R O M A N I A TRIBUNALUL ARAD
Sec ia de contencios administrativ i fiscal
Dosar nr......./108/2012

SENTIN A CIVIL NR. ......
edin a public din .... octombrie 2012
Pre edinte : ........
Grefier : ........
S-a luat în examinare, în vederea pronun rii, ac iunea în contencios administrativ
formulat de reclamanta SC X SA Gurahon în contradictoriu cu pârâtele Direc ia General a
Finan elor Publice a Jude ului i Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mici i
Mijlocii Arad, având ca obiect contesta ie act administrativ fiscal i suspendare executare act
administrativ fiscal.
La apelul nominal nu se prezint nimeni.
Procedura de citare este legal îndeplinit .
Ac iunea este timbrat cu suma de ....... lei tax judiciar de timbru conform chitan ei nr.
...../10.04.2012 (fila 9) i .... lei timbru judiciar.
S-a f cut referatul cauzei dup care, se constat c sus inerile i concluziile p r ilor au fost
consemnate în încheierea de edin din data de ....10.2012, care face parte integrant din prezenta
hot râre.
De asemenea, se constat c prin serviciul registratur la data de .....10.2012, reclamanta
SC x SA Gurahon a depus concluzii scrise.
Tribunalul
Constat c prin ac iunea înregistrat la aceast instan la data de 12.04.2012, reclamanta
SC X SA Gurahon în contradictoriu cu pârâtele Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului
i Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mici i Mijlocii Arad a cerut anularea
Deciziei nr. ...../08.12.2011 prin care pârâta a stabilit în sarcina sa obliga ia de plat în sum de ....
lei cu titlu de obliga ii de plat accesorii i suspendarea execut rii acestei decizii pân la
solu ionarea irevocabil a prezentei ac iuni.
La termenul de judecat din data de 04.09.2012, reclamanta nu a mai sus inut cererea de
suspendare.
In motivare reclamanta arat c în baza O.U.G. nr.29/2011 prin care s-au instituit înlesniri
sub forma e alon rii la plat a obliga iilor fiscale administrate de A.N.A.F. a cerut pârâtei prin
cererea nr.412/06.10.2012 e alonarea la plat a obliga iilor fiscale exigibile la data eliber rii
certificatului
fiscal
prev zut
de
art.3
din-O.U.G. nr.29/2011.

.

Ca urmare a cererii parata a emis Decizia de esalonare la plata ..... prin care s-au
e alonat la plata pe o perioad de 48 de luni obliga iile fiscale datorate din categoria
taxelor, impozitelor i contribu iilor de asigur ri sociale în cuantum de ...... lei. Decizia
de amânare de plat a penalit ilor de întârziere aferente obliga iilor fiscale principale
e alonate în cuantum de ... lei nr. .../08.12.201 1 i Decizia referitoare la obliga ii de
plat accesorii în cuantum de ... lei nr. ...../08.12.2011.
întrucât a considerat c Decizia nr. ..../18.12.2011 este nelegal , arat reclamanta,
deoarece în cuprinsul acesteia au fost incluse dobânzi i penalit i de întârziere care
taceau obiectul e alon rii, respectiv al amân rii la plat , fapt pentru care a formulat
contesta ie.
Mai arat c , aceast decizie încalc prevederile art.l i art.3 alin.l din O.U.G.
nr.29/2011, precum i prevederile art.l alin.l i 3 din Procedura de aplicare a O.U.G.
nr.29/2011 aprobat prin O.M.F.P. nr. 1853/05.04.2011, întrucât prin aceast decizie sau instituit în sarcina reclamantei obliga ii de plat cu titlu de accesorii reprezentând
dobânzi i penalit i de întârziere care conform actelor normative trebuiau s fac
obiectul e alon rii la plat , precum i al amân rii la plat i nu obiectul pl ii imediate
a a cum a decis pârâta.
Astfel, contrar prevederilor legale, pârâta în loc s procedeze la acordarea
înlesnirilor de plat reglementate de O.U.G. nr.29/2001 a emis decizia atacat prin care
suma dobânzilor i penalit ilor de întârziere în cuantum total de ..... lei a încadrat-o
nelegal în categoria obliga iilor cu plata imediat conform art. 111 alin.2 din Codul de
procedur fiscal , iar procedând în acest sens a înc lcat nu numai litera legii i spiritul
acesteia.
Prin întâmpinare pârâta Direc ia General a Finan elor Publice Arad în nume
propriu i în reprezentarea Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili Mici i
Mijlocii Arad a cerut respingerea ac iunii ca neîntemeiat .
în motivare pârâta arat c emiterea deciziilor referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale e alonate este prev zut in procedura de acordare a
e alon rilor aprobat prin O.M.F.P. nr. 1853/05.01.2011 art.8 alin.8 i se face odat cu
emiterea deciziei de e alonare, chiar dac emiterea deciziei de calcul s-ar fi t cut
ulterior depunerii de c tre petent a cererii de e alonare, aceste accesorii nu ar fi fost
exigibile la data eliber rii certificatului de atestare fiscal , conform prevederilor legale
mai sus amintite.
Mai mult, emiterea certificatului de atestare fiscal s-a t cut cu respectarea
procedurii legale prev zute în art.7 din O.U.G. nr.29/2011 privind reglementarea
acord rii e alon rii la plat i ale art.4 alin.4 din procedura de aplicare a dispozi iilor
O.U.G. nr.29/2011 aprobat prin O.M.F.P. nr. 1853/2011 i anume, certificatul de
atestare fiscal cuprinde obliga iile fiscale exigibile existente în sold la data eliber rii
acestuia, nefiind prev zut ca odat cu emiterea acestuia s fie emise i deciziile de
accesorii
pentru
obliga iile
principale
solicitate
la
e alonare.
Fa de aceast situa ie, pârâta consider c deciziile referitoare la obliga iile de
plat accesorii pentru perioada august 2010-august 2011, au fost emise cu respectarea
prevederilor legale, astfel c ac iunea reclamantei este neîntemeiat .
Din actele i lucr rile dosarului instan a re ine c prin decizia nr. ..... din 3.05.2012
emis de DGFP Arad s-a respins contesta ia reclamantei împotriva Deciziei nr.
...../08.12.2011 prin care pârâta Administra ia Finan elor Publice pentru Contribuabili
Mici i Mijlocii Arad stabilit în sarcina sa obliga ia de plat în sum de .... lei cu titlu de
i

obliga ii de plat accesorii, obliga ii care în opinia reclamantei se refer la dobânzi i
penalit i de întârziere care faceau obiectul e alon rii, respectiv al amân rii la plat .
In baza O.U.G. nr.29/2011 prin care s-au instituit înlesniri sub forma e alon rii la
plat a obliga iilor fiscale administrate de A.N.A.F. reclamanta a cerut pârâtei prin
cererea nr....../06.10.2012 e alonarea la plat a obliga iilor fiscale exigibile la data
eliber rii certificatului fiscal prev zut de art.3 din O.U.G. nr.29/2011.
în conformitate cu art.3 alin.l din OUG nr.29/2011 e alonarea la plat se acord
pentru toate obliga iile fiscale administrate de Agen ia Na ional de Administrare
Fiscal , înscrise în certificatul de atestare fiscal , dac sunt îndeplinite condi iile
prev zute de prezenta ordonan de urgen . Administra ia Finan elor Publice pentru
Contribuabili Mici i Mijlocii Arad a procedat la emiterea certificatului de atestare
fiscal care s-a f cut cu respectarea procedurii legale prev zute în art.7 din O.U.G.
nr.29/2011 privind reglementarea acord rii e alon rii la plat
i ale art.4 alin.4 din
procedura de aplicare a dispozi iilor O.U.G. nr.29/2011 aprobat prin O.M.F.P.
nr.1853/2011 i anume certificatul de atestare fiscal nr...../12.10.2011 i cuprinde
obliga iile fiscale exigibile existente în sold la pentru reclamant la data eliber rii
acestuia iar ulterior s-a emis certificatul de atestare final comunicat reclamantei la data
de .....10.2011, aspect necontestat.
Conform procedurii de acordare a e alon rii în temeiul prevederilor art.8 alin.4
din procedura de aplicare a prevederilor OUG nr.29/2011 s-a emis acordul de principiu
prin s-a stabilit suma obliga iilor fiscale pentru care s-a acordat e alonarea, respectiv ...
lei, perioada de e alonare de 48 de luni, dobânda precum i cuantumul garan iei, acord
comunicat de asemenea reclamantei la data de 25.10.2011 i necontestat de reclamant .
Or conform dispozi iilor art.3 alin.l din OUG nr.29/2011 e alonarea la plat a
avut în vedere cuantumul obliga iilor de plat ale reclamantei a a dup cum sunt
eviden iate în certificatul de atestare fiscal final nr. nr....../12.10.2011 i care se refer
la suma de ... lei reg sit în decizia de e alonare la plat i c potrivit alin.2 lit.c
e alonarea nu se acord pentru obliga ii fiscale exigibile dup data eliber rii
certificatului de atestare fiscal .
Decizia nr. ..../08.12.2011 prin care pârâta Administra ia Finan elor Publice
pentru Contribuabili Mici i Mijlocii Arad stabilit în sarcina sa obliga ia de plat în
sum de ...... lei cu titlu de obliga ii de plat accesorii contestat are în vedere obliga ii
de plat ale reclamantei scadente dup momentul emiterii în cererii de e alonare.
Sus inerea reclamantei c obliga iile accesorii ia care se refer axma contestat
suni compusc din dobânzi i penalit i aferente obliga iilor principale e alonate la plat
este eronat . în realitate dup cum corect sus ine pârâta DGFP Arad în solu ionarea
contesta iei depus de reclamant , aceste obliga ii accesorii sunt compuse din dobânzi la
obliga iile principale e alonate precum i penalit i de întârziere pentru obliga ii fiscale
aferente lunilor septembrie i octombrie 2011, obliga ii care nu sunt cuprinse în
e alonarea la plat , nefiind scadente la momentul eliber rii certificatului de atestare
fiscal , respectiv 12.10.2011.
Ca atare fa de considerentele de fapt i de drept expuse Tribunalul având în
vedere art.8 alin.l cât i art. 18 alin.l din Legea nr.554/2004 va respinge ac iunea
reclamantei ca nefondat , atât decizia emis de Direc ia General a Finan elor Publice a
Jude ului emis în solu ionarea contesta iei cât i decizia emis de Administra ia
Finan elor Publice pentru Contribuabili Mici i Mijlocii Arad fiind temeinice i legale .
V zând c nu se pune problema cheltuielilor de judecat .

Pentru aceste motive
In numele legii
Hot r
te
Respinge ac iunea precizat formulat de reclamanta SC X SA contra pârâtelor
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului i Administra ia Finan elor Publice
pentru Contribuabili Mici i Mijlocii Arad pentru anulare acte administrativ fiscale
i^obligare de emitere act administrativ fiscal
F r cheltuieli de judecat .
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronun at în edin a public din data de .....10.2012.
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