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1          D E C I Z I A  Nr. 44/30.11.2006 
            privind solutionarea contestatiei depusa de 
                   P.F.   „B” 
            inregistrata la D.G.F.P. a jud.”V” sub nr. …/12.12.2003 
 
 
 Directia generala a finantelor publice a judetului „V” a fost sesizata de catre biroul Juridic 
cu adresa nr. ./20.11.2006, ca prin „SP”nr. „SP”/24.10.2006 a Judecatoriei „V”, ramasa definitiva 
la 08.11.2006, doamna „B” din „V”, str. „T”,…, CNP: ... a fost achitata in dosarul penal 
nr.”DP”/2004. 
 Ca urmare, Directia generala a finantelor publice a judetului „V” se reinvesteste cu 
procedura de solutionare a contestatiei formulata de susnumita si inregistrata la registratura 
generala sub nr. …/12.12.2003. 
 Suma ce face obiectul contestatiei este de „S” lei din care  taxa pe valoarea adaugata in 
suma de „S1” lei, dobanzi aferente in suma de „S2” lei , penalitati de intarziere la plata taxei pe 
valoarea adaugata in suma de „S3 lei”si suma de  „S4” lei penalitati conform O.G. nr. 68/1997. 
 Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute art.10(2) din O.U.G. nr.13/2001 
privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de 
impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, aprobata prin Legea nr. 
506/2001 raportat la art. 205(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, Directia generala a finantelor publice a judetului „V” prin biroul 
Solutionare contestatii este competenta sa se pronunte asupra cauzei.  
 Luand in considerare constatarile organului de inspectie fiscala, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, coroborate cu prevederile actelor 
normative in vigoare, se retine: 
 Referitor la obligatia bugetara in suma totala de “S” lei , reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata in suma “S1” lei, dobanzi in suma „S2” lei, penalitati de intarziere la plata in suma de 
„S3” lei si „S4” lei penalitati conform O.G. nr.68/1997,  
 cauza supusa solutionarii Directiei generale a finantelor publice a judetului „V” 
prin biroul Solutionare contestatii este sa se pronunte daca a fost legal stabilita  obligatia 
bugetara suplimentara de plata in suma totala de „S” lei cu titlul de taxa pe valoarea 
adaugata,  accesorii aferente si penalitati conform O.G. nr. 68/1997. 
 In fapt, doamna „B”din „V” str. „T”, judetul „V” cnp: … nu este de acord cu diferenta de 
plata reprezentand taxa pe valoarea adaugata la care se adauga dobanzile si penalitatile 
aferente consemnate in procesul verbal nr. “PV” din 19 noiembrie 2003 intocmit de Administratia 
Finantelor Publice a municipiului „V” invocand urmatoarele: 
 - nu recunoaste toate facturile primite de la furnizori, ce s-au luat in calcul nefiind 
semnate de contestatoare sau de alti membri ai familiei; 
 - la stabilirea sumei de  „S1”  reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata s-a tinut 
seama numai de taxa pe valoarea adaugata colectata  pana la 31.10.2000 de “S5” lei, 
necompensandu-se cu taxa pe valoarea adaugata platita la furnizori pentru marfurile neprimite. 
 Ca urmare, solicita revizuirea procesului verbal de control nr. “PV”/19.11.2003 (nr ../19 
noiembrie 2003 la contestatoare) si imputarea in sarcina sa numai a taxei pe valoarea adaugata 
colectata la facturile semnate de ea. 



 Prin procesul verbal de control nr. “PV” incheiat la data de 19 noiembrie 2003 urmare 
adresei nr. “A” din 16.09.2003 a Inspectoratului de Politie al judetului „V”- Biroul de Politie T.F. 
„V”, organele de specialitate din cadrul AFP „V” au procedat la calcularea veniturilor realizate de 
persoana fizica autorizata in perioada 2000-2003, prin estimarea veniturilor realizate prin 
neinregistrare celor 148 facturi din perioada 2000- 2003, care fac obiectul adresei de mai sus si 
pentru care  contestatoarea a fost cercetata penal pentru evaziune fiscala si cumularea acestora 
cu cele din evidenta contabila a contribuabilei. 
 Obligatiile bugetare  totale stabilite de organul de control prin procesul verbal nr “PV” din 
19.11.2003 sunt in suma de “S0  “lei . 
 Diferenta de taxa pe valoarea adaugata fata de evidenta contabila stabilita la control este 
in suma de “S0 “lei, din care de plata suma de „S1” lei adica “S0“ lei –“S01” lei,  “S01 lei  
reprezentand taxa pe valoarea adaugata de rambusat din decontul lunii iulie 2002.  
 Pentru neachitarea la termenele legale a taxei pe valoarea adaugata s-au calculat, 
dobanzi in suma de “S2” lei si penalitati de intarziere la plata privind taxa pe valoarea adaugata 
in suma de “S3” lei . 
 Pentru nedepunerea la termenele legale a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata s-
au calculat penalitati  conform O.G. nr. 68/1997 in suma de “S4” 
 Doamna „B”contesta partial procesul verbal de control susmentionat pentru suma de „S” 
lei reprezentand „S1” lei taxa pe valoarea adaugata ,”S2”+”S3 “ accesorii aferente precum si 
suma de „S4” penalitati pentru nedepunerea la termen a deconturilor de taxa pe valoarea 
adaugata calculate conform O.G. nr. 68/1997. 
 Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, organul de control propune 
respingerea contestatiei  ca nefondata.  
 In drept, sunt aplicabile: 
Cu privire la contestatie si solutionarea acesteia: 
     O.U.G. nr. 13 din 26 ianuarie 2001 
privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de 
impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor Publice 
  ART.1 (1) Contesta�iile formulate în condi�iile prezentei ordonan�e de urgen�� sunt c�i 
administrative de atac prin care se solicit� diminuarea sau anularea, dup� caz, a impozitelor, 
taxelor, datoriei vamale, contribu�iilor la fondurile speciale, a major�rilor de întârziere sau a 
penalit��ilor ori a altor sume constatate �i aplicate, precum �i a altor m�suri dispuse de organele 
Ministerului Finan�elor Publice abilitate, potrivit legii, s� efectueze acte de control sau de 
impunere. 
    ART. 9  (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori respins�.    
   ART. 10 (1) Organul de solu�ionare a contesta�iei prev�zut la art. 5 poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când exist� indiciile s�vâr�irii unei infrac�iuni a c�rei 
constatare ar avea o înrâurire hot�râtoare asupra solu�iei ce urmeaz� s� fie dat� în procedura 
administrativ� reglementat� de prezenta ordonan�� de urgen��. 
    (2) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, 
în condi�iile legii. 
    ART. 11  (3) Decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii contesta�iei este definitiv�. 
  ART. 12 (1) Deciziile direc�iilor generale ale finan�elor publice �i controlului financiar de stat 
jude�ene[...], pot fi atacate, potrivit legii, la instan�a judec�toreasc� competent� în a c�rei raz� 
teritorial� î�i are domiciliul sau sediul, dup� caz, contestatorul. 
 Cu privire la taxa pe valoarea adaugata: 
 Ordonanta de urgenta nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata precum si 
H.G. nr. 401/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea ad�ugat� :   



Ordonan�� de urgen��: 
    ART. 18   Contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� au dreptul la 
deducerea taxei aferente bunurilor �i serviciilor achizi�ionate, destinate realiz�rii de: 
    a) opera�iuni supuse taxei conform art. 17; 
  c) ac�iuni de sponsorizare, reclam� �i publicitate, precum �i alte ac�iuni prev�zute de legi, cu 
respectarea plafoanelor �i destina�iilor prev�zute în acestea. 
     Norme:     . 
     10.6. Nu poate fi dedus�, potrivit legii, taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� intr�rilor referitoare 
la: 
    a) bunuri �i/sau servicii achizi�ionate de contribuabilii care nu sunt înregistra�i la organele 
fiscale ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugata; 
     ART. 25 Contribuabilii care realizeaz� opera�iuni impozabile în sensul prezentei ordonan�e de 
urgen�� au urm�toarele obliga�ii: 
    A. Cu privire la înregistrarea la organele fiscale: 
    a) s� depun� sub semn�tura persoanelor autorizate, la organul fiscal competent, o declara�ie de 
înregistrare fiscal�, conform modelului aprobat de Ministerul Finan�elor, în termen de 15 zile de 
la data eliber�rii certificatului de înmatriculare, a autoriza�iei de func�ionare sau a actului legal de 
constituire, dup� caz. 
    Contribuabilii care devin pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� ca urmare a dep��irii plafonului 
de scutire prev�zut la art. 6, ale c�ror condi�ii de desf��urare a activit��ii s-au modificat sau au 
intervenit modific�ri legislative în sensul trecerii activit��ii desf��urate de la regimul de scutire la 
cel de impozitare, ulterior înregistr�rii fiscale, sunt obliga�i s� depun� declara�ie de men�iuni în 
termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea, în vederea atribuirii de cod fiscal, 
precedat de litera "R" care atest� calitatea de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. Atribuirea 
calit��ii de pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� se face cu data de întâi a lunii urm�toare; 
    Norme: 
    11.1. Contribuabilii sunt obliga�i s� completeze �i s� depun� declara�ie de înregistrare fiscal�, 
în vederea atribuirii codului fiscal �i a eliber�rii certificatului de înregistrare fiscal�, conform 
reglement�rilor legale în vigoare.  [...]  
    Înregistrarea fiscal� reprezint� �i înregistrarea ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, în 
cazurile �i în condi�iile prev�zute de ordonan�a de urgen��, iar codul fiscal va fi precedat de litera 
"R". 
     11.4. Pentru contribuabilii care, potrivit legii, îndeplinesc condi�iile de pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�, dar nu au depus declara�ie de înregistrare fiscal� sau, dup� caz, declara�ie de 
men�iuni, în vederea lu�rii în eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, �i care nu au 
îndeplinit obliga�iile prev�zute la art. 25 lit. B, C sau D din ordonan�a de urgen��, organele fiscale 
vor proceda astfel: 
    a) vor stabili taxa datorat� bugetului de stat pe baza documentelor legale aferente bunurilor 
livrate �i serviciilor prestate sau, dup� caz, prin estimare; 
    b) vor calcula major�rile legale pentru întârzierea pl��ii, vor aplica sanc�iunile prev�zute de 
lege �i vor lua m�suri pentru intrarea în legalitate. 
 D. Cu privire la plata taxei pe valoarea ad�ugat�: 
    a) s� achite taxa datorat�, potrivit decontului întocmit lunar, pân� la data de 25 a lunii 
urm�toare;  
   d) s� achite taxa datorat� bugetului de stat anterior datei depunerii cererii la organul fiscal 
pentru scoaterea din eviden�� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, în caz de încetare a 
activit��ii. 



    Norme: 11.6. La încetarea activit��ii contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat� sunt obliga�i ca, în termen de 15 zile de la data actului legal care consemneaz� situa�ia 
respectiv�, s� solicite scoaterea din eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� conform 
reglement�rilor legale în vigoare. 
     Ordonan�� de urgen��: 
    ART. 25       C. Cu privire la eviden�a opera�iunilor: 
    b) s� întocmeasc� �i s� depun� lunar la organul fiscal, pân� la data de 25 a lunii urm�toare, 
decontul de tax� pe valoarea ad�ugat�, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finan�elor. 
   Norme      11.11. Contribuabilii înregistra�i ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� sunt 
obliga�i ca pân� la data de 25 a lunii urm�toare s� depun� deconturi de tax� pe valoarea ad�ugat� 
întocmite pe baza datelor din jurnalul pentru vânz�ri �i, respectiv, jurnalul pentru cump�r�ri. 
     Ordonan�� de urgen��: 
    ART. 30    Diferen�ele în minus constatate la verificarea taxei pe valoarea ad�ugat� se pl�tesc 
în termen de 15 zile de la data încheierii actului de control împreun� cu major�rile de întârziere 
aferente, iar cele în plus se restituie în acela�i termen sau se compenseaz� cu pl��ile ulterioare. 
    Norme:   12.1. Diferen�ele constatate de organele de control se pl�tesc sau, dup� caz, se 
restituie în termenul prev�zut de ordonan�a de urgen��. Sumele respective nu se includ în 
deconturile de tax� pe valoarea ad�ugat�. 
    Ordonan�� de urgen��: 
    ART. 31   Pentru neplata integral� sau a unei diferen�e din taxa pe valoarea ad�ugat� în 
termenul stabilit, contribuabilii datoreaz� major�ri de întârziere calculate conform legisla�iei 
privind calculul �i plata sumelor datorate pentru neachitarea la termen a impozitelor �i taxelor. 
    Norme:  12.2. Calculul major�rilor de întârziere se face din ziua lucr�toare imediat urm�toare 
expir�rii termenului legal de plat� �i pân� în ziua pl��ii sau a depunerii decontului din care rezult� 
suma de rambursat. 
 Cu privire la nedepunerea decoturilor de taxa e valoarea adaugata: 
    ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 68 din 28 august 1997, republicata si completata cu 
modificarile ulterioare 
privind procedura de întocmire �i depunere a declara�iilor de impozite �i taxe 
 ART. 1 Orice pl�titor, persoan� juridic�, care potrivit legii, are obliga�ia s� efectueze 
calculul impozitului, trebuie s� întocmeasc� �i s� depun� declara�ii sau deconturi, denumite în 
continuare declara�ii de impozite �i taxe, conform reglement�rilor legale în materie, precum �i 
prezentei ordonan�e, la unitatea subordonat� Ministerului Finan�elor în a c�rei raz� teritorial� 
pl�titorul î�i are sediul ori domiciliul, dup� caz, sau unde este luat în eviden�a fiscal�, denumit� în 
continuare organ fiscal competent. 
 ART. 13 
    (1) Depunerea cu întârziere a declara�iei de impozite �i taxe se penalizeaz�, dup� cum urmeaz�: 
    a) cu 10% din impozitul sau din taxa datorat� ori stabilit� din oficiu, dup� caz, dac� declara�ia 
este depus� cu o întârziere de pân� la 30 de zile inclusiv fa�� de termenul legal stabilit; 
    b) cu 30% din impozitul sau din taxa datorat� ori stabilit� din oficiu, dup� caz, dac� declara�ia 
este depus� cu o întârziere de pân� la 60 de zile fa�� de termenul legal stabilit; 
    c) cu 50% din impozitul sau din taxa datorat� ori stabilit� din oficiu, dup� caz, dac� declara�ia 
este depus� cu o întârziere de peste 60 de zile fa�� de termenul legal stabilit; 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si in raport de prevederile legale in 
vigoare citate mai sus, pentru perioada 01.06.2000 - 31.07.2002, s-a retinut ca in baza art. 18 lit. 
a), c) si a art. 25. A al Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 17/2000 si a pct. 10.6  si 11.4 din 
Hotararea Guvernului nr. 401/2000 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 



17/2000, organul de control a stabilit o diferenta fata de evidenta contabila a contribuabilului la 
taxa pe valoarea adaugata in suma de S0 lei din care se contesta suma de “S1” lei  si , potrivit 
legii, organul de solutionare a contestatiei se  pronunta in limita sumei contestate. 
 Organele de control au constatat ca agentul economic a depasit plafonul de scutire de la 
plata taxei pe valoarea adaugata in luna aprilie 2000 si ca atare incepand cu 01.06.2000 devine 
platitor de taxa pe valoarea adaugata insa a indeplinit formalitatile prevazute de art. 25 al 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 cu privire la depunerea cererii de mentiuni in 
vederea luarii in evidenta ca platitor de taxa pe valoarea adaugata la data de 01.11.2000 si a 
functionat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata pana la data de 01.08.2002 conform 
comunicarii nr. …/09.10.2002 a DGFP „V”. 
 Urmare a constatarilor de mai sus, organul de control a stabilit ca la 31.07.2002 
contestatoarea are de plata la bugetul statului suma de “S1” lei  reprezentand taxa pe valoarea 
adaugata, din care suma de suma de “S02 lei reprezinta taxa pe valoarea adaugata de plata 
stabilita prin estimare aferenta veniturilor realizate in baza celor 148 facturi neinregistrate in 
evidenta contabila. . 
 Pentru nerespectarea termenelor de plata a taxei pe valoarea adaugata s-au calculat 
dobanzi in suma „S2” lei si penalitati de intarziere la plata in suma de „S3” lei iar pentru 
nedepunerea deconturilor de taxa pe valoarea adaugata la organul fiscal teritorial, la termenul 
stabilit de art. 25 C. b), s-au calculat penalitati pentru nedepunere in termen a declaratiilor 
conform art. 9 al Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 in suma de “S4” lei. 
 Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei sustinerea contestatoarei ca 
facturile care provin de la diversi furnizori nu ii apartin nefiind semnate de ea sau un membru al 
familiei, atata timp cat prin Sentina penal nr. „SP”/17.02.2006 se “constata recuperat prejudiciul 
cauzat partii civile in suma de X lei ron”, din care X1 lei  reprezenta taxa pe valoarea adaugata 
aferenta celor 148 de facturi pentru care a fost cercetata penal (adresa …/05.02.2004 a AFP 
„V”).      
 Avand in vedere cele precizate mai sus, datele din procesul verbal de control intocmit la 
data de 19 noiembrie 2003 si in raport de prevederile legale in vigoare pentru perioada 
verificata, mentionate in continutul deciziei, se retine ca organul de control corect si  legal a 
stabilit in sarcina contestatoarei obligatia bugetara privind taxa pe valoarea adaugata de plata in 
suma de “S1” lei dobanzi in suma „S2” lei, penalitati de intarziere in suma de „S3” lei si „S4” lei 
penalitati pentru nedepunerea la termen a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata, urmand a 
se respinge contestatia formulata de  PF “B” din „V” str. „T” CNP: .., ca fiind neintemeiata . 
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art.  art. 9(3) 
din O.U.G. nr. 13 din 26 ianuarie 2001privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor 
dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finan�elor 
Publice aprobata prin Legea nr. 506/2001 raportat la art.186(1) din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in anul 2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se  
 
      D E C I D E: 
 
 1. Respingerea contestatiei formulata de P.F. „B”ca neintemeiata pentru suma de “S” lei  
reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata in suma de “S1 lei , dobanzi in suma „S2” lei 
penalitati de  intarziere in suma de „S3” lei si „S4” lei penalitati conform O.G. nr. 68/1997.  
 Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios administrativ 
competenta in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
   
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
   



 
 
    
             
  
 
 
 
 


