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D E C I Z I E nr.  441/137/30.03.2015 

privind contesta ia formulat de d-nul ... înregistrat la 

 
D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. ...    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice ... 

 

Biroul Fiscal Comuna ... cu 
adresa nr. ..., înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ... asupra contesta iei formulate de

 

D-nul ... 
CNP: ... 

Cu domiciliul în xxx, 

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice ... 

 

Biroul Fiscal 
Comunal ... sub nr. ... i la Direc ia General Regional a  Finan elor Publice 
Timi oara sub nr. ....  

Petentul ... formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. .../31.12.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice ... - Biroul Fiscal Comunal ... prin care s-au stabilit în sarcina sa accesorii 
de natura dobânzilor i penalit ilor de întârziere

 

aferente disponibilului din 
executarea silit a crean elor aferente pl ilor efectuate din fonduri comunitare i 
din fonduri de cofinan are aferente acestora, cod 6, ca urmare a transmiterii de c tre

 

A.P.I.A. a dosarului de executare silit în vederea recuper rii sumelor.

 

Suma contestat este de ... lei i reprezint accesorii de natura dobânzilor i 
penalit ilor de întârziere

 

aferente disponibilului din executarea silit a crean elor 
aferente pl ilor efectuate din fonduri comunitare i din fonduri de cofinan are 
aferente acestora, cod 6, calculate pentru perioada 25.07.2012  31.12.2014. 

Contesta ia a fost semnat de petent, a a dup cum prevede art. 206 din O.G. 
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 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , în raport cu 
data emiterii deciziei, contesta ia fiind depus la data de 29.01.2015.  

I. Petentul formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plat accesorii nr. .../31.12.2014 emis de A.J.F.P. ... - B.F.C. ..., pe motivul c 
suma de ... lei a fost achitat cu chitan a seria TS6 nr. .../09.07.2014, nerecunoscând 
celelalte obliga ii fiscale, transmise spre încasare B.F.C. ... de c tre Agen ia de Pl i 
i Interven ie pentru Agricultur 

 

Centrul Jude ean ... în sum total de ... lei. 
Totodat , petentul motiveaz preten iile sale pe con inutul Sentin ei civile 
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pronun at în edin

 
public din 09.12.2013 de c tre Tribunalul ... în dosar nr. 

.../2013.  

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014, 
organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice ... 

 
Biroul 

Fiscal Comunal ..., în considerarea prevederilor art. 88 lit. c) i art. 119 din OG nr. 
92/2003, republicat , privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, au stabilit în sarcina petentei suma de ... lei reprezentând 
accesorii de natura dobânzilor i penalit ilor aferente disponibilului din executarea 
silit a crean elor aferente pl ilor efectuate din fonduri comunitare i din fonduri 
de cofinan are aferente acestora, cod 6, calculate ca urmare adresei Agen iei de 
Pl i i Interven ie pentru Agricultur -Centrul jude ean ... nr. .../24.01.2014, 
conform Anexei la Decizia nr. .../31.12.2014, dup cum urmeaz : 

- dobânzi aferente debitului în sum de yyy lei, pentru perioada 25.07.2012-
28.02.2014, suma de ... lei;  

- dobânzi aferente debitului în sum de yyy lei, pentru perioada 01.03.2014-
31.12.2014, suma de ... lei;  

- penalit i

 

aferente debitului în sum de yyy lei, pentru perioada 25.07.2012-
31.12.2014, suma de ... lei;  

- dobânzi aferente debitului în sum de ... lei, pentru perioada 09.10.2013-
28.02.2014, suma de ... lei;  

- dobânzi aferente debitului în sum de ... lei, pentru perioada 01.03.2014-
31.12.2014, suma de ... lei;  

- penalit i

 

aferente debitului în sum de ... lei, pentru perioada 09.12.2013-
31.12.2014, suma de ... lei;  

Decizia ce a fost comunicat petentului, conform art. 44 din Codul de 
procedur fiscal .

  

III. Având în vedere actele i documentele existente la dosarul cauzei,  
argumentele invocate de petent i prevederile actelor normative în vigoare, se re in 
urm toarele:

  

În fapt, Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur 

 

Centrul jude ean 
... cu adresa nr. .../24.01.2014, a transmis dosarul de executare silit în vederea 
recuper rii sumelor pentru dl. ..., dosar înregistrat la Biroul Fiscal Comunal ... sub 
nr. .../04.02.2014, dosarul cuprinzând urmatoarele: 

-  adresa A.P.I.A.-Centrul jude ean ... nr. .../24.01.2014;  
- Procesul verbal de constatare a neregulilor i de stabilire a crean elor 

bugetare nr. .../19.06.2012 prin care s-a stabilit în sarcina debitorului ... un debit în 
sum de yyy lei;   

- Procesul verbal de constatare a neregulilor i de stabilire a crean elor 
bugetare nr. .../27.02.2013  prin care s-a stabilit în sarcina debitorului ... un debit în 
sum de ... lei. 
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c împotriva 

Procesului verbal nr. .../27.02.2013  emis de Agen ia de Pl i i Interven ie pentru 
Agricultur Centrul jude ean ..., petentul a formulat ac iune în contencios 
administrativ i fiscal la Tribunalul ... având ca obiect anularea Procesului verbal 
nr. .../27.02.2013, ce a f cut obiectul dosarului nr. .../2013.  Din examinarea 
Sentin ei civile nr. ... din 09.12.2013 emis de Tribunalul ... în dosar nr. .../2013, 
definitiv conform Deciziei civile nr. .../2014 a Cur ii de Apel Timi oara, în aceea i 
cauz , rezult c instan ele de control judiciar au respins  ac iunea petentului 
formulat împotriva A.P.I.A, f r cheltuieli de judecat .

 

Astfel, ca urmare a adresei Agen iei de Pl i i Interven ie pentru 
Agricultur Centrul jude ean ... nr. .../24.01.2014, precum i a  Sentin ei civile nr. 
... din 09.12.2013, definitiv , emis de

 

Tribunalul ... în dosar nr. .../2013, organele 
fiscale din cadrul B.F.C. ... au emis Decizia referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. .../31.12.2014.  

În drept, sunt aplicabile dispozi iile art. 88 lit. c), precum i ale art. 119,  art. 
120 i art. 120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, prev d urm toarele:

  

ART. 88 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere     

Sunt asimilate deciziilor de impunere i urm toarele acte administrative fiscale:

     

( )      
c) deciziile referitoare la obliga iile de plat accesorii;

  

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.

     

(2) Nu se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel, obliga ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit , cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor i sumelor confiscate care nu 
sunt g site la locul faptei.

     

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi 
apar ine crean a principal .

     

(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi iile aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal , cu excep ia situa iei prev zute la art. 142 alin. (6).

   

   ART. 120 
    Dobânzi 
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(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 0,03% 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 i

 

de intarziere incepand cu ziua 
urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia.  

Din documentele existente la dosarul cauzei se re ine c Agen ia de Pl i i 
Interven ie pentru Agricultur Centrul jude ean ... cu adresa nr. yyy/24.01.2014, a 
transmis dosarul de executare silit în vederea recuper rii sumelor pentru dl. ..., 
dosar înregistrat la B.F.C. ... sub nr. .../04.02.2014, dosarul cuprinzând urm toarele:

 

- adresa A.P.I.A.-Centrul jude ean ... nr. .../24.01.2014; 
- Procesul verbal de constatare a neregulilor i de stabilire a crean elor 

bugetare nr. .../19.06.2012 prin care s-a stabilit în sarcina debitorului ... un debit în 
sum de ... lei;   

- Procesul verbal de constatare a neregulilor i de stabilire a crean elor 
bugetare nr. .../27.02.2013  prin care s-a stabilit în sarcina debitorului ... un debit în 
sum de ... lei. 

- Urmare adresei A.P.I.A. Centrul jude ean ... nr. .../24.01.2014, precum i a 
Sentin ei civile nr. ... din 09.12.2013, definitiv , pronun at de Tribunalul ... în 
dosar nr. .../2013, pentru neplata debitelor petentului ... în sum total de ... lei (yyy 
lei + ... lei), organele fiscale din cadrul B.F.C. ... au emis Decizia referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014, calculând accesorii în sum total de 
... lei pentru perioada 25.07.2012 

 

31.12.2014, prezentate în detaliu în cuprinsul 
pct. II.   

Referitor la accesoriile aferente debitul petentului în sum de ... lei, 
respectiv: dobânzi calculate pentru perioada 09.10.2013-28.02.2014 în suma de x1 
lei, dobânzi calculate pentru perioada 01.03.2014-31.12.2014 în suma de x2 lei i 
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penalit i calculate pentru perioada 09.12.2013-31.12.2014 în sum de x3 lei, se 
re in urm toarele:

   
În urma verific rii dosarului fiscal, precum i a pl ilor efectuate în 

trezorerie, organele fiscale din cadrul B.F.C. ..., au constatat achitarea de c tre 
petent a sumei de ... lei în data de 09.07.2014 cu chitan a seria TS6 nr. 
.../09.07.2014, plat ce din eroare nu a fost transferat în eviden ele fiscale. 

 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 
prezentate, rezult c din suma total de ... lei reprezentând accesorii aferente 
debitului de ... lei, accesoriile în sum de ... lei (dobânzi de întârziere în sum de ... 
i penalit i de întârziere în sum de ... lei) au fost calculate de  organele fiscale, 

pentru plata cu întârziere a debitului de plat în sum de ... lei, de la data de 
01.03.2014 i 09.10.2013 i pân la data de 31.12.2014. 

Deoarece la data de 09.07.2014 petentul a achitat suma de ... lei, cu chitan a 
seria TS6 nr. .../09.07.2014, rezult c , accesoriile aferente acestei sume au fost 
calculate în mod eronat de c tre organele fiscale din cadrul A.J.F.P. ... 

 

B.F.C. ... 
pân la data de 31.12.2014, acestea ne inând cont de faptul ca obliga ia fiscal în 
sum de ... lei a fost achitat de petent la data de 09.07.2014

 

cu chitan a seria TS6 
nr. .../09.07.2014; astfel c accesoriile se datoreaz de c tre petent pân la data 
stingerii acestor obliga ii, respectiv 10.07.2014. 

Drept urmare, având în vedere faptul c accesoriile aferente sumei de ... lei 
au fost calculate pân la data de 31.12.2014, iar petentul a achitat suma de ... lei la 
data de 09.07.2014 cu chitan a seria TS6 nr. .../09.07.2014, organele fiscale din 
cadrul Biroului Fiscal Comunal ... în referatul cu propuneri de solu ionare a 
contesta iei nr. .../17.02.2015 au ar tat c dobânzile i penalit ile de întârziere 
aferente sumei de ... lei calculate pentru perioada 10.07.2014 

 

31.12.2014, sunt în 
cuantum de ... lei, nefiind datorate de petent, în condi iile în care acesta a achitat 
obliga ia principal la data de 09.07.2014.

   

Referitor la accesoriile aferente debitului în sum de yyy lei, stabilit în 
sarcina d-lui ... prin Procesul verbal nr. .../18.06.2012 de c tre A.P.I.A. 

 

Centrul 
Local L, se re ine c , petentul nu a achitat suma de yyy lei, mai mult, acesta 
afirmând în  contesta ia formulat c Nu cunosc alte sume de plat .

  

Deoarece petentul nu a achitat debitul în sum de yyy lei, iar A.P.I.A. a 
transmis Biroului Fiscal Comunal ... dosarul de executare silit în vederea 
recuper rii sumei, rezult c pentru neplata acestei sume, organele fiscale din 
cadrul B.F.C. ... au determinat accesoriile aferente acestei sume, pentru perioada 
25.07.2012  31.12.2014. 

Pe cale de consecin , conform dispozi iilor exprese ale art. 119 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i 
complet rile ulterioare, organele fiscale corect au calculat accesoriile aferente 
acestei sume, pentru perioada 25.07.2012  31.12.2014, acestea fiind legal datorate.  
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În concluzie, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii 

de fapt prezentate, se re ine

 
faptul c pentru diferen a de zzz lei reprezentând 

accesorii stabilite de organele fiscale din cadrul B.F.C. ... prin Decizia referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014, ca urmare a transmiterii dosarului de 
executare silit în vederea recuper rii sumelor pentru dl. ..., au fost corect calculate 
de c tre organele fiscale, în virtutea principiului general de drept accesorium 
sequitur principalem

 

i inând seama de dispozi iile exprese ale art. 119 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i 
complet rile ulterioare.  

Fa de cele expuse în referatul nr. .../17.02.2015 existent în original la 
dosarul cauzei, emis de A.J.F.P. ...-B.F.C. ..., în considerarea dispozi iilor cu art. 
32 din  O.G.  nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, unde se arat :

 

ART. 32 
Competen a general

 

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea 
crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a 
prevederilor legale în materie fiscal . , 

Coroborat cu art. 216 alin. (1) din O.G.  nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare

 

ART. 216  
Solu ii asupra contesta iei

 

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

 

pentru suma de yyy lei cu consecin a anul rii 
par iale a Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014 
emis de A.J.F.P. ... - B.F.C. ..., pentru aceast sum , i respins ca neîntemeiat

 

pentru suma de zzz lei, ambele reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere 
aferente debitelor transmise de c tre APIA ....   

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale art. 88, art. 
119, art. 120, a art. 32, a art. 216 alin. (1) din Codul de procedur fiscal , 
republicat, coroborat cu prevederile pct. 11.1 lit.a) din O.P.A.N.A.F. nr. 2906/2014 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , în baza referatului 
nr................................, se  

                                              D E C I D E :  

- admiterea par ial a contesta iei formulate împotriva Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014 emis de A.J.F.P. ... - B.F.C. ..., 
pentru suma de yyy lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere; 

http://www.anaf.ro


 
        

www.anaf.ro 7

 
- respingerea ca neîntemeiat

 
a contesta iei formulate împotriva Deciziei 

referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. .../31.12.2014 emis de A.J.F.P. ... - 
B.F.C. ..., pentru suma de zzz lei reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere. 

- prezenta decizie se comunica la: 
- .... 
- A.J.F.P. ... 

 

B.F.C. ....  
Decizia este definitiva în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 

atacat

 

potrivit prevederilor legale la Tribunalul ... in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL, 

http://www.anaf.ro


This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

