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                                           DECIZIA NR.88/         04. 2013                                                   
 
 
                    privind solutionarea contestatiei formulate de SC  ....  SRL,           
                                             cu sediul in xxxxxxxxxxx    
                
 
             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului xxxxx a fost investita in baza 
art. 209 din OG 92/2003 (R), cu solutionarea contestatiei formulate de SC  .... SRL, cu 
sediul in xxxxxxxxx  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr...../19.02.2013, intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxxx.               
              Contestatia a fost depusa de contribuabil in termenul legal impus de art. 207 
din OG 92/2003, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx 
sub nr..../18.03.2013, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr. .../22.03.2013. 
                 
                                                                
          I  Contribuabilul  solicita, aularea dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente 
TVA in suma de xxxx lei stabilte prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr.../19.02.2013, intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx.                                     
        In sustinerea cauzei petenta arata ca prin Contractul de cesiune incheiat in data de 
25.07.2011, SC ....SRL ... in calitate de cedent si  ... SRL, cu sediul in xxxxxxx  ...., in 
calitate de cesionar s-a cedat dreptul de creanta asupra bugetului de stat in suma de 
xxxxxx lei, reprezentand TVA de rambursat din decontul lunii iunie 2011, in favoarea 
petentei pentru a acoperi obligatiile acesteia fata de buget.           
        Contractul de cesiune a fost transmis catre Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului xxxx cu recomandata nr...... din 25.07.2011. 
         Petenta arata ca Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxx a emis Nota 
de compensare pentru suma datorata de aceasta doar in data de 20.09.2011, data la 
care s-a incheiat controlul fiscal la societatea cedenta.La aceasta data s-a compensat 
suma de TVA datorata de .. SRL  cu TVA  solicitata la rambursare de catre societatea 
cedenta. Urmare acestui fapt organele fiscale din Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului xxxxx au calculat accesorii de intarziere pentru perioada 25.07.2011-
20.09.2011 in suma de xxxxx lei. 
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            Fata de cele de mai sus petenta arata ca organele fiscale  au incalcat 
prevederile art.122 alin.(1) lit.a) colaborat cu art. 116 alin.(5) din OG nr. 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, solicitand anularea accesoriilor in suma de xxxx lei, 
sustinand :...”data stingerii obligatiilor va fi data depunerii cererii de compensare la 
organul fiscal competent in administrarea cedentului, respectiv data postei 25.07.2011”.           
 
 
            II    Organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor a Municipiului xxxx, in 
confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 119 din OG 92/2003, privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au stabilit prin  
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr..../19.02.2013,  accesorii de plata  
in suma de xx lei, in sarcina  ... SRL, cu sediul in xxxxxx, pentru plata cu intarziere a 
obligatiilor declarate de acesta. 
          Obligatia de plata se compune din xxxxx lei dobanzi si xxx lei penalitati calculate  , 
pentru neplata in termen a obligatiilor in suma de xxxx lei declarate odata cu depunerea 
decontului de TVA in data de 25.07.2011. 
           Obligatiile au fost calculate conform Anexei la Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii, Nr..../19.02.2013, pentru perioada 25.07.2011-20.09.2011. 
           
 
         III. Organul de solutionare a contestatiei, avand in vedere sustinerile partilor, 
legislatia in vigoare, documentele existente la   dosarul cauzei, retine urmatoarele: 
 
         - prin contestatia depusa contribuabilul contesta Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii, Nr. ..../19.02.2013, intocmita de organele fiscale din cadrul Administratiei 
Finantelor Publice a Municipiului xxxxxx, in confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 
119 din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, prin care s-au stabilit in sarcina contribuabilului ca obligatie de 
plata, accesorii in suma de xxxx lei, din care xxxx lei dobanzi si xxxx lei penalitati, 
calculate pentru neplata in termen a obligatiilor in suma de xxxx lei declarate odata cu 
depunerea decontului de TVA in data de 25.07.2011. Obligatiile au fost calculate 
conform Anexei la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nrxxxx/19.02.2013, 
pentru perioada 25.07.2011-20.09.2011.                       
           Din verificarea efectuata rezulta ca Administratiei Finantelor Publice a 
Municipiului xxxxxx  in conformitate cu prevederile din Ordinului nr. 1.308 din   2 iulie 
2009 privind unele masuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu 
optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a 
sumelor reprezentand taxa pe valoarea adaugata aprobata prin decizia de rambursare 
emis de AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, care la art.4 stabileste 
obiectul cesiunii numai creantele fiscale ale contribuabilului individualizate si stabilite de 
catre organul fiscal competent prin decizie de rambursare, precum si suma care 
reprezinta obiectul cesiunii. Astfel  compensarea s-a efectuat in data de 20.09.2011 
cand a fost emisa decizia de rambursare de organul fiscal si nu la data de 25.07.2011 
cand s-a depus notificarea de cesionar si decontul de TVA cu optiune de rambursare de 
cedent.  
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         Consideram ca organelel fiscale corect au stabilit accesoriille calculate prin Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii, nr..../19.02.2013, care face obiectul 
contestatiei depuse de SC .... SRL, deoarece  in conformitate cu prevederile art.116 alin 
(4) si (5^1)  din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare si ale art.4 din Ordinului nr. 1.308/2009, 
compensarea de drept opereaza la data la care creantele sunt certe, lichide si exigibile 
exista deodata si sunt administrate de aceasi autoritate publica, respectiv creantele 
rezultate din cesiunea notificate potrivit prevederilor art.30 se sting prin compensare cu 
obligatiile cesionarului la data notificarii cesiunii, notificare ce nu poate fi efectuata decat 
dupa emiterea de catre organul fiscal a deciziei de rambursare care sa certifice suma 
care reprezinta obiectul cesiunii.  
          Rezulta ca organele fiscale corect au stabilit obligatii de plata constand in dobanzi 
si penalitati de intarziere TVA aferente perioadei 25.07.2011 - 20.09.2011 data stingerii 
prin compensare. 
 
              In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
             
 
          -   art.111 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
    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. 116 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare;  
    Compensarea 
    (1) Prin compensare se sting crean�ele statului sau unit��ilor administrativ-teritoriale 
ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat, 
de restituit sau de plat� de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când 
ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, cu 
condi�ia ca respectivele crean�e s� fie administrate de aceea�i autoritate public�. 
    .... 
    (4) Dac� legea nu prevede altfel, compensarea opereaz� de drept la data la care 
crean�ele exist� deodat�, fiind deopotriv� certe, lichide �i exigibile. 
     
    (5^1) Crean�ele fiscale rezultate din cesiunea notificat� potrivit prevederilor art. 30 se 
sting prin compensare cu obliga�iile cesionarului la data notific�rii cesiunii. 
 
        - art. 4 din Ordinul nr. 1.308 din 2 iulie 2009 emis de ANAF, privind unele masuri 
pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare,... 
    (1) În conformitate cu dispozi�iile art. 30 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
crean�ele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale 
contribuabililor pot fi cesionate numai dup� stabilirea lor potrivit legii. 
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    (2) Cesiunea produce efecte fa�� de organul fiscal competent în administrarea 
cedentului numai de la data la care aceasta a fost notificat� de c�tre cesionar, potrivit 
prevederilor art. 30 alin. (2) din Codul de procedur� fiscal�. 
    (3) Pl��ile efectuate între organul fiscal �i contribuabilul cedent pân� la notificarea 
cesiunii sunt valabile. Dup� notificare, organul fiscal devine debitorul cesionarului, 
cedentul nemaiavând un drept de crean�� asupra bugetului pentru sumele înscrise în 
decizia de rambursare �i care au f�cut obiectul cesiunii. 
    (4) Potrivit dispozi�iilor art. 117 din Codul de procedur� fiscal�, opera�iunea de 
restituire de sume de la buget se realizeaz� numai dup� compensarea eventualelor 
obliga�ii fiscale înregistrate de c�tre contribuabil, astfel c� obiect al cesiunii pot 
reprezenta numai sumele efectiv de restituit contribuabilului cedent.                                  
     (5) În vederea corel�rii situa�iei contabile a cesionarului cu cea fiscal� existent�  
în eviden�a analitic� pe pl�titori, cesionarul, în cazul în care înregistreaz� obliga�ii fiscale 
restante, va depune, concomitent cu notificarea contractului de cesiune, �i o cerere de 
compensare a obliga�iilor fiscale restante, caz în care, potrivit prevederilor art. 122 alin. 
(1) lit. a) din Codul de procedur� fiscal�, data stingerii va fi data depunerii cererii de 
compensare la organul fiscal competent în administrarea cedentului. 
 
         - art. 119, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: ”Pentru neachitarea la termenul de scadenta de 
catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati 
de întarziere”; 

 
           - art. 120, alin. 1 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala,  
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit c�ruia: “Major�rile  
de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întarziere, începand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”          
 
            - art. 120^1, Penalit��i de întârziere din OG nr. 92/2003, privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;                            
       (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. 
      (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; 
 
           In concluzie indiferent de momentul depunerii decontului de TVA cu sume 
negative fara optiune de rambursare, compensarea in ceea ce priveste TVA de plata cu 
TVA negativa fara optiune de rambursare se poate efectua doar cand cele doua creante 
sunt exigibile, certe si lichide respectiv in 20.09.2011.  
 
 
      Prin urmare contestatia va fi respinsa.  
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     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
  
 
 
                                                          DECIDE      
                                                                  
 
 
                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de xxxxxx lei, 
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere  TVA. 
 
                 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxxxx in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
 
        Ec. .... 
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
 
                                                                                                      VIZAT                                                                                                                                                                       
                                                                                          SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr. ...                    
 
 
 
                                                                                                                     VIZAT                                                                                                                                                                 
                                                                                                                Ec...... 
                                                                                                SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Redactat : cons. sup. .... 
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