
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str.--, nr.--, jud. Covasna, înregistrat� la 
D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 

Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat� la 
organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Procesul verbal privind calculul dobânzilor nr. --
/2009, emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, prin 
care s-a calculat dobânda cuvenit� contestatoarei aferent perioadei 2009-2009 în 
conformitate cu Sentin�a civil� nr. --/2009 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Civil� nr. --/2009 pronun�at� de Curtea de Apel 
Bra�ov. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L.se atac� Procesul verbal privind 
calculul dobânzilor nr. --/2009, emis� de organele fiscale din cadrul A.F.P. Sfântu 
Gheorghe, prin care s-a calculat dobânda cuvenit� contestatoarei aferent perioadei 2009-
2009 �i se solicit� anularea acestuia ca netemeinic� �i nelegal�. 

În motivarea contesta�iei contestatoarea arat� c� potrivit prevederilor art. 124 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� pentru sumele de restituit sau 
rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobând�, iar dobânda datorat� este la 
nivelul major�rii de intârziere de 0,1 % prev�zut� de art. 120 alin. 7 din codul de procedur� 
fiscal�. 

Astfel se sus�ine c� organele fiscale din cadrul AFP Sfântu Gheorghe de�i în 
Procesul verbal privind calculul dobânzilor nr. --/2009 au men�ionat c� în spe�� calculul 
dobânzii cuvenite se face potrivit prevederilor art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, la calculul acestei dobânzi au aplicat nivelul dobânzii prev�zute de 
OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti, dobând� care este 
mult mai mic� decât nivelul major�rii de întârzire prev�zute de Codul de procedur� fiscal�. 

Fa�� de cele ar�tate se sus�ine c� modul de calcul este eronat având în vedere c� 
în materie fiscal�, în ce prive�te dobânzile de întârziere se aplic� prevederile Codului de 
procedur� fiscl�. În acest sens se arat� c� pentru suma de restituit petentei de la bugetul 
de stat, dobânda datorat� se situeaz� la nivelul major�rii de înt�rzire potrivit prevederilor 
art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, iar nivelul dobânzii este 
de 0,1 % potrivit prevederilor 120 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
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Se mai arat� c� potrivit titlurilor executorii puse în executare silit� de c�tre 
contestatoare, instan�ele de control judiciar fac referire la dobânda legal�, dar în nici un 
caz de dobânda prev�zut� de OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii 
bane�ti, având în vedere c� în spe�� este vorba de un raport juridic fiscal ce atrage 
aplicabilitatea normei fiscale prev�zute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Totodat� contestatoarea sus�ine c� un alt motiv de nelegalitate a Procesului verbal 
privind calculul dobânzilor nr. --/2009 este �i temeiul legal invocat de organul fiscal la 
rubrica cota de calcul a dobânzii unde se specific� ca temei de drept Ord. 9/21.01.2001 
act normativ care nu face referire la cauza din spe��. 

Având în vedere cele ar�tate se solicit� anularea Procesului verbal privind calculul 
dobânzilor nr. --/2009 ca netemeinic� �i nelegal�. 

 
II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe au 

emis Procesul verbal privind calculul dobânzilor nr. --/2009, în urma depunerii cererii de 
punere în executare a Sentin�ei civile nr. --/2009 pronun�at� de Tribunalul Covasna 
r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Civil� nr. --/2009 pronun�at� de Curtea de Apel 
Bra�ov, înregistrat sub nr. --/2009 la organul fiscal de c�tre contestatoare, act administrativ 
fiscal prin care s-a calculat dobând� legal� pentru perioada 2009-2009 în sum� total� de 
?? lei potrivit OG nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 

fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada controlului se re�in 
urm�toarele: 

În fapt contestatoarea prin cererea de punere în executare a Sentin�ei civile nr. --
/2009 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Civil� 
nr. --/2009 pronun�at� de Curtea de Apel Bra�ov înregistrat sub nr. --/2009 la Administra�ia 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a solicitat restituirea sumei de ?? lei, din care ?? lei 
reprezint� tax� special� pentru autoturisme �i suma de ?? lei reprezint� dobânda legal� 
calculat� potrivit prevederilor art. 120 alin. 7 �i art. 124 alin 2 din OG nr. 92/2003 privind 
codul de procedur� fiscal�. 

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe au 
emis Procesului verbal privind calculul dobânzilor nr. --/2009 prin care s-a calculat 
dobând� legal� pentru perioada 2009-2009 în sum� total� de ?? lei potrivit OG nr.9/2000 
privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti. 

Contestatoarea consider� c� dobânda legal� calculat� de organul fiscal potrivit OG 
nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti este eronat� având în 
vedere c� în materie fiscal�, în ce prive�te dobânzile de înt�rziere se aplic� prevederile 
Codului de procedur� fiscl�. În acest sens se arat� c� pentru suma de restituit petentei de 
la bugetul de stat, dobânda datorat� se situeaz� la nivelul major�rii de înt�rzire potrivit 
prevederilor art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, iar nivelul 
dobânzii este de 0,1 % potrivit prevederilor 120 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�. 

Astfel contestatoarea sus�ine faptul c� potrivit titlurilor executorii puse în executare 
silit�, instan�ele de control judiciar fac referire la dobânda legal�, dar în nici un caz de 
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dobânda prev�zut� de OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii 
bane�ti, având în vedere în spe�� este vorba de un raport juridic fiscal ce atrage 
aplicabilitatea normei fiscale prev�zute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�. 

Fa�� de titlurile puse în executare respectiv Sentin�a civil� nr. --/2009 pronun�at� de 
Tribunalul Covasna r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Civil� nr. --/2009 
pronun�at� de Curtea de Apel Bra�ov se re�ine în mod evident faptul c� contestatoarea a 
solicitat pârâtei Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, restituirea sumei de ?? 
lei ce reprezint� tax� special� pentru autoturisme �i plata dobânzii legale conform OG 
nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti de la data încas�rii sumei 
�i pân� la data data restituirii integrale �i efective. În acest sens sau pronun�at organele de 
control judiciar prin Sentin�a civil� nr. --/2009 pronun�at� de Tribunalul Covasna r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� prin Decizia Civil� nr. --/2009 pronun�at� de Curtea de Apel Bra�ov 
obligând Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe la plata dobânzii legale 
prev�zute de OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti astfel 
cum a fost solicitat� de c�tre contestatoare. 

Fa�� de cele ar�tate organele fiscale în mod corect au calculat dobânda legal� 
potrivit prevederilor OG nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii bane�ti, 
astfel cum a fost obligat� de organul de control judiciar, în cauz� nefiind aplicabile 
prevederile Codului de Procedur� Fiscal� privind dobânda legal�. 

Referitor la înscrierea prevederilor art. 124 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� ca temei al emiterii Procesului verbal privind calculul dobânzilor nr. --
/2009, respectiv prevederile OG. nr. 9/2001 privind cota de calcul a dobânzii, se constat� 
eroarea material� având în vedere faptul c� temeiul de drept �i respectiv cota de calcul a 
dobânzii au temei de drept prevederile OG. nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale 
pentru obliga�ii bane�ti, potrivit titlurilor puse în executare de contestatoare, emise de c�tre 
instan�ele de control judiciar. 

Astfel în cauz� sunt aplicabile dispozi�iile art. 48 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal� potrivit c�reia organul fiscal poate îndrepta erorile materiale din 
cuprinsul actului administrativ fiscal, din oficiu sau la cererea contribuabilului, iar actul 
administrativ corectat se va comunica contribuabilului, potrivit legii. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 

210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str.--, nr.--, jud. 
Covasna, împotriva Procesului verbal privind calculul dobânzilor nr. --/2009, act 
administrativ fiscal emis de Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, ca 
neîntemeiat�. 

 Totodat� constat� din oficiu eroarea material� din cuprinsul Procesului 
verbal privind calculul dobânzilor nr. --/2009, privind înscrierea eronat� a prevederilor 
legale referitoare la temeiul de drept al emiterii actului �i a cotei de calcul a dobânzii, �i 
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las� ca m�sur� îndreptarea acestora urmând ca actul administrativ corectat s� se 
comunice contribuabilului, potrivit legii. 
 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


