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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Biroul SoluŃionare ContestaŃii 

                                
                                                                                                                      
                                                 DECIZIA  nr. 989 din   2014  
                                     privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 
                                               S.C. ……  S.R.L. din ….. , judeŃul …… 

 
                                                                                           
 Cu adresa nr. …… , înregistrată la Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor Publice 
Ploie şti  sub nr. …… , Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor Publice Giurgiu  a înaintat 
dosarul contestaŃiei formulată de S.C. …… S.R.L. din ….. , b-dul …… , bl. ….. , sc. ….., ap. .. , 
jude Ńul …… , CUI nr. ……. , împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. 
din …… emisă de A.J.F.P. ….. . 

 
 Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ….. lei  reprezentând dobânzi şi 
penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 
 
 Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea 
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat societăŃii contestatare în data de …… , iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la 
A.J.F.P. ….. sub nr. ……. . 
 Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei. 

 
 I.  Sus Ńinerile societ ăŃii contestatare sunt  urm ătoarele: 
 "[...] Precizăm faptul că, nu am fost înştiinŃaŃi despre emiterea din oficiu a DeclaraŃiei nr....... . [...] 
 În data de .... , S.C. ..... S.R.L. a depus o adresă, înregistrată cu nr. ..... la AdministraŃia JudeŃeană a 
FinanŃelor Publice ..... , în care se menŃiona faptul că, cifra de afaceri pe anul ..... a fost de .....  lei, potrivit art.146 
alin.2 şi 3 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, perioada fiscală de raportare pentru taxa pe valoarea adăugată 
este calendaristic trimestrială.  
 În conformitate cu aceste prevederi legale, în anul ..... au fost depuse următoarele declaraŃii: 
 1. În data de ..... a fost depusă declaraŃia 300 reprezentând Decont de Taxă pe Valoarea Adăugată, 
perioada de raportare fiind ..... . 
 2. În data de .....  a fost depusă declaraŃia 300 reprezentând Decont de Taxă pe Valoarea Adăugată, 
perioada de raportare fiind ..... .  
 Potrivit Închieierii nr. ..... din cadrul dosarului nr...... , pronunŃată de Tribunalul ..... s-a admis cererea privind 
suspendarea temporară a activităŃii S.C. ..... S.R.L., fapt pentru care începând cu data de .....  a fost scoasă din 
sfera de T.V.A. 
 Având în vedere cele mai sus precizate şi dispoziŃiile legale menŃionate, solicităm pe această cale să 
desfiinŃati în întregime actul administrativ fiscal, respectiv Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii. [...]." 

 
 II.  Din analiza documentelor anexate dosarului cau zei şi având în vedere legislaŃia în 
vigoare în perioada analizată, rezultă următoarele:  

 
 * Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. 5699/29.01.2014  emisă 
de A.J.F.P. ….. pentru S.C. .….  S.R.L. din …… , s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
în sumă totală de ….. lei  (….. lei + ….. lei) pentru neachitarea la termenul de scadenŃă a taxei 
pe valoarea adăugată în sumă de ….. lei individualizată prin Decizia de impunere din oficiu 
pentru impozitele, taxele şi contribuŃiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reŃinere la 
sursă pentru perioada de raportare 5/2009 nr. …... Accesoriile au fost calculate pentru perioada 
….. - …… .  

 
 * Prin contestaŃia formulată, societatea comercială susŃine că nu datorează accesoriile în 
sumă totală de …. lei deoarece nu i-a fost comunicat , potrivit legii, un exemplar al Deciziei de 
impunere din oficiu. De asemenea, societatea menŃionează că, începând cu data de ….. , 
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potrivit Încheierii nr…..  pronunŃată de Tribunalul …. în dosarul  nr……, s-a admis cererea 
privind suspendarea temporară a activităŃii S.C. …… S.R.L. 

 
 *  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează: 
 "Art. 119. - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
 (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după 
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. [….] 
 Art. 120 - Dobânzi 
    (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de 
către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [….] 
 Art. 1201 . - PenalităŃi de întârziere 
   (1) PenalităŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. [….] ” 

 
 * FaŃă de cele prezentate mai sus , rezultă că accesoriile în sumă de …… lei sunt legal 
datorate de contribuabil, întrucât: 
  
 În urma verificărilor efectuate de către A.F.P.M. …. - Biroul Registru Contribuabili 
DeclaraŃii Fiscale Persoane Juridice, s-a constatat că aferent trimestrului …., S.C. ….. S.R.L. 
din ….. nu a depus decontul de TVA, drept pentru care, în data de ….. organul fiscal teritorial a 
procedat la emiterea Deciziei de impunere din oficiu nr…… pentru această perioadă, conform 
prevederilor O.P.A.N.A.F. nr.3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu 
a impozitelor, taxelor şi contribuŃiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reŃinere la 
sursă. 
 Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creanŃă şi constituie înştiinŃare de plată, 
aşa cum precizează O.P.A.N.A.F. nr.3.392/2011, iar agentul economic avea posibilitatea 
depunerii decontului de TVA în termen de 60 de zile de la comunicare, fapt ce ar fi condus la 
desfiinŃarea deciziei de impunere din oficiu.  

 Referitor la comunicarea Deciziei de impunere din oficiu nr…… din ….. , precizăm că 
acest act administrativ fiscal a fost transmis societăŃii comerciale prin poştă, la adresa 
domiciliului fiscal din ….. , b-dul ..... , bl. ….. , sc. ….. , ap. ….. , jud. ….. ,  cu scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire, însă plicul de corespondenŃă a fost returnat organului 
fiscal teritorial de către Oficiul Poştal ….. . 
 În aceste condiŃii, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, organele fiscale au procedat la comunicarea 
actului administrativ fiscal prin publicitate, prin afişarea concomitentă la sediul AdministraŃiei 
FinanŃelor Publice ….. şi pe pagina de internet www.anaf.ro a AnunŃului colectiv nr…… , actul 
administrativ fiscal considerându-se ca fiind comunicat în termen de 15 zile de la data afişării 
anunŃului. 
 Conform adresei nr…… emisă de D.G.F.P. ….. - Compartimentul de RelaŃii Publice şi 
Presă, AnunŃului colectiv nr....... a fost publicat pe pagina de internet a A.N.A.F. în data de ….. , 
de unde rezultă că Deciziei de impunere din oficiu nr...... din ..... a fost comunicată  S.C. ..... 
S.R.L. în data de ..... (a 15-a zi de la afişare). 
 
 Precizăm că Decizia de impunere din oficiu nr...... din ..... emisă de către A.F.P.M. ..... nu 
a fost contestată în termenul legal de 30 de zile la D.G.F.P. ..... conform prevederilor titlului IX 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel că obligaŃia de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată în 
sumă de ...... lei înscrisă în acest act administrativ fiscal este legal datorată de contribuabil, prin 
nedepunerea decontului de TVA aferent trimestrului II 2009 şi prin necontestare.  
 În contestaŃie se susŃine că decontul de TVA aferent trimestrului II 2009 a fost depus la 
organul fiscal în data de ......, însă din analiza acestui document anexat în copie la dosarul 
contestaŃiei rezultă că  decontul de TVA aferent trimestrului II 2009 nu are număr de înregistrare 
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la organul fiscal teritorial, iar conform evidenŃei fiscale a A.F.P.M. ...... acest decont nu a fost 
depus de către societate. 
 
 Conform prevederilor  art. 119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.1201 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, actualizată, pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de 
către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de 
întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
 
 Urmare celor prezentate mai sus, având în vedere că accesoriile în sumă de …… lei  
aferente taxei pe valoarea adăugată a fost calculate pentru debitul rezultat din Decizia de 
impunere din oficiu nr. ..... , necontestată, conform prevederilor art. 119 alin.(1), art.120 alin.(1) 
şi art.1201 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată şi în baza 
principiului de drept “accesoriul urmează principalul”, rezultă că acestea sunt legal datorate 
bugetului general consolidat de către societatea comercială. 
 

 FaŃă de cele prezentate mai sus, se va respinge contesta Ńia ca neîntemeiat ă pentru 
suma de ..... lei  reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea 
adăugată. 

 
 III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei  formulată de S.C. ..... S.R.L. din ..... , 
jud. ..... , împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ….. din ….. emisă de 
A.J.F.P. ….. , în conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, actualizată, se 

 
 
                                             D E C I D E : 
 
 1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă pentru suma de ….. lei  reprezentând 
dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 

 
 2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 
atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale.  
  
 
 
                             DIRECTOR GENERAL,  
 

 


