întârziere, art. 120^1 a
fost modificat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscale, unde se stipulează:

„ART. I
[…]
Articolul 120^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 120^1
Penalităţi de întârziere
(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru

neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate
inclusiv. Dispoziţiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod
corespunzător.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru
fiecare zi de întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a
dobânzilor."

[…]
ART. II
(1) Prevederile art. I intră în vigoare la data publicării

prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României,
Partea I, cu excepţia pct. 2 care intră în vigoare la data de 1 iulie 2013
şi se aplică obligaţiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013.

(2) Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la data de 1
iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de
penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1
iulie 2013”.
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De asemenea, începând cu 01.01.2016 sunt aplicabile
prevederile art. 173, art. 174 şi art. 176 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, unde
se precizează:

ART. 173
„Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de

întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către

debitor a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest
termen dobânzi şi penalităţi de întârziere”.

ART. 174
„Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până
la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

[…]
(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de

întârziere”.
ART. 176
„Penalităţi de întârziere
(1) Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi

de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Dispoziţiile art. 174 alin. (2) - (4) şi art. 175 sunt aplicabile în mod
corespunzător.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,01% pentru
fiecare zi de întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a
dobânzilor”.

Conform textelor de lege, pentru neachitarea la termenul de
scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest
termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.

Nivelul dobânzii este, după caz, în cuantum de 0,04 %, 0,03%
respectiv 0,02% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin
legile bugetare anuale.

Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează şi cu o
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a
obligaţiilor fiscale principale.

Cuantumul acestora este în procent de 15% asupra obligaţiilor
fiscale principale rămase nestinse după 90 zile şi obligaţii care provin din
perioada anterioară datei de 01.07.2013.

Începând cu această dată, nivelul penalităţii de întârziere este de
0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
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În ceea ce priveşte susţinerea societăţii că decizia contestată nu
respectă dispoziţiile legale privind emiterea actului administrativ fiscal, în
sensul că nu este individualizat numărul de zile de întârziere pentru care
s-a efectuat calculul accesoriilor şi că astfel nu se poate verifica
corectitudinea calculării sumelor de bani datorate, precizăm că această
afirmaţie nu poate fi reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei,
întrucât la dosarul cauzei se regăseşte decizia nr. X contestată de
societate, decizie care este însoţită de anexa la aceasta.

În anexă este efectuat modul de calcul al accesoriilor, baza la
care se calculează, numărul de zile de întârziere pentru care se
calculează, perioada pentru care se calculează, suma care rezultă din
calcul, numele obligaţiei de plată (dobândă sau penalitate de întârziere),
documentul prin care s-a individualizat suma de plată.

Prin urmare, din conţinutul deciziei atacate şi a anexei acesteia
se poate determina care este cuantumul dobânzii sau penalităţii de
întârziere pentru fiecare debit care le generează.

Având în vedere prevederile legale invocate, precum şi faptul că
pentru TVA în sumă de S lei, impozitul pe profit în sumă de S lei,
impozitul pe venitul microîntreprinderilor în sumă de S lei, care au generat
accesoriile contestate, contestaţia a fost respinsă ca neîntemeiată,
conform principiului de drept „accesorium sequitur principale”
(accesoriul urmează principalul), urmează a se respinge şi contestaţia
formulată cu privire la accesoriile în sumă de S lei din care S lei dobânzi
de întârziere şi S lei penalităţi de întârziere, ca neîntemeiată.

2. Referitor la suma de S lei, reprezentând dobânzi în sumă
de S lei aferente impozitului pe veniturile din salarii, calculate pentru
perioada 30.06.2017-27.07.2017, dobânzi în sumă de S lei aferente
impozitului pe venitul microîntreprinderilor, calculate pentru
perioada 25.07.2017-30.09.2017, dobânzi în sumă de S lei şi penalităţi
de întârziere în sumă de S lei aferente contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajator, calculate pentru perioada 30.06.2017-
27.07.2017, dobânzi în sumă de S lei aferente contribuţiei individuale
de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi, calculate pentru perioada
30.06.2017-27.07.2017, stabilită suplimentar prin Decizia referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr. X din Dosarul fiscal nr. X, emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal
Huşi, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, este învestită să se pronunţe
dacă în mod legal organul fiscal a stabilit această sumă în sarcina
petentei, în condiţiile în care contestatoarea nu aduce dovezi şi
argumente clare, care să combată constatările organelor de inspecţie
fiscală.

În fapt, pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe veniturile
din salarii în sumă de S lei, declarat prin Declaraţia 112 nr. X, s-au
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calculat pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S
lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe veniturile din
salarii în sumă de S lei, stabilit prin Decizia nr X, s-au calculat pentru
perioada 30.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a impozitului pe venitul
microîntreprinderilor în sumă de S lei declarat prin Declaraţia 100 nr. X, s-
au calculat pentru perioada 25.07.2017-30.09.2017 dobânzi în sumă de
S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator în sumă de S lei declarată prin Declaraţia 112 nr. X,
s-au calculat pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă
de Slei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator în sumă de S lei stabilită prin Decizia nr. X, s-au
calculat pentru perioada 30.06.2017-27.07.2017 dobânzi în sumă de S
lei şi penalităţi de întârziere în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei individuale de
asigurări sociale reţinute de la asiguraţi în sumă de S lei declarată prin
Declaraţia 112 nr. X, s-au calculat pentru perioada 26.06.2017-27.07.2017
dobânzi în sumă de S lei.

Pentru neachitarea la scadenţă a contribuţiei individuale de
asigurări sociale reţinute de la asiguraţi în sumă de S lei stabilită prin
Decizia nr. X, s-au calculat pentru perioada 30.06.2017-27.07.2017
dobânzi în sumă de S lei.

Petenta contestă accesoriile stabilite suplimentar, dar nu aduce
dovezi şi argumente clare, care să combată constatările organelor de
inspecţie fiscală.

Argumentele aduse sunt aferente celorlalte capete de cerere
analizate prin prezenta decizie de soluţionare.

În drept, sunt aplicabile prevederile:
• art. 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările şi completările ulterioare, unde se precizează:
ART. 269
„Forma şi conţinutul contestaţiei
(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
[…]
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
[…]”.
Potrivit acestui text de lege, în cuprinsul unei contestaţii se

regăsesc motivele de fapt şi de drept, precum şi dovezile pe care se
întemeiază.

• Art. 276 din actul normativ mai sus menţionat prevede că:
ART. 276
„Soluţionarea contestaţiei
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(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de
susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de
documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se
face în limitele sesizării.

[…]”.
Rezultă din acest text de lege că organele competente în

soluţionarea contestaţiilor analizează susţinerile părţilor, dispoziţiile legale
invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei, iar
soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.

• Pct. 11.1. din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor
pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, prevede:

„11. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 279 din Codul de
procedură fiscală - Soluţii asupra contestaţiei

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
[…]
b) nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă

argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei;
[…]”.
Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că, pentru

neachitarea la scadenţă a debitelor datorate, organul fiscal din cadrul
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui - Serviciul Fiscal
Municipal Huşi, a emis Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X din Dosarul fiscal nr.
X prin care a stabilit în sarcina societăţii, suma de S lei, reprezentând
accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe venitul
microîntreprinderilor, contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator,
contribuţiei individuale de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi.

Petenta contestă această sumă, dar nu aduce dovezi şi
argumente clare, care să combată constatările organelor de inspecţie
fiscală.

Argumentele aduse sunt aferente celorlalte capete de cerere
analizate prin prezenta decizie de soluţionare.

Se reţine că petenta nu argumentează contestaţia formulată şi
nu prezintă dovezi şi argumente pentru sumele atacate, care să combată
constatările organelor de inspecţie fiscală.

Având în vedere că petenta nu depune documente şi nu aduce
argumente pentru a demonstra că nu datorează suma contestată şi de
faptul că soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării, urmează a
se respinge ca nemotivată contestaţia formulată împotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr. X din Dosarul fiscal nr. X, emisă de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, cu
privire la suma de S lei, reprezentând accesorii aferente impozitului
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pe veniturile din salarii, impozitului pe venitul microîntreprinderilor,
contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, contribuţiei
individuale de asigurări sociale reţinute de la asiguraţi.

Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul
prevederilor legale invocate şi în baza art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare şi în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi,

DECIDE:

Art. 1. Respingerea ca nemotivată a contestaţiei formulate S.C.
X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui, împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile
fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. X7 din
Dosarul fiscal nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, cu privire la suma de S
lei, reprezentând:

• S lei – dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale
datorate de angajator;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente contribuţiei de asigurări
sociale datorate de angajator;
• S lei – dobânzi aferente contribuţiei individuale de asigurări sociale
reţinute de la asiguraţi.

Art. 2. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate
S.C. X S.R.L. Huşi, judeţul Vaslui, împotriva Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
nr. X din Dosarul fiscal nr. X, emisă de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, cu privire la
suma de S lei, reprezentând:

• S lei – dobânzi aferente impozitului pe profit;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit;
• S lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul microîntreprinderilor;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente impozitului pe venitul
microîntreprinderilor;
• S lei – dobânzi aferente TVA;
• S lei – penalităţi de întârziere aferente TVA.
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Art. 3. Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 va comunica prezenta
decizie contestatoarei şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Vaslui - Serviciul Fiscal Municipal Huşi, spre a fi dusă la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei, este
definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare la
Tribunalul Iaşi sau Tribunalul Vaslui.

DIRECTOR GENERAL,

ŞEF SERVICIU,

ÎNTOCMIT,


