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                                           DECIZIA NR. 246/       .11. 2012                                                   
 
                          privind solutionarea contestatiei formulate de  SC ....SRL           
                             
                
             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului XXXX a fost investita in baza 
art. 209 din OG 92/2003 (R), cu solutionarea contestatiei formulate de  SC .....   SRL, cu 
sediul in XXXX  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, 
Nr....../27.09.2012, intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX in 
suma de .....lei. Aceasta a fost trasmisa prin posta, cu confirmare de primire in data de 
08.10.2012.                      
              Contestatia a fost depusa de petent in termenul legal impus de art. 207 din OG 
92/2003, fiind inregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului XXXX.               
sub nr: .....16.10.2012, iar la organul de solutionare a contestatiei sub nr. 
....../26.10.2012.                             
              Obiectul contestatiei il reprezinta calcularea de accesorii – dobanzi -de catre 
organele fiscale pentru plata cu intarziere a Taxei pe valoarea adaugata la bugetul 
general consolidat, in suma de ..... lei. 
                                                                                 

I. Prin contestatia formulata petenta arata ca obligatiile stabilite prin Decizia  
referitoare la obligatiile de plata accesorii,  Nr....../27.09.2012 intocmita de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului XXX in suma de ..... lei, ... ,, s-au calculat in mod 
eronat”.               
                 In sustinere petenta are in vedere urmatoarele argumente: 
           - prin decizia aratata mai sus s-au calculat in mod eronat accesorii pentru 
perioada 25.06.2012 pana la data de 27.08.2012, desi societatea avea creanta certa, 
lichida si exigibila, indestulatoare pentru compensarea sumei TVA sabilita suplimentar 
de inspectia fiscala prin Decizia de impunere nr. ..../30.07.2012, incepand cu data  de 
25.04.2012. 
             - ... ,,desi creanta din TVA de recuperat permitea compensarea sumei de TVA 
stabilite suplimentar la datele exigibile, respectiv 25.04.2012 pentru suma de ..... lei si 
25.05.2012, pentru suma de .... lei, sumele au fost compensate cu data de 27.08.2012, 
generand astfel in mod eronat, accesorii in suma de ..... lei.”   
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           Petenta sustine ca: ,, emiterea deciziei contestate s-a facut cu incalcarea 
prevederilor legale cuprinse in art.116, alin. (4) si art. 116, alin. (5), lit. b), din OG 
92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.” 
            Pentru motivele aratate mai sus se solicita anularea integrala a deciziei 
contestate aratate mai sus 
 
            II  Organelle fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului 
XXX, in baza Deciziei de impunere nr. ,,,,,,/30.07.2012, stabilita  de organele  de 
inspectie fiscala, comunicata societatii in data de 13.08.2012, au calculat accesorii in 
suma de ,,, lei, pentru plata cu intarziere a debitului de ,,,,, lei, reprezentand TVA 
suplimentar de plata, stabilit in urma controlului ulterior efectuat de inspectia fiscala, 
pentru deconturile lunilor martie si aprilie 2012 respectiv ,,,,, lei pentru martie si ,,,,, lei 
pentru aprilie 2012. 
            Calculul s-a facut in baza Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii..... 
/27.09.2012, pentru perioada 25.06.2012 – 27.08.2012, in suma de  lei, reprezentand 
dobanzi pentru plata cu intarziere a debitelor stabilite de organele de inspectie fiscala la 
TVA. Debitul suplimentar in suma de ...... lei a fost stins astfel: 
                   - suma de lei compensata prin Decizia de compensare nr..... /31.08.2012. 
                   -  suma de ..... lei prin autocompensare cu TVA de rambursat din decontul 
nr. ......./27.08.2012. 
              
            III. Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele 
existente la dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele:                                    

- pentru perioada 01.03.2012 – 30.04.2012, in urma verificarilor efectuate de  
organele de inspectie fiscala au stabilit la SC ..... SRL,  obligatii suplimentare de plata 
pentru deconturile lunilor martie si aprilie 2012  in suma de .... lei, respectiv ..... lei pentru 
martie si .... lei pentru aprilie 2012, cu calculul accesoriilor conform deciziei de impunere 
nr. ..../30.07.2012 pana la data de 25.06.2012, primita de petenta sub semnatura in data 
de 13.08.2012. 

- organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului  
XXXX, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr....../27.09.2012, au 
stabilit pentru perioada 25.06.2012 – 27.08.2012, accesorii in suma de ... lei pentru plata 
cu intarziere a TVA stabilit suplimentar de inspectia fiscala in structura aratata mai sus. 

Debitul de ..... lei a fost stins; prin Decizia de compensare nr.  
..../31.08.2012 pentru suma de ....lei si prin autocompensare cu TVA de rambursat din 
decontul nr...../27.08.2012. 

Asa cum se sustine in Referatul din Dosarul contestatiei, organele fiscalle la  
calculul accesoriilor pentru suma de .... lei stinsa prin compensare, dobanzile au fost 
calculate eronat pana in data de 27.08.2012, in loc de data de 13.08.2012, data 
comunicarii Deciziei de impunere nr. ..../30.07.2012, privind obligatiile fiscale 
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala. Prin recalcularea accesoriilor 
efectuate de organul fiscal, obligatiile de plata reprezentand dobanzi, stabilite prin 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr..../27.09.2012, in suma de ..... lei  
s-au redus la .... lei astfel: 
 
             Suma-lei                Perioada                          Nr. zile       %  pe  zi    Dobanzi-lei 
             ....              25.06.2012-13.08.2012        49                  0.04            ..... 
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             ....              25.06.2012-27.08.2012        63                  0.04           ..... 
 Total    ......... 
 
          Compensarea solicitata de societate nu se putea efectua cu data de 25.04.2012, 
intrucat exigibilitatea TVA-lui suplimentar a intervenit doar la data de 13.08.2012, data 
comunicarii Deciziei de impunere nr.... din 30.07.2012, a organelor de inspectie fiscala 
catre contribuabil.  
           Mentionam ca la aceeasi data, 13.08.2012, societatea nu figura cu TVA de 
rambursat si nesolutionat, astfel: 

- suma de ...... lei aferenta decontului de TVA nr....../25/04.2012, a  
fost compensata/restituita integral prin Deciziile de compensare, nr.XXXXX/29.05.2012, 
in suma de .... lei, data compensarii fiind 25.05.2012 si ..../28.06.2012, in suma de ..... 
lei, data compensarii fiind 25.06.2012, si prin Decizia de rambursare nr.../25.06.2012, in 
suma de .... lei, restituirea fiind facuta prin O.P. nr...../04.07.2012.  

- suma de ..... lei aferenta decontului de TVA nr.XXXX/25.05.2012 a  
fost compensata integral prin Decizia nr...../25.07.2012 cu suma de ...... lei, data 
compensarii fiind 25.07.2012. 
 
         In concluzie consideram corect calculul obligatiei de plata efectuat de organele 
fiscale,  in sarcina cotribuabilului, in suma de ..... lei reprezentand dobanzi calculate 
pentru neplata in termen a TVA stabilit suplimentar de organele de inspectie 
fiscala.Urmeaza a se admite in parte contestatia pentru suma de .....lei, reprezentand 
dobanzi nedatorate si respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de XXX lei 
cuprinsa in Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr....../27.09.2012. 
 
               In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
            - art. 88 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicat în 
anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale: 
    a) deciziile privind ramburs�ri de tax� pe valoarea ad�ugat� �i deciziile privind 
restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general consolidat; 
    b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
    c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
    e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere. 
ART. 116*) din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala republicat în anul 
2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare;    Compensarea 
    (1) Prin compensare se sting crean�ele statului sau unit��ilor administrativ-teritoriale 
ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribu�ii �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat cu crean�ele debitorului reprezentând sume de rambursat, 
de restituit sau de plat� de la buget, pân� la concuren�a celei mai mici sume, când 
ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât �i pe cea de debitor, cu 
condi�ia ca respectivele crean�e s� fie administrate de aceea�i autoritate public�. 
    (2) Crean�ele fiscale ale debitorului se compenseaz� cu obliga�ii datorate aceluia�i 
buget, urmând ca din diferen�a r�mas� s� fie compensate obliga�iile datorate altor 
bugete, în mod propor�ional, cu respectarea condi�iilor prev�zute la alin. (1)...... 
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    (5) În sensul prezentului articol, crean�ele sunt exigibile: 
    a) la data scaden�ei, potrivit art. 111; ..... 
     
    d) la data comunic�rii deciziei, pentru obliga�iile fiscale principale, precum �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie; 
 
            - art. 119, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: ”Pentru neachitarea la termenul de scadenta de 
catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de 
întarziere”; 
          -  art. 120, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i  

complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: “Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întarziere, începand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta  

pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”          
       
 
     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
  
 
                                                          DECIDE      
 
 
          1.  admiterea in parte a  contestatiei pentru suma de ...lei reprezentand dobanzi 
aferente TVA.                                                                                        
          2.  respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de..... lei, reprezentand 
dobanzi aferente TVA.  
            
           Pct.2 din dispozitivul prezentei decizii poate fi atacata la Tribunalul XXXX in 
termen de 6 luni de la data comunicarii.                                                                                                                             
 
 
 
                                                                                                                
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
 
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                                                                                                             
                                                                                                 Cons. jr.                    
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