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               D E C I Z I E  nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
D-na XXX  

înregistrat la  D.G.R.F.P Timi oara sub nr. XXX/22.11.2013     

Direc ia General Regional a

 

Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat 
de c tre Administra ia

 

Jude ean a Finan elor Publice Timi cu adresa nr. 
XXX/21.11.2013, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. XXX/22.11.2013, asupra contesta iei formulate de

 

                                                               
                                                   D-na XXX, 

CNP: XXX  
i CIF: XXX, 

cu domiciliul în loc. XXX, jud. Timi

  

înregistrat

 

la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
XXX/19.11.2013 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
sub nr. XXX/22.11.2013; conform art. 209 alin. (1) din Codul de Procedur fiscal , 
republicat, Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara fiind 
competent în solu ionarea contesta iei, constatând urm toarele: 

  

Petenta XXX formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la 
obliga ii de plat accesorii nr. XXX/19.10.2013, Dosar fiscal XXX, emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi .

 

Suma total contestat este în cuantum de XXX lei i reprezint obliga ii de 
plat accesorii constând în dobânzi i penalit i de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad ugat ,

 

stabilite în sarcina petentei de c tre organele fiscale din cadrul 
A.J.F.P. Timi .  
          Contesta ia a fost semnat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat .

 

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

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga ii 
de plat accesorii nr. XXX/19.10.2013, emis de Administra ia Jude ean a 
Finan elor Publice Timi

 

pentru suma total de XXX lei reprezentând accesorii 
aferente taxei pe valoarea ad ugat , pe care o consider netemeinic i nelegal , 
invederând în virtutea principiului de drept accesorium sequitur principalem, c 
decizia atacat stabile te în sarcina acesteia accesorii în raport cu debitul principal 
care face obiectul Deciziei de Impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de 
plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
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impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale nr. 
XXX/18.07.2013, apreciind ca fiind relevante în motivarea prezentei contesta ii 
acelea i argumente care au fundamentat i contesta ia împotriva debitului 
principal, contesta ie înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. XXX/14.08.2013. 

Pe cale de consecin , petenta solicit admiterea contesta iei, anularea actului 
administrativ fiscal atacat i exonerarea de la plata sumei totale de XXX lei.  

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii XXX/19.10.2013, 
Dosar fiscal XXX, organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor 
Publice Timi , în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , au stabilit în sarcina 
petentei suma total de XXX lei reprezentând accesorii calculate pentru perioada 
15.07.2013  26.07.2013. 

Prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale nr. 
XXX/18.07.2013 au fost stabilite obliga ii fiscale principale în sum de XXX lei, 
iar accesoriile în sum total de XXX lei au fost calculate pân la data de 
15.07.2013; din documentele existente la dosarul cauzei rezult c datoria fiscal 
principal în  sum de XXX lei a fost stins prin plat voluntar la data de 
26.07.2013.  

III. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c 
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regionala a Finan elor 
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele 
fiscale au stabilit în sarcina petentei XXX accesorii în suma total de XXX lei 
aferente debitului reprezentând TVA stabilit suplimentar i neachitat la termenul 
legal de plat , debit care a fost stabilit în sarcina petentei prin Decizia de Impunere 
privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/18.07.2013.  

In fapt, petenta XXX, în calitate de vânz tor, a efectuat un num r de 78 
tranzac ii imobiliare cu terenuri arabile extravilane, cur i construc ii în intravilan, 
cur i construc ii in intravilan extins, teren cu casa i loc de casa cu casa si terenuri 
arabile intravilane, atât în coproprietate cu so ii XXX (cota de participare 25% 
fiecare) cât i în coproprietate cu so ul XXX (cota de participare 50% fiecare), 
astfel ca, organele de inspec ie fiscal au constat c persoana fizic XXX a 
efectuat, în perioada verificat , tranzac ii imobiliare în scopul ob inerii de venituri 
cu caracter de continuitate devenind persoan impozabil i desf urând activit ti 
economice conform art.127 alin.(1) i alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind 
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Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare

 
i c la data de 17.05.2007, 

persoana fizic XXX a dep it plafonul prev zut de regimul special de scutire la 
art.152 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i 
complet rile ulterioare, în vigoare în anul 2007, motiv pentru care avea obliga ia s 
solicite pân la data de 01.07.2007

 
înregistrarea în scopuri de TVA la organul 

fiscal competent. Urmare celor constatate, organele de inspec ie fiscal , au stabilit 
c persoana fizic XXX este obligat la plata taxei pe valoarea ad ugat pe care 
avea obliga ia s o colecteze pe perioada cuprins între data de 01.07.2007 i data 
de 31.12.2012, calculând în sarcina petentei o tax

 

pe valoarea ad ugat de plat 
aferent tranzac iilor imobiliare efectuate în perioada iulie 2007 

 

decembrie 2012 
în suma de XXX lei, precum i major ri de întârziere aferente în sum de XXX lei 
i penalit i de întârziere în sum de XXX lei, calculate pân la data de 15.07.2013, 

emi ând Decizia de Impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale nr. 
XXX/18.07.2013. 

Accesoriile în sum total de XXX lei contestate de c tre petent

 

au fost  
stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. 
XXX/19.10.2013  întocmit de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi 
i sunt aferente debitului reprezentând taxa pe valoarea ad ugat în cuantum de 

XXX lei stabilit ca obliga ie de plat prin Decizia de Impunere privind obliga iile 
fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice 
care realizeaz venituri impozabile din activit i economice nedeclarate organelor 
fiscale nr.XXX/18.07.2013 emis de Activitatea de Inspec ie Fiscal  Timi din 
cadrul  Direc iei Generale a Finan elor Publice Timi .

 

Accesoriile au fost calculate de la data de 15.07.2013 i pân la data de 
26.07.2013 când petenta a achitat datoria fiscal principal stabilit în sarcina sa de 
organele de inspec ie fiscal . 

Organele de inspec ie fiscal precizeaz în referatul cu propuneri de 
solu ionare a contesta iei c , prin Decizia de impunere nr. XXX/18.07.2013 
organele fiscale au calculat accesorii aferente debitului suplimentar în sum de 
XXX lei reprezentând taxa pe valoarea ad ugat pân la data de 15.07.2013. 

Petenta a formulat contesta ie împotriva Deciziei de Impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/18.07.2013 emis de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal  Timi din cadrul  Direc iei Generale a Finan elor Publice Timi   
prin care a solicitat admiterea contesta iei, anularea actului administrativ fiscal 
atacat i, exonerarea de la plata sumei totale de XXX lei, reprezentând XXX lei 
taxa pe valoarea ad ugat ,

 

XXX lei dobânzi/major ri de întârziere i XXX lei 
penalit i de întârziere

 

aferente, contesta ia fiind înregistrat la Direc ia General 
Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr. XXX/14.08.2013. 
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Prin Decizia de solu ionare a contesta iei emis de Direc ia General 

Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost respins , ca neîntemeiat , 
contesta ia formulat de d-na XXX împotriva Deciziei de Impunere privind 
obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite de inspec ia fiscal pentru 
persoane fizice care realizeaz venituri impozabile din activit i economice 
nedeclarate organelor fiscale nr. XXX/18.07.2013 emis de Activitatea de 
Inspec ie Fiscal  Timi din cadrul  Direc iei Generale a Finan elor Publice Timi , 
pentru suma total de XXX lei, reprezentând XXX lei taxa pe valoarea ad ugat ,

 

XXX lei dobânzi/major ri de întârziere i XXX lei penalit i de întârziere aferente.   

În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur

  

fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care 
precizeaz : 

ORDONAN A nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat i actualizat , 
privind Codul de procedur fiscal :

 

Art. 119  
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere

 

(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a 
obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen dobânzi i penalit i de 
întârziere.  

(...) 
Art. 120  

Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 

imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 

 (...) 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere i poate fi 

modificat prin legile bugetare anuale.

 

Art. 120^1  
Penalit i de întârziere

 

(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea 
obliga iilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi iile art. 120

 

alin. (2)-(6) sunt 
aplicabile în mod corespunz tor.

 

(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de 
întârziere. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor. .

  

Fata de prevederile legale sus citate, se retine ca, pentru neplata la termen a 
obligatiilor fiscale se datoreaza dobanzi i penalit u de intarziere incepand cu ziua 
urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia. 
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Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c debitul în sum de 

XXX lei, reprezentând taxa pe valoarea ad ugat a fost stabilit suplimentar de 
plat prin Decizia de Impunere privind obliga iile fiscale suplimentare de plat 
stabilite de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care realizeaz venituri 
impozabile din activit i economice nedeclarate organelor fiscale nr. 
XXX/18.07.2013. Prin aceea i decizie de impunere organele de inspec ie fiscal  au 
calculat pân la data de 15.07.2013 i dobânzi i penalit i de întârziere în sum 
total de XXX lei aferente taxei pe valoarea ad ugat .

 

Având în vedere c accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile 
de plat accesorii aferente obliga iilor fiscale nr.XXX/19.10.2013 au fost calculate 
de c tre organele fiscale în continuarea

 

celor stabilite prin decizia de impunere, 
neachitate la scaden , rezult c organele fiscale au procedat în conformitate cu 
dispozi iile legale în materie.

  

Având în vedere cele re inute, urmeaz a se respinge ca neîntemeiat

 

contesta ia formulat de d-na XXX pentru suma de XXX lei reprezentând dobânzi 
i penalit i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat , în baza prevederilor 

art. 216 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr.

 

92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile ulterioare, potrivit 
c rora:

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte,

 

ori respins , coroborat cu pct. 11.1, lit. a) din OPANAF nr. 450/2013 privind 
aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX

 

din Ordonan a Guvernului nr.

 

92/2003 privind Codul de procedur fiscal care stipuleaz :

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept

 

prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; .   

Argumentele petentei asupra fondului cauzei care a f cut obiectul 
contesta iei formulat de aceasta împotriva deciziei de impunere nr. 
XXX/17.07.2013 prin care s-a stabilit în sarcina sa datoria fiscal principal care a 
generat calculul acestor accesorii, reluate i în contesta ia formulat împotriva 
Deciziei referitoare la obliga ii de plat accesorii nr. XXX/19.10.2013, nu pot fi 
re inute în solu ionarea favorabil a cauzei din motivele expuse amplu în decizia de 
solu ionare a contesta iei formulat de petent în leg tur cu  deciziei de impunere 
nr. XXX/18.07.2013 emis de D.G.R.F.P Timi oara în condi iile legii. 

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor art. 119 alin.(1), art. 
120 alin. (1) i (7), art. 120^1 i art. 216 din Ordonan a

 

Guvernului  nr. 92/2003 
privind Codul de Procedur Fiscal , coroborat cu 11.1, lit. a) din OPANAF nr. 
450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza 
referatului nr.                           , se  

D E C I D E   

- respingerea contesta iei, ca neîntemeiat , împotriva Deciziei referitoare la 
obliga ii de plat accesorii nr. XXX/19.10.2013 emis de Administra ia Jude ean 
a Finan elor Publice Timi , pentru suma total de XXX lei, reprezentând accesorii 
calculate pentru perioada 15.07.2013  26.07.2013, astfel: 

-  XXX lei - penalit i de întârziere aferente perioadei 15.07.2013 - 26.07.2013; 
-  XXX lei - dobânzi aferente perioadei 15.07.2013 - 26.07.2013; 

- prezenta decizie se comunica la:  
D-na XXX    
AJFP Timi

  

Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 

în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,    
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