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D E C I Z I E nr.    

privind contesta ia formulat de  XXX  
înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. XXX/01.08.2014    

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad  Serviciul Juridic cu adresa 
nr. xxx/ad/30.07.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. XXX/01.08.2014, prin care a fost transmis

 

Sentin a civil 
nr. 4206/28.05.2013 pronun at de Tribunalul Arad în dosar

 

nr. xxx/2012 privind pe 
XXX XXX PFA, r mas definitiv i irevocabil prin Decizia civil 
nr.3362/16.04.2014, pronun at de Curtea de Apel Timi oara, în vederea relu rii 
procedurii de solu ionare a contesta iei

 

formulate de   

XXX 
CNP: xxx 

cu domiciliul în xxx  

înregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad sub nr. 
36736/09.08.2012,  la Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad sub nr. 
84287/10.08.2012 si reînregistrat la Directia Generala a Finantelor Publice a 
jude ului Arad sub nr. 39676/04.09.2012, a c rei solu ionare a fost suspendat 
conform Deciziei nr.1294/2012 a D.G.F.P a Jud. Arad, în considerarea dispozi iilor 
exprese ale art. 17 din O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 
i art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , republicat i v zând Sentin a 

civil nr. 4206 pronun at în edin a public din 28.05.2013 de c tre Tribunalul Arad 
în dosar nr. xxx/2012, r mas definitiv prin Decizia nr.3362 din 16.04.2014 
pronun at de

 

Curtea de Apel Timi oara, Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara fiind competent în solu ionarea contesta iei. 

   

Petenta XXX a formulat contesta ie împotriva Deciziei nr. XXX/29.06.2012 
referitoare la obliga iile de plat accesorii, emis de c tre Administra ia Finan elor 
Publice a mun. Arad.    

Suma total contestat este în cuantum de xxx lei i reprezint obliga ii de 
plat accesorii, stabilite în sarcina petentei de c tre A.F.P. a mun. Arad pentru 
perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012 accesorii de natura diferen elor de impozit anual 
de regularizat - cod. 63, accesorii aferente datoriei fiscale stabilite în sarcina petentei 
prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în baza  
Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, întocmite cu ocazia 
inspec iei fiscale.

   

Prin Decizia nr. 1294/11.10.2012 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de 
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d-na XXX, CNP:xxx, cu domiciliul în xxx, împotriva Deciziei nr. XXX/29.06.2012 
referitoare la obliga iile de plat accesorii, emis de c tre Administra ia Finan elor 
Publice a mun. Arad, pentru suma total de xxx lei, reprezentând obliga ii de plat 
accesorii, stabilite în sarcina petentei de c tre A.F.P. a mun. Arad, pentru perioada 
22.03.2012 

 
29.06.2012, pân la pronun area unei solu ii definitive i irevocabile în 

cauza aflat pe rolul Tribunalului Arad în dosar nr. xxx/2012, procedura 
administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în condi iile legii.

  

Cu adresa nr. xxx/ad/30.07.2014 Serviciul Juridic din cadrul A.J.F.P. Arad a 
transmis Serviciului Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.R.F.P. Timi oara,  unde 
a fost înregistrat sub nr. XXX/01.08.2014, Sentin a civil nr. 4206/28.05.2013 
pronun at de Tribunalul Arad în dosar nr. xxx/2012 privind pe XXX XXX PFA, 
r mas definitiv i irevocabil prin Decizia civil nr.3362/16.04.2014, pronun at 
de Curtea de Apel Timi oara.  

Având în vedere Sentin a civil nr. 4206/28.05.2013, pronun at de Tribunalul 
Arad-Sec ia contencions administrativ i fiscal, în Dosar nr.xxx/2012, r mas 
definitiva si irevocabil prin Decizia civil nr.3362/16.04.2014, pronun at de 
Curtea de Apel Timi oara prin care s-a respins ac iunea formulat de d-na XXX, 
D.G.R.F.P Timi oara ca organ competent în solu ionare se va investi cu solu ionarea 
contesta iei pentru suma total

 

de xxx lei constând în dobânzi calculate pentru 
perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, aferente datoriei fiscale stabilit în sarcina 
petentei prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în 
baza  Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012.    

Contesta ia a fost semnat de reprezentanta legal a petentei avocat xxx, la 
dosarul contesta iei fiind depus împuternicirea avoca ial în original, a a dup cum 
prevede art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat .

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

 

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. XXX/29.06.2012, emis de c tre Administra ia Finan elor 
Publice a mun. Arad, în sus inerea cauzei ar tând c a formulat o contesta ie i 
împotriva Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, precum i a 
Deciziilor de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 întocmite cu ocazia 
inspec iei fiscale, prin care a solicitat reanalizarea i anularea actelor administrative 
fiscale contestate prin care au fost stabilite obliga ii fiscale suplimentare în sarcina 
petentei.  

Petenta consider ca fiind inechitabil i injust Raportul de inspec ie fiscal , 
care face obiectul dosarului nr. xxx/2012 cu termen de solu ionare la data de 
02.10.2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, apreciind c pân la solu ionarea 
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acestuia, este suspendat obliga ia de plat a diferen elor de impozit stabilite prin 
decizia contestat ; abia dup solu ionarea acestui dosar i examinarea legalit ii 
Deciziilor contestate poate fi impus o eventual obliga ie de pl i accesorii .

   
II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX din 

29.06.2012 organele fiscale din cadrul Administra iei Finan elor Publice a 
Municipiului Arad, în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , au stabilit în sarcina 
petentei suma total de xxx lei constând în dobânzi calculate pentru perioada 
22.03.2012 

 

29.06.2012, aferente datoriei fiscale stabilit în sarcina petentei prin 
Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în baza  
Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, întocmite cu ocazia 
inspec iei fiscale.

 

Împotriva Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, precum i a 
Deciziilor de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012, petenta a formulat 
contesta ie prin care aceasta a solicitat reanalizarea i anularea actelor administrative 
fiscale prin care au fost stabilite obliga ii fiscale suplimentare în sarcina sa, 
contesta ie care a fost solu ionat de D.G.F.P. a jud. Arad conform Deciziei nr. 
xxx/27.06.2012 prin care s-a dispus respingerea contesta iei.

 

Petenta i-a exercitat dreptul conferit de legiuitor prin dispozi iile Legii nr. 
554/2004, formulând la Tribunalul Arad ac iune ce a f cut obiectul dosarului 
nr.xxx/2012, împotriva Deciziei nr. xxx/27.06.2012 emis de D.G.F.P. a jud. Arad 
prin care a fost respins contesta ia formulat de petent împotriva Raportului de 
inspectie fiscala nr. xxx din 23.03.2012, precum i a Deciziilor de Impunere nr. xxx, 
xxx, xxx, i xxx din 23.03.2012, care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 
XXX/29.06.2012 referitoare la obliga iile de plat accesorii.

 

Prin Decizia nr. 1294/11.10.2012 emis de Direc ia General a Finan elor 
Publice a jude ului Arad s-a dispus suspendarea solu ion rii contesta iei formulate de 
d-na XXX, CNP:xxx, cu domiciliul în xxx, împotriva Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. XXX/29.06.2012, emis de c tre Administra ia 
Finan elor Publice a mun. Arad, pentru suma total de xxx lei, reprezentând obliga ii 
de plat accesorii, stabilite în sarcina petentei de c tre A.F.P. a mun. Arad, pentru 
perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, pân la pronun area unei solu ii definitive i 
irevocabile în cauza aflat pe rolul Tribunalului Arad în dosar nr. xxx/2012, 
procedura administrativ urmând a fi reluat la încetarea motivului care a determinat 
suspendarea, în condi iile legii.

 

Prin Sentin a civil nr. 4206 din 28 mai 2013, pronun at de Tribunalul Arad-
Sec ia contencions administrativ i fiscal, în Dosar nr.xxx/2012, r mas definitiva si 
irevocabil

 

prin Decizia civil nr.3362/16.04.2014, pronun at de Curtea de Apel 
Timi oara, s-a dispus: Respinge ac iunea formulat de reclamanta XXX XXX 
PFA în contradictoriu  cu Direc ia General a Finan elor Publice Arad, i Activitatea 
de Inspec ie fiscal , pentru anulare acte administrative fiscale.
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III. Având în vedere cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile 

art. 214 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 republicata, care dispune Procedura 
administrativ este reluat la încetarea motivului care a determinat suspendarea

 
coroborat cu art. 244 din Codul de Procedur Civil , s-a re inut c ,

 
Ministerul 

Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
este investit s se pronun e dac în mod corect i legal, organele fiscale au stabilit în 
sarcina petentei XXX accesorii în suma total de xxx lei constând în dobânzi 
calculate pentru perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, aferente datoriei fiscale stabilite 
în sarcina petentei prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 
23.03.2012 emise în baza  Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012,  
definitive, conform Deciziei civile nr. 3362/16.04.2014 a Cur ii

 

de Apel Timi oara, 
în dosar nr. xxx/2012.  

În fapt, în data de 23.03.2012, urmare inspec iei realizate de c tre organele 
fiscale din cadrul D.G.F.P. a jude ului Arad - Serviciul de Inspec ie Fiscal Persoane 
Fizice 2, la XXX XXX Persoan Fizic Autorizat , s-a întocmit Raportul de 
Inspec ie Fiscal nr. xxx, în urma c ruia s-a emis Decizia de Impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal nr. xxx, cu suma 
de plat de 1.605 lei reprezentând TVA, dobânzi i penalit i de întârziere TVA.

 

În data de 23.03.2012, s-au emis urm toarele decizii de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat de inspec ia fiscal pentru persoane 
fizice care desf oar activit i independente în mod individual i/sau într-o form 
de asociere, dup cum urmeaz :

 

- decizia nr. 4219/23.03.2012 aferent anului 2008 cu suma de plat de 46 lei;

 

- decizia nr. xxx/23.03.2012 aferent anului 2009 cu suma de plat de 269 lei;

 

- decizia nr. xxx/23.03.2012 aferent anului 2010 cu suma de plat de 8.589 
lei, decizii comunicate petentei în data 28.03.2012. 

Pentru plata cu întârziere a acestor obliga ii, în temeiul art. 88 lit. c) i art. 119 
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , organele fiscale din cadrul 
Administra iei Finan elor Publice a mun. Arad a procedat la calcularea accesoriilor 
în sarcina petentei XXX, prin emiterea Deciziei referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. XXX/29.06.2012, conform prevederilor legale mai sus citate,  constând 
în dobânzi calculate pentru perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, în cuantum total de 
xxx lei. 

Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. XXX/29.06.2012 a fost 
comunicat petentei la data de 10.07.2012, conform tampilei Oficiului po tal 
aplicat pe confirmarea de primire.  

În drept, sunt aplicabile dispozi iile art. 88 lit. c), precum i ale art. 119,  art. 
120 alin. (1), (2) i (7) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata 

ART. 88 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere     

Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative fiscale: 
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( )      
c) deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii;

  
ART. 119     
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere

     
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor de 

plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de întârziere.

     

(2) Nu se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel, obliga ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit , cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor i sumelor confiscate care nu 
sunt g site la locul faptei.

     

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi apar ine 
crean a principal .

     

(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere 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 calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei datorate 
inclusiv.     

(2) Pentru diferen ele suplimentare de crean e fiscale rezultate din corectarea 
declara iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datoreaz 
începând cu ziua imediat urm toare scaden ei crean ei fiscale pentru care s-a 
stabilit diferen a i pân la data stingerii acesteia inclusiv. 
    (...)       

(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale.

  

Fata de prevederile legale sus citate, se retine ca, pentru neplata la termen a 
obligatiilor fiscale se datoreaza dobanzi de intarziere incepand cu ziua urmatoare 
scadentei si pana la data stingerii acesteia. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c debitul în sum de 
xxx lei, reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, 
este aferent datoriei fiscale stabilit  în sarcina petentei prin Deciziile de Impunere nr. 
xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în baza  Raportului de Inspec ie Fiscala 
nr. xxx din 23.03.2012. 

Accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii 
aferente obliga iilor fiscale nr.XXX/29.06.2012 au fost calculate de c tre organele 
fiscale pentru neplata în termenul legal a obliga iei fiscale principale de natura TVA 
stabilit prin decizia de impunere nr. xxx/23.03.2012. 

Se re ine c împotriva Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, 
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precum i a Deciziilor de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012, petenta 
a formulat contesta ie prin care aceasta a solicitat reanalizarea i anularea actelor 
administrative fiscale prin care au fost stabilite obliga ii fiscale suplimentare în 
sarcina sa, contesta ie care a fost solu ionat de D.G.F.P. a jud. Arad conform 
Deciziei nr. xxx/27.06.2012 prin care s-a dispus respingerea contesta iei.

 
Petenta i-a exercitat dreptul conferit de legiuitor prin dispozi iile Legii nr. 

554/2004, formulând la Tribunalul Arad ac iune ce a f cut obiectul dosarului 
nr.xxx/2012, împotriva Deciziei nr. xxx/27.06.2012 emis de D.G.F.P. a jud. Arad 
prin care a fost respins contesta ia formulat de petent împotriva Raportului de 
inspectie fiscala nr. xxx din 23.03.2012, precum i a Deciziilor de Impunere nr. xxx, 
xxx, xxx, i xxx din 23.03.2012, care au stat la baza emiterii Deciziei nr. 
XXX/29.06.2012 referitoare la obliga iile

 

de plat accesorii.

 

Atât în cuprinsul raportului de inspec ie fiscal nr. xxx din 23.03.2012, cât i 
în cuprinsul Deciziei nr. xxx/27.06.2012 emis de D.G.F.P. a jud. Arad, s-a re inut 
c petenta XXX XXX  P.F.A. a desf urat activit i economice în sensul taxei pe 
valoarea ad ugat , respectiv comercializarea ziarelor, revistelor i a c r ilor 
dobândind astfel calitatea de persoan impozabil , f r s solicite înregistrarea ca 
pl titor de tax pe valoarea ad ugat dup dep irea plafonului de venituri realizate 
din opera iuni impozabile în decursul unui an calendaristic, ceea ce nu s-a întâmplat, 
se re ine c organele de inspec ie fiscal în mod legal au stabilit obliga ii fiscale 
suplimentare aferente livr rilor de bunuri  efectuate de aceasta.

  

Din examinarea motiv rii Sentin ei civile nr. 4206 din 28 mai 2013 pronun at 
de Tribunalul Arad în Dosarul nr. xxx/2012, r mas definitiv i irevocabil prin 
Decizia civil nr. 3362/16.04.2014, urmare exercit rii de c tre instan a de control 
judiciar a controlului de legalitate asupra constat rilor efectuate de organele fiscale, 
rezult c aceast instan a statuat c : 

 

(...) organele fiscale corect au stabilit c reclamanta trebuia s se înregistreze 
ca pl titor de tva odat cu  dep irea plafonului de scutire de 35.000 euro, plafon 
prev zut de dispozi iile art. 152 din Legea nr. 571/2003, Codul fiscal, plafon care l-a 
dep it începând cu luna octombrie 2010 moment când potrivit art. 152 alin. 6 din 
acela i act normative trebuia s se înregistreze ca pl titor în termen de 10 zile de la 
dep irea plafonului cât i corect s-a stabilit cuantumul obliga iilor fiscale în sarcina 
reclamantei pentru anii 2008-2011. (...) , 

i a dispus: Respinge ac iunea formulat de reclamanta XXX XXX PFA în 
contradictoriu  cu Direc ia General a Finan elor Publice Arad, i Activitatea de 
Inspec ie fiscal , pentru anulare acte administrative fiscale.

  

În concluzie, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de 
fapt prezentate, precum i a faptului c instan a de control judiciar a re inut c 
petenta datoreaz obliga iile fiscale stabilite de organele fiscale în sarcina petentei 
prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în baza 
Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, rezult c accesoriile 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor 
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fiscale nr.XXX/29.06.2012 au fost corect calculate de c tre organele fiscale,  în 
virtutea principiului general de drept accesorium sequitur principalem

 
i inând 

seama de dispozi iile exprese ale art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare.  

Fa de cele prezentate, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat contesta ia 
formulat de d-na XXX pentru suma de xxx lei reprezentând dobânzi calculate 
pentru perioada 22.03.2012  29.06.2012, aferente datoriei fiscale stabilit în sarcina 
petentei prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, xxx i xxx din 23.03.2012 emise în 
baza  Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 23.03.2012, în baza prevederilor 
art. 216 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte,

 

ori 
respins , coroborat cu pct. 11.1, lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept

 

prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse

 

prin actul 
administrativ fiscal atacat; . 
     

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 119 alin.(1), art. 120 
alin. (1), (2) i (7) i art. 216 din Ordonan a

 

Guvernului  nr. 92/2003 privind Codul 
de Procedur Fiscal , coroborat cu 11.1 lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,

 

în baza referatului nr.                                    
................................, se  

                                              D E C I D E :  

- respingerea ca neîntemeiat

 

a contesta iei formulate împotriva Deciziei referitoare 
la obliga ii de plat accesorii nr. XXX/29.06.2012 emis de Administra ia Finan elor 
Publice a municipiului Arad, prin care a fost stabilit suma total de xxx lei, 
reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 22.03.2012 

 

29.06.2012, aferente 
datoriei fiscale stabilite în sarcina petentei prin Deciziile de Impunere nr. xxx, xxx, 
xxx i xxx din 23.03.2012 emise în baza  Raportului de Inspec ie Fiscala nr. xxx din 
23.03.2012. 

- prezenta decizie se comunica la: 
- XXX; 
- A.J.F.P. Arad.   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei. 

DIRECTOR GENERAL, 
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