DECIZIA NR . 10
emis de Direc ia General a Finan elor Publice
a jude ului Hunedoara în anul 2006
Direc ia General a Finantelor Publice a jude ului Hunedoara
a fost sesizat asupra contesta iei depus de X, înregistrat sub nr. ... / ...
2005, contesta ie formulat împotriva deciziei de impunere f r num r
emis în baza raportului de inspec ie fiscal nr. ... din ... 2005, împotriva
sumei de ... , .. RON reprezentând:
• ... , .. RON – taxa pe valoarea ad ugat ;
• ... , .. RON– dobânzi aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
• ... , .. RON – penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat .
Referitor la depunerea în termen a contesta iei, decizia de
impunere f r num r emis în baza raportului de inspec ie fiscal nr. ... din
... 2005 emis de Activitatea de Control Fiscal a fost transmis c tre
petent cu adresa nr. ... /...2005.
Contesta ia formulat de X a fost depus la Direc ia General
a Finantelor Publice a jude ului Hunedoara, fiind înregistrat sub nr. ... / ...
2005.
Activitatea de Control Fiscal prin referatul cu propunerile de
solu ionare a contesta iei i documentele anexate la dosarul contesta iei
nu a f cut dovada datei la care petenta a luat la cuno tin de decizia de
impunere f r num r emis în baza raportului de inspec ie fiscal nr. ... din
... 2005 transmis cu adresa nr. ... /...2005.
În conformitate cu ORDINUL PRE EDINTELUI AGEN IEI
NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL Nr. 519 din 27 septembrie
2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , publicat în Monitorul Oficial nr. 893 din 6 octombrie 2005, la
pct. 3.9, precizeaz :
“3.9. În condi iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate
verifica respectarea termenului de depunere a contesta iei, iar în urma
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care
contestatorul a luat la cuno tin de actul administrativ fiscal atacat,
aceasta va fi considerat depus în termenul legal.
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În situa ia depunerii prin po t a contesta iei, organul emitent al
actului administrativ fiscal atacat este obligat s anexeze la dosarul
contesta iei plicul prin care a fost transmis .”
Având în vedere cele ar tate mai sus contesta ia se
consider c a fost depus în termenul legal prev zut de art.177 din
ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat .
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Biroul de Solu ionare a Contesta iilor este investit
s se pronun e pe fond asupra contesta iei depus de X.
I. Prin contesta ia formulat , X invoc în sus inerea cauzei
urm toarele argumente :
Petenta sus ine c la data de ... 2005, în urma licita iei
publice, imobilul proprietatea numitului A, domiciliat în ..., ... , nr. ... , bl....,
ap. ..., sector ..., a fost adjudecat de catre SC Y SRL, cu sediul în ..., str. ...,
nr. ..., jud. , în baza cererii creditorului SC Z SRL, cu sediul în ..., str...., nr...,
jud. ..., la pretul de ... RON, pret f r TVA, lucru care reiese în mod evident
atât din publica ia de vânzare, cât i din actul de adjudecare, c pre ul
imobilului era înscris f r TVA.
Imobilul supus execut rii silite a fost proprietatea unei
persoane fizice, care nu avea calitatea de persoana impozabil în sensul
prevederilor art. 127 din Codul fiscal i prin urmare, la pre ul imobilului nu
putea fi ad ugat taxa pe valoarea ad ugat .
Petenta arat c adjudecatarul a achitat conform recipiselor
unicat seria … nr. … - recipisa nr.... / ... din ... 2005, suma de … RON (…
Iei), reprezentând cau iune de 10 % pentru participare la licita ie, recipisa
unicat seria … nr. … - recipisa nr…. / … din … 2005, suma de … RON (…
lei), recipisa unicat seria … nr. …- recipisa nr. … / ... din data de ... 2005,
suma de … RON (… Iei), sume consemnate pe seama i la dispozi ia
executorului judec toresc Ia CEC, i care reprezint pre al imobilului.
Petenta invoc art. 516 C.proc.civ., c dup achitarea
integral a pre ului a fost întocmit actul de adjudecare, iar la trecerea
termenului de indisponibilizare de 15 zile, i conform art.563 C.proc.civ, s-a
f cut distribu ia pre ului, cheltuielile de executare, petentei, iar diferen a de
debit, creditorului; în cazul în care în actul de adjudecare era înscris
i
valoarea TVA, la distribu ia pre ului, petenta sus ine c ar fi fost obligat s
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vireze suma la bugetul statului în termen de 5 zile, aceast obliga ie
ap rând atunci când se încaseaz atât contravaloarea bunurilor cât i taxa
pe valoarea ad ugat .
De asemenea conform adresei c tre CEC Hunedoara,
sumele consemnate au fost virate astfel: suma de ... , .. RON, petentei,
reprezentând cheltuieli de executare în dosarul execu ional, iar suma de ... ,
.. RON, a fost virat creditorului SC Z SRL.
Petenta sus ine c dup îndeplinirea formalit ilor prin care sa transferat dreptul de proprietate de la debitor la adjudecatar prin
întabularea actului de adjudecare la cartea funciar , la solicitarea
adjudecatarului petenta a întocmit factura fiscal de executare silit pentru
suma total de ... RON, iar din aceasta sum în mod eronat a defalcat i
valoarea TVA respectiv suma de ... , .. RON.
Contestatoarea arat c urmare a solu ion rii cererii de
rambursare de TVA formulat de c tre SC Y SRL i depus la Direc ia
General a Finan elor Publice Hunedoara, organeIe de inspec ie fiscal nu
au acordat dreptul de deducere a TVA cuprins în factura de executare
silit seria ... nr. ... din ... 2005, petenta sus inând c a întocmit-o în mod
eronat, având în vedere c debitorul (proprietarul) imobilului era persoana
fizic , conform art. 127 din Codul fiscal, punctul 3 a) din Normele
metodologice de aplicare al Codului fiscal.
Petenta sus ine c organele de control în mod eronat au
re inut în raportul de inspec ie fiscal c pre ul înscris în actul de
adjudecare con ine i TVA, de altfel la pre ul imobilului supus execut rii
silite nu putea fi ad ugat taxa pe valoarea ad ugat , întrucât imobilul
apar inea unei persoane fizice nepl titoare de TVA.
Contestatoarea arat c este adev rat c , potrivit art. 155
din Codul fiscal, petenta se afl într-una din situa iile în care factura fiscal
putea fi emis i de o alt persoan decât cea care efectuaz livrarea de
bunuri, îns organele de inspec ie fiscal au re inut în mod gre it c suma
ce reprezinta TVA a fost încasat de petent i au dispus obligarea la plata
acesteia la bugetul statului.
Mai mult decât atât, petenta arat c organele de inspec ie
fiscal nu puteau s o oblige la plata TVA, deoarece nu se afla în situa ia
prev zut de art. 155 din Codul fiscal, respectiv punctul 58 lit.3 din Normele
metodologice de aplicare ale Codului fiscal din OG nr. 84 din 03.02.2005,
publicate în Monitorul Oficial din 18.02.2005, deoarece aceast obliga ie
apare atunci când se încaseaz atât contravaloarea bunurilor cât taxa pe
valoarea ad ugat .
Sumele achitate de c tre adjudecatar au fost
consemnate la CEC, conform prevederilor C.proc. civil , pe seama i Ia
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dispozi ia executorului judec toresc în contul special de recipise ..., suma
de ... RON, reprezentând pre ul imobilului adjudecat i nu contravaloarea
facturii fiscale de executare silit , sume ulterior distribuite.
Petenta sus ine c organele de control fiscal au re inut în
mod eronat c a încasat contravaloarea facturii fiscale de executare silit ,
sumele achitate de c tre adjudecatar reprezentând pre al imobilului; în
baza recipiselor de consemnare a fost întocmit actul de adjudecare la data
de ...2005, iar ulterior, la data de … 2005, au fost virate sumele, conform
adresei de la CEC, factura de executare silit fiind întocmit la data de ...
2005, adic la 19 zile de la întocmirea actului de adjudecare.
Contestatoarea sus ine c
nu putea s
încaseze
contravaloarea facturii fiscale de executare silit , întrucât conform
prevederilor legale, actul de adjudecare a fost întocmit dup achitarea
sumei ce reprezint pre ul imobilului, iar din actul de adjudecare nu reiese
c a încasat pre ul imobilului i valoarea TVA. La 19 zile de la întocmirea
actului de adjudecare, petenta arat c a emis factura de executare silit în
mod eronat, eroare datorat formularului tipizat care con ine i rubrica
pentru taxa pe valoarea ad ugat , petenta aratând c din suma total
achitat a defalcat i valoarea TVA, pentru a repecta imprimatul tipizat.
De asemenea petenta invoc faptul c , art. 155 alin. (1) din
Codul fiscal, prin punctul 59 din normele metodologice, face referire la
situa ia în care persoanele impozabile care nu sunt înregistrate ca pl titoare
de TVA i înscriu în facturile fiscale de executare silit valoarea TVA, sunt
obligate s vireze la bugetul statului suma ce reprezinta TVA, încasat de
la beneficiar, în aceasta situa ie beneficiarul neavând drept de deducere a
TVA, dar putând solicita de la bugetul statului suma achitat cu titlu de taxa
nedatorat .
Contestatoarea sus ine c prevederile articolului invocat nu
au aplicabilitate în spe de fa pentru urm toarele motive:
-debitorul nu are calitatea de persoan impozabil ;
-nu a fost încasat taxa de la beneficiar pentru a putea fi virata la bugetul
statului;
-beneficiarul nu a achitat o sum nedatorat , întrucât pre ul achitat nu
con ine TVA.
Petenta sus ine c în ipoteza respingerii contesta iei
formulat de petent cu consecin a men inerii deciziei de impunere atacate,
va trebui s vireze suma de ... , .. RON major rile i penalit ile Ia bugetul
de stat, iar adjudecatarul va solicita restituirea sumei cu tilul de tax
nedatorat ; în aceasta situa ie în patrimoniul acestuia s-ar produce o
îmboga ire f r just temei, având în vedere c suma achitat nu a fost
pl tit cu tiltul de TVA, aceasta reprezentând o frac iune a pre ului.
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Petenta solicit admiterea contesta iei depuse în baza art.
175 din OG 92 / 2003 i anularea deciziei de impunere f r num r emis în
baza raportului de inspec ie fiscal întocmit la data de ... 2005, înregistrat
la Direc ia General a Finan elor Publice cu nr. ... din ... 2005, prin care s-a
stabilit de plat suma de ... , .. RON, major rile de ... , ..RON, penalit ile de
întârziere de ... , .. RON.
II. Prin decizia de impunere f r num r emis în baza
raportului de inspec ie fiscal nr. ... din ... 2005, s-au constatat
urm toarele :
Verificarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile OG
92 / 2003 privind Codul Fiscal, a Legii nr. 571 / 2003, republicat i a HG 84
/ 2005 privind modificarea i completarea Normelor metodologice de
aplicare a Codului Fiscal.
În data de ... 2005, Ia sediul X s-a inut licita ia public
pentru imobilul înscris în CF … nr. topo … / …, proprietatea lui A, domiciliat
în …, sos. .., nr. …, bl…, ap. …, sector …, în baza cererii creditorulul SC Z
SRL ..., anexa nr. 1 Ia raportul de inspec ie fiscal .
Licita ia a fost adjudecat de SC Y SRL ... contra sumei de
... Iei RON din care TVA : ... , .. RON.
Conform actului de adjudecare emis de c tre X în data de
... 2005, imobilul se transmite liber de sarcini în favoarea adjudec torului,
anexa nr. 2 Ia raportul de inspec ie fiscal .
În data de ... 2005 se emite factura fiscal de executare
silit seria ... nr. ... de c tre X c tre cump ratorul SC Y SRL ..., anexa nr. 3
Ia raportul de inspec ie fiscal .
Art. 155 pct 1 din Codul fiscal prevede urm toarele: Orice
persoan impozabil , înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat ,
are obliga ia s emit factur fiscal pentru livr rile de bunuri sau prest rile
de servicii efectuate, c tre fiecare beneficiar.
Persoanele impozabile, care nu sunt înregistrate ca pl titori
de tax pe valoarea ad ugat , nu au dreptul s emit facturi fiscale i nici
s înscrie taxa pe valoarea ad ugat pentru livr rile de bunuri i/sau
prest rile de servicii efectuate c tre alt persoan .
Art. 58 pct 2 i 3 din Normele metodoIogice de aplicare a
Legii 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate pnn HG nr. 44/2004 i a HG
84 / 2005 prevede faptul c în cazul bunurilor supuse execut rii silite, care
sunt valorificate prin organele de executare silit , dac opera iunea
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constituie livrare de bunuri, organelor de executare silit le revine obliga ia
întocmirii facturii fiscale de executare silit .
Dac organul de executare silit încaseaz contravaloarea
bunurilor inclusiv taxa pe valoarea ad ugat de la cump r tor sau de la
adjudecatar, are obliga ia s vireze taxa pe valoarea ad ugat încasat la
bugetul de stat în termen de 5 zile lucr toare de la data la care adjudecarea
a devenit executorie.
Având în vedere faptul c Xa emis factura fiscal de
executare silit seria ... nr. ... c tre adjudecatorul SC Y SRL ... i a încasat
contavaloarea total a facturii emise respectiv suma de ... RON din care
TVA ... RON, în conformitate cu prevederile art. 58 pct.3 din HG 84 / 2005,
acesta avea obliga ia vir rii Ia bugetul statului în termen de 5 zile de Ia
adjudecare a sumei de ... , .. RON reprezentând tax pe valoare adaugat .
Încasarea total a c/v facturii fiscale de executare silit
seria ... nr. ... / ... 2005 emis de c tre X s-a facut prin recipisa ... / ...2005 ;
OP. nr.... / ...2005; OP nr.... / ...2005 emise de SC Y SRL în contul X.
Suma de ... RON a fost virat prin virament c tre SC Z SRL
... conform adresei executorului judec toresc c tre CEC Hunedoara, anexa
nr.4 Ia raportul de inspec ie fiscal .
Pentru nevirarea Ia termen a taxei pe valoarea ad ugat s-au
calculat major ri, dobânzi de întârziere în sum de ... , .. RON i penalit i
de întârziere în suma de ... , .. RON conform anexei nr 4 Ia raportul de
inspec ie fiscaI .
III. Având în vedere constat rile organelor vamale,
motiva iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei,
se re in urm toarele :
X are sediul în ..., Str. ..., nr. ..., jud. Hunedoara, având codul
de înregistrare fiscal nr. ... .
III.1 Referitor la suma ... , .. RON reprezentând tax pe
valoarea ad ugat cauza supus solu ion rii este dac X datoreaz
TVA înscris în factura de executare silit emis .
La data de ... 2005, în urma licita iei publice, imobilul
proprietatea numitului A, domiciliat în ..., ..., nr. ..., bl. ... , ap. ..., sector ..., a
fost adjudecat de c tre SC Y SRL ..., în baza cererii creditorului SC Z SRL
..., la pre ul de ... RON cu TVA, lucru care reiese din procesul verbal de
licita ie public imobiliar în dosarul execu ional nr. ... / 2005, în care se
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precizeaz c pre ul imobilului stabilit conform evalu rii a fost de ... RON (...
lei ) cu TVA, i întrucât la primul termen de licita ie nu s-a oferit pre ul
stabilit prin evaluare, pre ul a fost sc zut la ... RON (... lei ), SC Y SRL ... a
oferit suma de ... RON (... lei ).
Biroul X a emis factura fiscal de executare silit seria ... nr. ...
din data de ...2005 c tre adjudecatorul SC Y SRL ... pentru suma de ...
RON, din care tax pe valoare ad ugat în sum de ... , .. RON .
SC Y SRL ... a virat suma de ... lei în contul i la dispozi ia
biroului X, astfel :
- suma de ... RON (... lei) prin Recipisa unicat seria ... nr. ... / ... din data de
...2005 ;
- suma de ... RON (... lei) prin Ordinul de Plat nr. ... / ... 2005;
- suma de ...RON (... lei) prin Ordinul de Plat nr. ... / ... 2005.
În drept, sunt aplicabile prevederile HOT RÂRII
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 84 din 3 februarie 2005 pentru modificarea i
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hot rârea Guvernului nr. 44/2004,
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 18 februarie 2005,
care la pct. 11 precizeaz :
“11. Punctele 58 i 59 vor avea urm torul cuprins:
Norme metodologice:
58. (1) Transferul propriet ii bunurilor în executarea crean elor, în
situa ia în care bunurile au fost predate pe baz de în elegere între
debitor i creditor, se consemneaz în facturi fiscale de c tre debitor,
dac opera iunea constituie livrare de bunuri.
(2) În cazul bunurilor supuse execut rii silite, care sunt valorificate
prin organele de executare silit , dac opera iunea constituie livrare
de bunuri, organelor de executare silit le revine obliga ia întocmirii
facturii fiscale de executare silit . Originalul facturii fiscale de
executare
silit
se
transmite
cump r torului,
respectiv
adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului
executat silit. Prin organe de executare silit se în elege persoanele
abilitate prin lege s efectueze procedura de executare silit .
(3) Dac organul de executare silit încaseaz contravaloarea
bunurilor inclusiv taxa pe valoarea ad ugat de la cump r tor sau de
la adjudecatar, are obliga ia s vireze taxa pe valoarea ad ugat
încasat la bugetul de stat în termen de 5 zile lucr toare de la data la
care adjudecarea a devenit executorie. Dac , potrivit legii,
cump r torul sau adjudecatarul are obliga ia s pl teasc la unit ile
7

Trezoreriei Statului taxa pe valoarea ad ugat aferent bunurilor
cump rate, organului de executare silit nu-i mai revin obliga ii
referitoare la plata taxei pe valoarea ad ugat . Dac prin contract se
prevede c plata bunurilor se face în rate, taxa pe valoarea ad ugat
se vireaz la bugetul de stat în termen de 5 zile lucr toare de la data
stabilit prin contract pentru plata ratelor, de c tre organul de
executare silit sau, dup caz, de cump r tor/adjudecatar. Organul de
executare silit sau, dup caz, cump r torul/adjudecatarul transmite o
copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei pe valoarea
ad ugat debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se
aplic pentru bunurile prev zute la art. 160^1 din Codul fiscal, taxa pe
valoarea ad ugat fiind eviden iat potrivit prevederilor pct. 65^1.
(4) Organele de executare silit înregistreaz taxa pe valoarea
ad ugat din facturile fiscale de executare silit emise în alte conturi
contabile decât cele specifice taxei pe valoarea ad ugat . Dac
organul de executare silit este persoan înregistrat ca pl titor de
tax pe valoarea ad ugat , nu va eviden ia în decontul de tax pe
valoarea ad ugat opera iunile respective.
(5) În situa ia în care valorificarea bunurilor supuse execut rii silite
a fost realizat prin organele de executare silit , debitorul executat
silit trebuie s înregistreze în eviden a proprie opera iunea de livrare
de bunuri pe baza facturii fiscale de executare silit transmise de
organele de executare silit , inclusiv taxa pe valoarea ad ugat
colectat aferent . În situa ia în care se prevede plata în rate a
bunurilor, taxa pe valoarea ad ugat se colecteaz la data stabilit
prin contract pentru plata ratelor. Pe baza documentului de plat a
taxei pe valoarea ad ugat transmis de organele de executare silit ,
debitorul executat silit eviden iaz suma achitat , cu semnul minus, în
decontul de tax pe valoarea ad ugat la rândul de regulariz ri din
rubrica <<Taxa pe valoarea ad ugat colectat >> a decontului.
Prevederile acestui alineat nu se aplic pentru bunurile prev zute la
art. 160^1 din Codul fiscal, taxa pe valoarea ad ugat fiind eviden iat
potrivit prevederilor pct. 65^1.
(6) Cump r torii/adjudecatarii justific dreptul de deducere a taxei
pe valoarea ad ugat pe baza facturilor fiscale de executare silit . În
situa ia în care se prevede plata în rate a bunurilor, taxa pe valoarea
ad ugat se deduce la data stabilit pentru plata ratelor. Pentru
bunurile prev zute la art. 160^1 din Codul fiscal se aplic
corespunz tor normelor de aplicare prev zute la pct. 65^1.
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59. (1) Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate ca pl titori de
tax pe valoarea ad ugat nu au dreptul s emit facturi fiscale i nici
s înscrie taxa pe valoarea ad ugat pentru livr ri de bunuri i/sau
prest ri de servicii c tre alt persoan în documentele emise. Orice
persoan care încalc aceste prevederi trebuie s vireze la bugetul de
stat taxa pe valoarea ad ugat încasat de la beneficiar. Beneficiarul
nu are drept de deducere a taxei achitate unei persoane care nu este
înregistrat ca pl titor de tax pe valoarea ad ugat , dar poate solicita
restituirea de la bugetul de stat a sumei achitate ca tax nedatorat .
Pentru a beneficia de restituirea de la bugetul statului a taxei
achitate furnizorului/prestatorului, beneficiarul trebuie s justifice c
taxa pe valoarea ad ugat a fost pl tit la bugetul de stat de c tre
furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat nu se aplic pentru
contribuabilii inactivi, ale c ror certificate de înregistrare fiscal au
fost suspendate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal .”
Din actele normative citate mai sus, precum i din
documentele existente la dosar, rezult c pre ul de adjudecare în sum de
... RON cuprinde taxa pe valoarea ad ugat , lucru care reiese foarte clar
din procesul verbal de licita ie public imobiliar în dosarul execu ional nr.
... / 2005, în care se men ioneaz c pre ul imobilului stabilit conform
evalu rii a fost de ... RON (... lei ) cu TVA, i întrucât la primul termen de
licita ie nu s-a oferit pre ul stabilit prin evaluare, pre ul a fost sc zut la ...
RON (... lei ), SC Y SRL ... a oferit suma de ... ... RON (... lei ), imobilul
fiind adjudecat de SC Y SRL ..., la pre ul de ... RON.
SC Y SRL ... a virat suma de ... lei, care con inea i taxa pe
valoarea ad ugat , în contul i la dispozi ia biroului X.
Mai mult, persoanele impozabile care nu sunt înregistrate ca
pl titori de tax pe valoarea ad ugat nu au dreptul s emit facturi fiscale
i nici s înscrie taxa pe valoarea ad ugat pentru livr ri de bunuri i/sau
prest ri de servicii c tre alt persoan în documentele emise. Orice
persoan care încalc aceste prevederi trebuie s vireze la bugetul de stat
taxa pe valoarea ad ugat încasat de la beneficiar.
Fa
de cele de mai sus, contesta ia formulat de X
referitor la suma ... , .. RON reprezentând tax pe valoarea ad ugat
urmeaz a fi respuns ca neîntemeiat .
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III.2 Referitor la cap tul de cerere privind suma de ...
RON reprezentând :
... , .. RON– dobânzi aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
... , .. RON – penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat , cauza supus solu ion rii este dac acestea sunt datorate
în condi iile în care prin contesta ia formulat contestatoarea nu
aduce nici un argument concret, faptic sau legal, în sus inerea acestui
cap t de cerere .
Cu privire la aceast sum stabilit ca datorat , X nu arat
motivele de fapt i de drept pe care î i întemeiaz contesta ia.
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la art.
176 alin.(1) lit.c-d) precizeaz urm toarele:
„ ART. 176 Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
… c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz ; ”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se prevede c :
„2.4. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a
contestat actul administrativ fiscal respectiv.”
Având în vedere cele de mai sus, faptul c X nu invoc
prevederile legale în spe , nu aduce argumente referitoare la baza de
calcul a dobânzilor i penalit ilor de întârziere, cota de dobânzi i penalit i
aplicat , data de la care au fost calculate dobânzile i penalit ile,
însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor i penalit ilor,
num rul de zile de întârziere i cota de dobânzi sau penalit i aplicat , i
inând cont de faptul c stabilirea de dobânzi i penalit i de întârziere
reprezint m sur accesorie în raport cu debitul, organele de solu ionare
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neputându-se substitui contestatoarei cu privire la motivele prin care
aceasta în elege s combat m surile controlului.
Având în vedere cele ar tate la pct. III. 1 din prezenta, pe
cale de consecin , inând cont de de faptul c stabilirea de dobânzi i
penalit i de întârziere reprezint m sur accesorie în raport cu debitul,
conform principiului de drept « accessorim sequitur principale »
contesta ia va fi respins ca nemotivat pentru suma de ... RON
reprezentând :
... , .. RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
... , .. RON – penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat ,
calculate pentru nevirarea la termenele legale a taxei pe valoarea
ad ugat .
Pentru considerentele ar tate în con inutul deciziei i în
temeiul prevederilor HOT RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 84 din 3
februarie 2005 pentru modificarea i completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hot rârea Guvernului nr. 44 / 2004, a TITLULUI IX - Solu ionarea
contesta iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale din
ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , coroborate cu preciz rile ORDINULUI
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL
nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se
DECIDE:
Art.1 – Respingerea contesta iei, ca neîntemeiat ,
referitor la suma ... , .. RON reprezentând tax pe valoarea ad ugat ;
Art.2 – Respingerea contesta iei, ca nemotivat , referitor
la suma de ... RON reprezentând :
... , .. RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad ugat ;
... , .. RON – penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad ugat .
Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Hunedoara,
în termen de 6 luni de la comunicare.
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