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                MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
           AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă
              Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  jude Ńului Vaslui            
   

                                                                                              Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, Vaslui, jud.  Vaslui
                                                Tel:  0235315297,

0235314143/429, 
                                                                                                                                                                                                        Fax: +0235317067,

                           e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro

D E C I Z I A nr. 62/31.08.2010
privind soluŃionarea contestaŃei formulată de

S.C. "A.P.S.R.L. H., judeŃul VASLUI
înregistrată la D.G.F.P. a judeŃului Vaslui sub nr. ../26.07.2010

DirecŃia generală a finaŃelor publice a judeŃului Vaslui a fost sesizată de către
AdministraŃia finanŃelor publice Huşi – compartimentul EvidenŃă plătitori prin adresa
nr. 1.. din  23.07.2010 asupra contestaŃei formulată de S.C. A. P. S.R.L., cu sediul în
localitatea H. str. Ş. cel M., nr. .., jud. Vaslui, CUI RO...

ContestaŃia a fost formulată împotriva deciziei de impunere privind obligaŃiile
fiscale  stabilite  în  urma  corecŃiilor  evidenŃei  fiscale  nr.  ../17.06.2010(comunicată
societăŃii cu adresa nr. ../17.06.2010 la data de 09.07.2010 pe bază de semnătură),
emisă  de  organele  fiscale  din  cadrul  AdministraŃiei  finanŃelor  publice  Huşi,
compartimentul EvidenŃa pe plătitori persoane juridice pentru punerea în aplicare a
SentinŃei civile a Tribunalului Vaslui nr. ../CA/14.12.2009.

Obiectul contestaŃiei îl reprezintă suma de 00 lei ,  reprezentând:
- taxa pe valoarea adaugata în sum ă de .................... 00 lei;
- Amenda  în sum ă de . . . . . . . . . . . . . .  ....................    00 lei;
- cheltuieli de judecat ă  în sum ă de . . . .. . . . ......... 00 lei, sum ă pe care petenta
pretinde  c ă  o  are  de  încasat  de  la  bugetul  de  stat  ca  urmare  a  punerii  în
aplicare  a  Sentin Ńei  civile  nr.  00/CA/14.12.2009  şi  care  ar  fi  trebuit  s ă  se
regăseasc ă în decizia de impunere nr. 00/17.06.2010.

ContestaŃia  este  însoŃită  de  referatul  privind  propunerea  de  soluŃionare  a
contestaŃiei nr. 00 din 23.07.2010, semnat de conducătorul organului care a încheiat
actul  atacat,  respectiv  AdministraŃia  finanŃelor  publice  Huşi  din  cadrul  DirecŃiei
generale a finanŃelor publice a judeŃului Vaslui,  prin care se propune respingerea
contestaŃiei formulată de S.C A. P. S.R.L. H. şi se menŃionează că nu s-a formulat
sesizare penală. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 (1) din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, si înregistrată la AdministraŃia finanŃelor publice
Huşi sub nr. .. din 12.07.2010. 

Constatând că sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 207 (1) si 209 (1) lit.
a)  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată  în  2007,  DirecŃia  generală  a  finanŃelor  publice  a  judeŃului  Vaslui  prin
compartimentul SoluŃionare contestaŃii este legal investită să soluŃioneze contestaŃia.

I. S.C. A. P. S.R.L. nu este de acord cu modul de punere în aplicare a sentinŃei
civile  nr.  ../CA/14.04.2010  şi  emiterea  deciziei  de  impunere  nr.  ..din  17.06.2010,
invocând următoarele:

- din decizia de impunere nu reiese exonerarea debitului în sumă de .. lei, a
majorărilor şi  penalităŃilor aferente din momentul naşterii  lor, respectiv 25.11.2005,
conform facturii nr. .., stabilite prin RIF nr. .. din 20.01.2006;

 1



wwwanaf.ro

- nu a fost luată măsura anulării amenzii contravenŃionale stabilite prin P.V. de
constatare şi sancŃionare nr. ../20.10.2008 în sumă de ..lei;

- nu au fost întreprinse măsuri de punere în aplicare a deciziei Tribunalului
Vaslui cu privire la plata cheltuielilor de judecată în sumă de ..  lei.

II.  Prin  decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale  stabilite  în  urma
corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ../17.06.2010 emisa în baza SentinŃei civile nr. ../CA
din  14.12.2009  a  fost  diminuată  obligaŃia  fiscală  cu  suma  totală  de  00  lei,
reprezentând:

- 00 lei – debit – taxa pe valoarea adăugată;
-      00 lei – debit – taxă pe valoarea adăugată;  

     -    00 lei – majorări de întârziere aferente.
Prin referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei  nr. .. din 23.07.2010,

semnat  de  conducătorul  organului  fiscal  care  a  încheiat  actul  atacat,  respectiv
AdministraŃia finanŃelor publice Huşi, se precizează că:
- SentinŃa civilă nr. 00/CA din 14.12.2009 a Tribunalului Vaslui a fost pusă în aplicare
la  data  comunicării  de  către  compartimentul  Juridic  din  cadrul  DGFP  Vaslui  cu
adresa nr. 00/10.06.2010, înregistrată la AFP H. sub nr. ../14.06.2010; 
- potrivit art. 47 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în  baza  sentinŃei  civile  nr.  ../CA  din
14.12.2009  s-a  operat  în  evidenŃa  pe  plătitori  diminuarea  debitului  la  taxa  pe
valoarea adăugată  cu suma de .. lei( ... lei), precum şi  cu majorările de întârziere
aferente în sumă totală de .. lei;
- pentru stabilirea majorărilor de întârziere aferente sumelor exonerate la plată (... lei)
s-a  aplicat  procedura  de  simulare  prevăzută  de  Ordinul  nr.  2144/2008  pentru
aprobarea InstrucŃiunilor privind organizarea sistemului de administrare a creanŃelor.

III.  Luând în considerare constatările organului fiscal, motivele prezentate de
societatea contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele
normative în vigoare, se reŃine:

Referitor  la  obligaŃia  fiscală  în  sumă  de ..  lei  cu  titlul  de taxă  pe valoarea
adăugată în sumă de .. lei,  amenda în sumă de .. lei şi cheltuieli de judecată în sumă
de ..  lei,  cu care petenta pretinde că  nu iau fost diminuate obligaŃiile fiscale prin
decizia de impunere nr. ../17.06.2009, se reŃin următoarele:

-  sentinŃa  civilă  nr.  ../CA/14.12.2009  a  fost  comunicată  către  AFP  Huşi,
compartimentul EvideŃă pe plătitori persoane juridice de către compartimentul Juridic
din cadrul DGFP Vaslui cu adresa nr. 00/10.06.2010 şi înregistrată la AFP Huşi sub
nr. ../14.06.2010,

cauza  supus ă  solu Ńionării  Direc Ńiei  generale  a  finan Ńelor  publice  a
jude Ńului  Vaslui  prin  compartimentul  Solu Ńionare  contesta Ńii  este  s ă  se
pronun Ńe asupra legalit ăŃii  si temeiniciei  m ăsurilor dispuse de organul fiscal
prin  decizia  de impunere nr.  ..  din  17.06.2010 emis ă  în baza Sentin Ńei  civile
nr. ../CA din 14.12.2009.

În fapt , AdministraŃia finanŃelor publice Huşi prin compartimentul EvidenŃa pe
plătitor  persoane  juridice  a  emis  Decizia  de  impunere  privind  obligaŃiile  fiscale
stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. .. din 17.06.2010 în baza SentinŃei
Civile a Tribunalului Vaslui nr. ../CA din 14.12.2009 şi a diminuat debitul la taxa pe
valoarea  adăugată  cu  suma  de  ..  lei  (...  lei)  şi  majorările  de  întârziere  aferente
sumelor exonerate la plată în suma totală de ..lei. 

Pentru stabilirea majorărilor de întârziere aferente sumelor exonerate la plată
prin SentinŃa civilă  nr.  ..  CA din 14.12.2009 organul fiscal  a aplicat procedura de
simulare prevăzută de Ordinul nr. 2144/2008 pentru aprobarea InstrucŃiunilor privind
organizarea sistemului de administrare a creanŃelor.

Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  se  reŃine  că,  -  prin
sentinŃa civilă a Tribunalului Vaslui nr. ../CA din 14.12.2009 S.C. A. P. S.R.L. este
exonerată de plata sumei de .. lei şi .. lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată şi
de la plata majorărilor de întârziere aferente;
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- prin decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor
evidenŃei fiscale nr. 9269/17.06.2010, A.F.P. Huşi  a diminuat obligaŃiile fiscale ale
societăŃii cu suma totală de .. lei, reprezentând:

- .. lei – taxa pe valoarea adăugată;
-     .. lei - taxă pe valoarea adăugată (instanŃa a admis diferenŃa dintre debitul

în sumă de .. lei şi suma de .. lei reŃinută ca datorată); 
-  ..  lei  –  majorări  de  întârziere  aferente  debitelor  admise  de  instanŃa

judecătorească.
Având în vedere cele de mai sus, reŃinem că organul fiscal a diminuat din fişa

de evidenŃă pe plătiror pentru obligaŃia fiscală cu titlul de taxă pe valoarea adăugată
cu suma de ..lei (... lei) şi cu titlu de majorări de întârziere în suma totală de .. lei prin
decizia de impunere privind obligaŃiile  fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei
fiscale nr. .. din 17.06.2010, emisă în baza sentinŃei civile nr. ../CA din 14.12.2009.  

Totodată se reŃine că în stabilirea sumei de .. lei cu care au fost diminuate
obligaŃiile de plată cu titlul de majorări de întârziere organul fiscal a Ńinut seama că
prin sentinŃa civilă nr. ../CA/14.12.2009 s-a admis cererea societăŃii pentru suma de ..
lei şi s-a respins pentru suma de .. lei.

În  drept,  se  fac  aplicabile  prevederile  art.  213  alin.  (1)  din  Codul  de
procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

"(1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt
si  de  drept  care  au  stat  la  baza  emiterii  actului  administrativ  fiscal.  Analiza
contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate de
acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei se
face în limitele sesizării".

art. 206
    “Forma şi conŃinutul contestaŃiei
    (1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestaŃiei;
    c) motivele de fapt şi de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiază;”

Prin decizia de soluŃionare a contestaŃiei nr. 45/2008 s-a reŃinut că societatea
a  dedus  în  luna  august  2007  TVA în  sumă  de  ..  lei,  fără  să  deŃină  documente
justificative.   

Prin SentinŃa civilă nr. ../CA din 14.12.2009 s-a stabilit că nu i se poate imputa
societăŃii să achite obligaŃia fiscală de 2 ori şi organul fiscal în mod legal a operat
diminuarea debitului în evidenŃa pe plătitor în anul 2010 Ńinând seama de data când a
intrat în posesia senŃinŃei civile; 

Majorările de întârziere aferente debitului în sumă de .. lei nu sunt calculate cu
data  de 25.11.2005 deoarece prin  RIF nr.  ../20.01.2006 în  baza  căruia  s-a  emis
decizia de impunere nr. ../27.01.2006 nu au fost calculate majorări de întârziere şi
nici nu a făcut obictul sentinŃei civile.

FaŃă  de cele prezentate mai sus, se reŃine că  organul fiscal (AFP Huşi),  a
recalculat majorările  de întârziere aferente sumelor exonerate la plată,  a diminuat
obligaŃia fiscală din fişa de evidenŃă pe plătitor în baza deciziei de impunere privind
obligaŃiile fiscale stabilite în urma corecŃiilor evidenŃei fiscale nr. ../17.06.2010 pentru
suma de .. lei reprezentând majorări de întârziere, suma de ... lei şi suma de .. lei
reprezentând taxă pe valoarea adăugată şi urmează a se respinge ca neîntemeiată
contestaŃia pentru acest capăt de crere.

AfirmaŃia petentei că nu a fost luată măsura anulării amenzii contravenŃionale
stabilită prin P.V. de constatare şi sancŃionare nr. ../20.01.2008 în sumă de ... lei nu
poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei întrucât P.V. de constatare
şi  sancŃionare  nr.  .../20.01.2008  nu a  făcut  obiectul  SentinŃei  civile  nr.  ../CA din
14.12.2009 şi nici nu a prezentat documente justificative prin care să facă dovada
anulării  acestuia  în  conformitate  cu  prevederile  art.  65  alin.  (1)  din  Codul  de
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procedură  fiscală,  republicat,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,   care
precizează: „Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la
baza declaraŃiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.”

Având în vedere cele precizate mai sus şi faptul că societatea nu prezintă
documente justificative care să nu fie luate în considerare de către organul fiscal
teritorial  (AFP  Huşi),  se  reŃine  că  în  mod  legal  organul  fiscal  teritorial  nu  a
dimunuat din fişa de evidenŃă pe plătiror obligaŃia fiscală cu titlu de amenzi, motiv
pentru care se va respinge ca neîntemeiată şi nemotivată contestatia formulată de
S.C. A.P.SRL pentru acest capăt de cerere.

SusŃinerea petentei  că  AFP Huşi  nu a luat măsuri  de punere în aplicare a
deciziei Tribunalului Vaslui cu privire la plata cheltuielilor de judecată în sumă de .. lei
nu  poate  fi  reŃinută  în  soluŃionarea  favorabilă  a  contestaŃiei  întrucât,  restituirea
sumelor se face la solicitarea debitorului,  potrivit  art. 117 din Codul de procedură
fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede:
                  Restituiri de sume

(1) Se restituie, la cerere, debitorului urm ătoarele sume :
a) cele plătite fără existenŃa unui titlu de creanŃă;
b) cele plătite în plus faŃă de obligaŃia fiscală;
c) cele plătite ca urmare a unei erori de calcul;
d) cele plătite ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale;
e) cele de rambursat de la bugetul de stat;
f) cele stabilite prin hot ărâri ale organelor judiciare sau ale altor

organe competente potrivit legii ;” .
Referitor la susŃinerea petentei se fac aplicabile prevederile art. 213 alin. (1)

din  Codul  de  procedură  fiscală,  republicat  în  anul  2007,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, 

"(1) În soluŃionarea contestaŃiei organul competent va verifica motivele de fapt
si  de  drept  care  au  stat  la  baza  emiterii  actului  administrativ  fiscal.  Analiza
contestaŃiei se face în raport de susŃinerile părŃilor, de dispoziŃiile legale invocate de
acestea si de documentele existente la dosarul cauzei. SoluŃionarea contestaŃiei se
face în limitele sesizării".

FaŃă de cele precizate mai sus şi faptul că societatea nu prezintă documente
justificative  (cerere  de  restituire  pentru  suma  de  ...  lei)  care  să  nu  fie  luate  în
considerare de către organul fiscal (AFP Huşi),  se reŃine că  în mod legal organul
fiscal nu a restituit din proprie iniŃiativă cheltuielile de judecată în sumă în ... lei, motiv
pentru care se va respinge ca neîntemeiată contestatia formulată de S.C. A. P. SRL
pentru acest capăt de cerere.

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei si în temeiul prevederilor
art. 216 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se

D E C I D E:
1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulată de S.C. A. P.  S.R.L.

Huşi  pentru suma de ... lei  reprezentând:
► ... lei - tax ă pe valoarea ad ăugată;
►  ... lei – amenda;
►   ... lei – cheltuieli de judecat ă.

2.  Serviciul  secretariat  administrativ  va comunica prezenta  decizie  celor  în
drept spre a fi dusă la îndeplinire.

3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac si
poate fi atacată la instanta judecatorească de contencios administrativ competentă în
termen de 6 luni de la data comunicarii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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Red./dact. 4 ex.
V.B.
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