
DECIZIA nr.  134   / 2015 
privind soluţionarea contestaţiei depuse de

S.C.  .X. SRL din .X. , înregistrată la 
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor 

din cadrul Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală 
sub nr.A-SLP 143/26.01.2015

            Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Generală de
Administrare  a  Marilor  Contribuabili  prin  adresa  nr..X./22.01.2015,
înregistrată  la  Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor sub
nr.A_SLP 143/26.01.2015, asupra contestaţiei formulate de SC .X. SRL cu
sediul în municipiul .X., blv. .X., nr..X. judeţul .X., .X., CUI .X..
           SC .X. SRL contestă  Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii  nr..X./18.11.2014  dosar  fiscal  nr..X.,  înregistrată  sub
nr..X./19.11.2014,  emisă  de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor
Contribuabili, respectiv pentru suma de .X. lei , astfel:
     - .X. lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit,

-  .X.  lei  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea
adăugată.

 Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din
Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare, având  în  vedere  că
Decizia referitoare la obligaţiile de plată  accesorii  nr..X./18.11.2014 a fost
comunicată  societăţii  în  data de  28.11.2014 potrivit  confirmării  de primire
poştale, anexată în copie la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost înregistrată
la  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili  sub
nr..X./29.12.2014, conform ştampilei registraturii acestei instituţii  aplicată pe
contestaţia aflată în original la dosarul cauzei.
          Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205,
art.206,  art.207  alin.1)  si  art.209  alin.1  lit.c)  din  O.G.  nr.92/2003  privind
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare SC .X. SRL la data depunerii contestatiei figurand la pozitia nr..X.
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din Anexa nr.1 „Lista marilor contribuabili care sunt administraţi de DGAMC
începând  cu  data  de  1  ianuarie  2014”  la  OPANAF nr.3581/2013  privind
organizarea  activitatii  de  administrare  a  marilor  contribuabili,  Directia
Generală  de Soluţionare a Contestaţiilor  din cadrul  Agenţiei  Naţionale de
Administrare Fiscală este legal investită să soluţioneze contestaţia formulată
de SC .X. SRL.

       
I.   Prin  contestaţia  formulată,  SC  .X.  SRL solicită  admiterea

contestaţiei şi anularea Deciziei nr..X./18.11.2014 referitoare la obligaţiile de
plată  accesorii  emisă  de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor
Contribuabili pentru suma de .X. lei,  reprezentând  dobânzi şi  penalităţi  de
întârziere aferente impozitului pe profit şi TVA individualizate prin Decizia de
impunere nr.F-AR .X./10.07.2014  privind obligaţiile fiscale suplimentare de
plată  stabilite  de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  Activitaţii  de
Inspecţie Fiscală Contribuabili Mijlocii .X., invocând următoarele motive:

a.  În ceea ce priveşte accesoriile  stabilite după  data de 11.07.2014
pentru  impozitul pe profit in sumă de .X. lei stabilit suplimentar prin Decizia
de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014, societatea menţioneaza că acest debit
a fost achitat cu data de 11.07.2014, prezentând în acest sens:
- OP nr..X./10.07.2014 în sumă de .X. lei reprezentând majorări impozit profit
– decizie de impunere nr.F-AR .X.;
-  OP  nr..X./10.07.2014  în  sumă  de  .X.  lei  reprezentând  impozit  profit  –
decizie de impunere nr.F-AR .X.;
- OP nr.X./10.07.2014 în sumă de .X. lei reprezentând impozit profit – decizie
de impunere nr.F-AR .X.;

Contestatara  precizează  că  nu  i-au  fost  comunicate  notificările  de
stingere şi conform adresei nr..X./16.12.2014 a solicitat „anularea stingerilor
eronate şi refacerea acestora corect, în concordanţă cu destinaţia dată prin
plata făcută cu ordinul de plată”.

b. În ceea ce priveşte cuantumul obligaţiilor accesorii în suma de .X. lei
aferente TVA, societatea contestatară susţine că organul fiscal s-a raportat
la o obligaţie principală de plată în sumă de .X. lei, or societatea în perioada
25.10.2012-25.07.2013 a avut TVA de recuperat.

Societatea prezintă în susţinere OP nr..X./10.07.2014 în suma de .X.
lei reprezentând dobânzi şi penalităţi TVA - decizie de impunere nr.F-AR .X.,
OP nr. .X./10.07.2014 în suma de .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi
TVA  -  decizie  de  impunere  nr.F-AR  .X.,  extrasul  de  cont  .X.  „TVA  de
recuperat” pentru perioada 01.07.2012 – 31.12.2013 şi fişa sintetică totală
reprezentând TVA eliberată la data de 21.07.2014 din care se constată că
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„după data de 25.10.2012 societatea are un sold de TVA în sumă negativă
mai mare de .X. lei, în fiecare lună chiar dacă în unele luni se înregistrează
TVA de plată.”

II.  Prin  Decizia  nr..X./18.11.2014  referitoare  la  obligaţiile  de  plată
accesorii emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,
organele fiscale au calculat în sarcina contestatoarei accesorii în sumă de
.X. lei , astfel:

- .X. lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit,
- .X.  lei  dobânzi  şi  penalităţi  de întârziere aferente taxei  pe valoarea

adăugată.
Documentul prin s-au individualizat obligaţiile de plată principale pentru

care au fost calculate aceste accesorii este Decizia nr.F-AR - .X./10.07.2014.
Accesoriile au fost calculate în temeiul prevederilor art.88 lit. c) şi art.

119  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  
III.  Având  în  vedere  sus ţinerile  contestatarei  şi  documentele

invocate de aceasta, constat ările organelor fiscale şi actele normative
invocate de contestatar ă şi de organele fiscale, se re ţin urm ătoarele:

         Referitor  la  accesoriile  suplimentare în  c uantum de  .X. lei,
reprezentând: 

- .X. lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit,
- .X. lei dobânzi şi penalit ăţi de întârziere aferente taxei pe valoarea

adăugată.

1.  În ceea ce prive şte suma de  .X.  lei,  reprezentând accesorii
aferente  impozitului  pe  profit,  cauza  supus ă  solu ţionării  este  dac ă
contestatara datoreaz ă  aceste obliga ţii  accesorii, în condi ţiile în care
ele  au  fost  stabilite ca  urmare  a  distribuirii  de  c ătre  organul  de
administrare  fiscal ă  a  sumelor  reprezentând  pl ăţi  curente  virate  de
contestatar ă in contul unic buget de stat, pentru stingerea uno r debite
restante.

În fapt,  prin  Decizia de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014, organele
de inspecţie  fiscală din cadrul  Activităţii  de Inspecţie  Fiscală  Contribuabili
Mijlocii .X. au stabilit de plată în sarcina S.C. .X. SRL obligaţii fiscale în sumă
de .X. lei , reprezentând:

- impozit pe profit în sumă de .X. lei;
- accesorii aferente impozitului pe profit în sumă de .X. lei ,
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Accesoriile stabilite prin  Decizia de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014
au fost calculate până la data de 04.07.2014.

Prin  Decizia  nr..X./18.11.2014  referitoare  la  obligaţiile  de  plată
accesorii  au fost  calculate dobânzi  în sumă  de .X. lei  aferente perioadei
04.07.2014-25.08.2014 şi penalitaţi de întârziere în sumă de .X. lei , pentru
debitul de .X. lei  stabilit prin Decizia de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014.

În drept,  în speţă sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1), art.120
alin.(1) şi art.120^1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stipulează:
˝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  reprezintă  echivalentul  prejudiciului  creat  titularului
creanţei  fiscale ca urmare a neachitării  de către debitor a 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.
 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.[…]˝

Faţă de prevederile legale invocate, se reţine că pentru neachitarea la
termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează
majorări de întârziere/dobânzi şi penalităţi de întârziere. 

Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  referitor  la  aspectele
invocate de contestatară  privind faptul că a achitat în data de 11.07.2014
sumă totală de .X. lei în contul unic buget de stat, iar organele de inspecţie
fiscala nu au procedat la anularea stingerilor eronate şi refacerea acestora
corect, organul de solutionare retine ca  sumele achitate au stins obligaţiile
datorate de contribuabil conform procedurilor legale în vigoare proporţional
cu  impozitele,  taxele  şi  contributiile  datorate  de  societate,  obligatiile  cu
reţinere  la  sursa  fiind  stinse  cu  prioritate,  aspect  neavut  in  vedere  de
societate la indicarea modalităţii de stingere a obligaţiilor fiscale. 
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   În  ceea  ce  priveşte  plăţile  efectuate  de  contestatară  în  contul
obligaţiilor  datorate,  respectiv  OP  nr..X.,  nr..X.  şi  nr..X.  din  data  de
11.07.2014 in sumă totală de .X. lei, organul de solutionare reţine că plata
obligaţiilor a fost efectuată  în cont unic, distribuţia fiind  efectuată conform
prevederilor legale în materie, respectiv art.115 din OG nr.92/2003 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, în vigoare la data distributiei, precum şi  procedura prevăzută  la
capitolul  1  din  Anexa  1  la  Ordinul  nr.1314/2007  pentru  aprobarea
Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi
de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia se prevede că:
          “1. În temeiul prevederilor art.114 alin.(2^1) din Ordonanţa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală,
plata obligaţiilor fiscale prevăzute de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte
sume reprezentând creanţe fiscale care se plătesc de contribuabili într-un
cont  unic,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  efectuează  prin
utilizarea  unui  ordin  de  plată  pentru  Trezoreria  Statului  pentru  obligaţiile
fiscale datorate bugetului de stat şi a unui ordin de plată pentru Trezoreria
Statului  pentru  obligaţiile  fiscale  datorate  bugetelor  asigurărilor  sociale  şi
fondurilor speciale.
    5. Cu excepţiile prevăzute la pct.16 - 25, sumele plătite pentru bugetul
de stat în contul unic, precum şi sumele distribuite pe bugete potrivit pct.4 se
distribuie  apoi  în  cadrul  fiecărui  buget  sau  fond,  de  către  organul  fiscal
competent, în ordinea prevăzută la art.114 alin.(2^3) din Codul de procedură
fiscală, după cum urmează:
a) impozitele şi contribuţiile cu reţinere la sursă;
b) celelalte obligaţii fiscale principale;
c) obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor prevăzute la lit.a) şi b).”
                    
Distribuţia a fost efectuată astfel:
1)  .X. lei - Impozit pe veniturile din salarii, 

.X. lei – Impozit pe dividende persoane fizice si 

.X. lei -Impozit pe profit, 

- OP nr..X./10.07.2014 in suma de .X. lei

2) OP  nr..X./10.07.2014 in  suma  de  .X.  lei ,  a  stins  obligatia  societatii
reprezentând  impozit  pe  profit  în  cuantum  de  .X.  lei,  cu  scadenta
25.07.2014, 
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3) OP  nr..X./10.07.2014 in  suma  de  .X. lei ,  a  stins  obligatia  societatii
reprezentând  impozit  pe  profit  în  cuantum  de  .X.  lei,  cu  scadenta
25.07.2014, 

În ceea ce priveşte debitul în sumă de .X. lei, stabilit prin  Decizia de
impunere nr.F-AR .X./10.07.2014, acesta a fost stins astfel:

- OP I/.X./25.07.2014 – .X. lei;
- OP I/.X./31.07.2014 – .X. lei,
- OP I/.X./25.08.2014 – .X. lei din sumele plătite în contul unic al

bugetului de stat, conform procedurii de distribuire din contul unic.
Totodată,  organul de solutionare reţine că  prin Decizia de impunere

nr.F-AR .X./10.07.2014, confirmată în data de 30.07.2014, au fost calculate
dobânzi de întârziere până la data de 04.07.2014, or după această dată şi
până  la  data  plăţii  obligaţiei  fiscale  reprezentând impozit  pe  profit  (prima
tranşă în data de 25.07.2014), se calculează accesorii.

În  ceea  ce  priveşte  susţinerea  potrivit  careia  “pentru  corectarea
stingerii acestor obligaţii  am solicitat cu adresa nr..X./16.12.2014 anularea
stingerilor eronate şi refacerea acestora corect, în concordanţă cu destinaţia
dată prin plata făcută cu ordinul de plată”, organul de soluţionare reţine ca
organele  fiscale  au  răspuns  societăţii  prin  adresa  nr..X./22.01.2015,
precizând că stingerile efectuate au respectat prevederile legale în materie,
respectiv art.115 pct.2 lit.b din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
“(2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
    […]    b) în funcţie de data comunicării,  pentru diferenţele de obligaţii
fiscale  principale  stabilite  de  organele  competente,  precum  şi  pentru
obligaţiile fiscale accesorii;”.

Faţă  de cele menţionate se reţine că  debitele asupra cărora au fost
calculate  accesorii  sunt  cele  stabilite  prin  Decizia  de  impunere  nr.F-AR
.X./10.07.2014, confirmată în data de 30.07.2014, iar contestatara nu indică
şi nu depune probe din care să rezulte o altă bază de calcul a accesoriilor,
decât cea asupra careia au fost calculate de organul fiscal.

 Prin  urmare,  având în vedere că  societatea nu contestă  modul  de
calcul al accesoriilor, sub aspectul cotelor aplicate, numărului de zile pentru
care au fost calculate aceste accesorii, însumării produselor dintre baza de
calcul,  cota  de  accesorii  aplicată  şi  numărul  de  zile  pentru  care  au  fost
calculate,  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.216  alin.1)  din  Ordonanţa
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu
modificările  şi  completările  ulterioare  coroborat  cu  pct.11.1  lit.a)  Ordinul
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Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.2906/2014
privind  aprobarea Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, va fi respins ă ca
neîntemeiat ă contestaţia pentru suma de .X. lei .

2. Referitor la dobânzile de întârziere în sum ă de .X. lei stabilite de
organele fiscale prin Decizia referitoare la obliga ţiile de plat ă accesorii
nr..X./18.11.2014 pentru perioada 25.10.2012-25.07. 2013 aferente TVA în
sumă de .X. lei, Agen ţia Naţional ă de Administrare Fiscal ă prin Direc ţia
Generală de Solu ţionare a Contesta ţiilor este investit ă să se pronun ţe
dacă SC .X. SRL datoreaz ă aceste dobânzi de întârziere, în condi ţiile în
care  argumentele  prezentate  de  contestatar ă  nu  sunt  de  natur ă  să
modifice calculul accesoriilor stabilite prin deciz ia contestat ă. 

În fapt,  prin  Decizia de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014, organele
de inspecţie  fiscală  din cadrul Activităţii  de Inspecţie  Fiscală  Contribuabili
Mijlocii .X. au stabilit de plată în sarcina S.C. .X. SRL obligaţii fiscale în sumă
de .X. lei , reprezentând:

- TVA în sumă de .X. lei pentru perioada 01.12.2008-31.12.2013;
-  accesorii  aferente  TVA  în  sumă  de  .X.  lei  pentru  perioada
25.05.2009-25.10.2012.

Decizia  de  impunere  nr.F-AR  .X./10.07.2014  a  fost  comunicată
societăţii în data de 30.07.2014.

Accesoriile stabilite prin  Decizia de impunere nr.F-AR .X./10.07.2014
au fost calculate până la data de 25.10.2012.

SC .X. SRL a preluat în decontul de TVA aferent lunii iulie 2014, cu
scadenţă 25.08.2014, TVA în sumă de .X. lei, la rd.36 “diferenţe de TVA de
plată  stabilite de organele de inspectie fiscală  prin decizie  comunicată  şi
neachitate până la data depunerii decontului de TVA.” Totodata, prin acest
decont SC .X. SRL solicită şi rambursarea soldului sumei negative de TVA în
sumă de .X. lei.

Ulterior, în data de 20.09.2014 SC .X. SRL a depus decontul de TVA
aferent  lunii  august  2014 pentru care solicită  rambursarea soldului  sumei
negative  de  TVA în  suma de .X.  lei,  iar  în  data  de  29.09.2014  Direcţia
Generala  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili  emite  Decizia  de
rambursare a TVA nr..X. pentru suma de .X. lei.

Prin  Decizia  nr..X./18.11.2014  referitoare  la  obligaţiile  de  plată
accesorii  au fost  calculate dobânzi  în sumă  de  .X.  lei  aferente perioadei
25.10.2012-25.07.2013  pentru  debitul  de  .X.  lei  stabilit  prin  Decizia  de
impunere nr.F-AR .X./10.07.2014.
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În drept , potrivit art.119 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, în vigoare începând cu data de 11.10.2012:
    „(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către debitor a
obliga ţiilor  de  plat ă,  se  datoreaz ă  după  acest  termen  dobânzi  şi
penalit ăţi de întârziere” , iar potrivit art.120 alin.(1) din acelaşi act normativ:

„(1)  Dobânzile  se  calculeaz ă  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,
începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden ţă şi până la
data stingerii sumei datorate inclusiv.”
 

Începând cu data de 03.06.2013, art.120 alin.(1) din actul normativ mai
sus menţionat are următorul conţinut:

„ Dobânzile  reprezint ă  echivalentul  prejudiciului  creat  titularului
crean ţei fiscale ca urmare a neachit ării de c ătre debitor a obliga ţiilor de
plată  la  scaden ţă  şi  se  calculeaz ă  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,
începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de scaden ţă şi până la
data stingerii sumei datorate inclusiv.”

Aşadar, în conformitate cu aceste prevederi legale, pentru neachitarea
la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează
după  acest  termen dobânzi,  dobânzile  calculându-se pentru fiecare zi  de
întârziere,  începând cu ziua imediat  următoare termenului  de scadenţă  şi
până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

În ceea ce priveşte noţiunea de dobânzi, acestea reprezintă drepturi
de  creanţă  accesorii,  reglementate  ca  o  formă  de  răspundere  juridică
patrimonială,  specifică  dreptului  fiscal,  având  un  caracter  sancţionator  în
sensul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 305/2002 prin care se statuează că
„instituirea unor majorări de întârziere pentru neachitarea în termenul legal a
obligaţiilor  bugetare  [...]  intră  în  sfera  răspunderii  juridice  pentru
neîndeplinirea îndatoririlor prevăzute de lege”.

Potrivit  doctrinei,  fundamentul  perceperii  de  dobânzi  constă  în
prejudicierea creditorului fiscal ca urmare a neachitării la scadenţă a creanţei
fiscale datorate.

Astfel,  cuantumul  dobânzilor  are  multiple  funcţii:  de  despăgubire
(reparatoriu)  care înseamnă  acoperirea prejudiciului  suferit  de creditor  ca
urmare a lipsei folosinţei banilor; de sancţionare, specifică dreptului fiscal,
urmare  neplăţii  la  termen  a  creanţelor  fiscale;  de  constrângere  care
presupune obţinerea executării obligaţiei fiscale de plată prin „ameninţarea”
debitorului cu plata unei sume de bani.
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Organul de soluţionare reţine că în speţă societatea nu contestă faptul
că  a  beneficiat  necuvenit  de  rambursarea  TVA  ca  urmare  a  depunerii
deconturilor de TVA cu sumă negativă, cu opţiune de rambursare, unde este
cuprinsă şi TVA de plată în sumă de .X. lei din decizia de impunere, însă nu
este de  acord  să  plătească  accesoriile  aferente  TVA în  sumă  de  .X.  lei
calculate între data de 25.10.2012 (dată până la care organele de inspectie
fiscale au calculat accesorii prin decizia de impunere) şi data de 25.07.2013
(data la care societatea prezintă  un sold negativ al  TVA care nu intra in
stingere), pe considerentul că în perioada pentru care a fost obligată la plata
dobânzilor şi penalităţilor de întârziere în perioada 25.10.2012-25.07.2013,
societatea “a avut TVA de recuperat”.

Or, Decizia de impunere  nr.F-AR .X./10.07.2014 prin care organul de
inspectie fiscala a stabilit  diferente suplimentare de plata la TVA in suma
de .X. lei si accesorii TVA in suma de .X. lei (total .X. lei), a fost comunicata
societatii in data de 30.07.2014, dată la care TVA în sumă de .X. lei devine
certă şi exigibilă, conform art.116 alin.(5) din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

“ În sensul prezentului articol, creanţele sunt exigibile:
[…]  d)  la  data  comunicării  deciziei,  pentru  obligaţiile  fiscale  principale,
precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente
prin decizie.”

Urmare  susţinerii societăţii din contestaţie, respectiv  “societatea are
un sold de TVA în sumă negativ mai mare de .X. lei în fiecare lună chiar
dacă în unele luni se înregistrează TVA de plată“, organul de soluţionarea a
contestaţiei a solicitat lămuriri Direcţiei Generale de Administrare a Marilor
Contribuabili, care prin adresa nr..X./21.04.2015, a precizat că  “Decizia de
impunere  nr..X./10.07.2014  în  sumă  de  .X.  lei  (suma  pentru  care  s-au
calculat accesoriile în sumă de .X. lei), scadentă la data confirmării deciziei
de impunere, respectiv data de 30.07.2014 s-a stins cu TVA de rambursat
dar nesolicitat la rambursare aferent lunii iunie 2012 cu scadenţă la data de
25. iulie 2013, suma preluată lună de lună de către societate în deconturile
ulterioare şi care se regăseşte în suma totală de .X. lei în decontul de TVA
aferent lunii iulie 2014 la rd.38.“ 

Se reţine c ă debitul stabilit suplimentar a devenit cert la dat a de
30.07.2014 fiind acceptat şi de societate, atâta timp cât a fost preluat în
decontul de TVA aferent lunii iulie 2014, conform p revederilor legale in
materie.

Ca atare, organul de solu ţionare urmeaz ă să ia act de modalitatea
în care au intrat în stingere TVA de rambursat cu T VA de plat ă  din
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perioada  25.10.2012-25.07.2013,  re ţinând  c ă  baza  de  calcul  a
accesoriilor  contestate  în  prezenta  cauz ă  este  influen ţata  de
modalitatea în care a fost efectuat ă stingerea TVA în condi ţiile în care
suma  de  .X.  lei  se  stinge  cu  TVA de  rambursat,  dar  nesolicitat  la
rambursare din decontul lunii iunie 2013 cu scaden ţă 25.07.2013.

Mai mult, din analiza fisei sintetice evaluate la data de 30.07.2014 se
reţine că TVA de rambursat, de care societatea face referire în contestaţie, a
intrat în stingere cu TVA de plată declarat, iar primul TVA de rambursat care
nu a intrat în stingere este cel aferent lunii iunie 2013 în sumă de .X. lei, iar
soldul fişei de .X. lei reprezintă soldul preluat în decontul de TVA aferent lunii
iulie 2014, care ulterior este influenţat de TVA în sumă de .X. lei, stabilită
prin decizia de impunere. 

 
Astfel, fluxul operaţiunilor efectuate este influenţat în mod definitoriu de

deconturile cu opţiune de rambursare cu scadenţă în data de 25.08.2014 şi
ulterior 25.09.2014, care au fost finalizate prin Decizia de rambursare a TVA
nr..X./29.09.2014 şi  Nota privind restituirea nr..X./26.11.2014 pentru suma
de .X. lei,  în condiţiile  în care organele fiscale la data de 25.09.2014 au
transferat suma solicitată  la rambursare în contul  .X. –  Taxa pe valoarea
adăugată  rambursare  în  vederea  respectării  procedurilor  privind
rambursarea TVA.

Faţă  de  cele  menţionate  se reţine  că  debitul  asupra  căruia  au  fost
calculate dobânzile sunt cele declarate de societate în decontul  lunii  iulie
2014,  pe  proprie  raspundere  prin  declaratie  fiscală,  şi  care  a  intrat  în
stingere, iar contestatara nu indica si nu depune probe din care sa rezulte o
alta baza de calcul a accesoriilor, decat cea asupra careia au fost calculate
de organul fiscal, în conformitate cu dispoziţiile art.216 alin.1) din Ordonanţa
Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu
modificările  şi  completările  ulterioare  coroborat  cu  pct.11.1  lit.a)  Ordinul
Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală  nr.2906/2014
privind  aprobarea Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, va fi respinsă ca
neîntemeiată contestaţia pentru suma de .X. lei .

Pentru considerentele reţinute şi  în baza prevederilor legale invocate
în cuprinsul prezentei decizii, se

D E C I D E 
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Respingerea ca  neîntemeiat ă a  contestaţiei  formulată  de SC .X.
SRL împotriva  Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr.
.X./18.11.2014 dosar fiscal nr..X., înregistrată sub nr..X./19.11.2014, emisă
de  Direcţia  Generală  de  Administrare  a  Marilor  Contribuabili, respectiv
pentru suma de .X. lei , astfel:
     - .X. lei dobânzi de întârziere aferente impozitului pe profit,

-  .X.  lei  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  aferente  taxei  pe  valoarea
adăugată.

  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul .X. sau Tribunalul .X. în
termen de 6 luni de la data comunicării.

DIRECTOR GENERAL, 
.X.
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