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         DECIZIA NR. 47 

din 14.05.2012 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

........ 
jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  
sub nr. ........ din 20.04.2012                                                                                                                                                                     

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  

sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Suceava, prin adresa nr. ........ din 20.04.2012, înregistrat�  la  Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub nr. ........ din 20.04.2012, cu privire la 
contesta�ia formulat� de ........., având domiciliul fiscal în mun. Suceava,  str. ........,  
jude�ul Suceava. 

 
Societatea contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava, privind suma total� de ........  lei reprezentând: 

 
•  ........lei - penalit��i de întârziere aferente TVA; 
•       ........ lei - dobânzi întârziere aferente TVA; 
•    ........ lei - accesorii aferente contribu�iilor la asigur�rile sociale �i 

impozitului pe venituri din activit��i agricole. 
 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c�, în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I.  ........., prin decizia men�ionat�, solicit� anularea par�ial� a sumelor 

stabilite prin  Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 
26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Suceava, respectiv  din suma total� de ........lei stabilit� ca accesorii prin 
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decizia men�ionat�, solicit� anularea sumei de ........ lei, pe care o consider� nelegal 
stabilit�, �i recunoa�te ca legal datorate accesorii  în sum� de ......... 

Deoarece societatea nu precizeaz� suma contestat� separat pentru dobânzi �i 
penalit��i de întârziere, defalcat� pentru fiecare categorie de impozit, tax� �i 
contribu�ie, în temeiul pct. 175.1 din Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, prin adresa nr. ......../25.04.2012, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava a solicitat petentei precizarea cuantumului acestei 
sume, separat pentru dobânzi �i penalit��i de întârziere, defalcat� pentru fiecare 
categorie de impozit, tax� �i contribu�ie, prin adresa nr. ........ din data de 
25.04.2012. 

 
Prin contesta�ia depus�, societatea,  face precizarea c�  suma contestat� este   

de  ........  lei,  stabilit� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava. 

  Prin adresa nr. ........din 03.05.2012 depus� la D.G.F.P. Suceava, sub nr. 
........ din data de 25.04.2012, în completarea informa�iilor solicitate, petenta face 
precizarea c� suma contestat� este de ........lei care se compune din :   

• . ........lei  - reprezentând penalit��i de întârziere aferente TVA din care; 
     -  ........lei penalit��i de întârziere aferente TVA din    
decontul lunii septembrie scadent� la data de 25.10.2011; 

-  ....... lei penalit��i de întârziere aferente TVA din 
decontul lunii octombrie scadent� la data de 
25.11.2011; 

- ........ lei penalit��i de întârziere aferente TVA din 
decontul lunii decembrie scadent� la data de 25.012012. 

•       ........ lei  -  dobânzi întârziere aferente TVA din care: 
         - ........ lei dobânzi TVA aferente lunii septembrie 
scadent� la data de 25.10.2011; 

  - ........ lei dobânzi TVA aferente lunii octombrie scadent� 
la data de 25.11.2011; 
  - ........ lei dobânzi TVA aferente lunii decembrie scadent� 

la data de 25.012012. 
 

În ceea ce prive�te suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente 
contribu�iilor sociale �i  impozitului pe venituri din activit��i agricole, prin  adresa 
nr. ........din 03.05.2012 depus� la  D.G.F.P. Suceava sub nr. ........ din 04.05.2012, 
societatea face precizarea c� organele fiscale din cadrul  Administra�iei Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, au recalculat accesoriile în sensul 
diminu�rii fa�� de decizia ini�ial� nr. ......../26.03.2012 cu suma de ........, �i au emis 
Decizia de corec�ie nr. ........pentru aceast� sum�. 

 
În motivarea contesta�iei petenta sus�ine c� suma calculat� de organele 

fiscale s-a f�cut cu nerespectarea prevederilor legale, în sensul c� atunci când 
termenul de plat� se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este 
suspendat, acesta se prelunge�te în mod automat pân� la sfâr�itul primei zile 
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urm�toare �i pe cale de consecin��  nu trebuiau calculate dobânzi �i penalit��i de 
întârziere, deoarece altfel s-ar considera c� societatea nu este beneficiara unui 
drept expres conferit de lege. 

 
Contestatara sus�ine c� este beneficiara unei e�alon�ri la plat� aprobat� prin 

Decizia nr. ........ pe o perioad� de 12 luni �i a achitat atât datoriile curente cât �i 
cele din e�alonare, conform prevederilor legale, respectiv OUG nr. 29/2011 
privind reglementarea acord�rii e�alon�rilor la plat�. 

În sus�inerea contesta�iei, petenta exemplific� cazul zilelor când data de 25 a 
lunii a fost în zilele  de s�rb�tori legale, respectiv: 

• OP nr. ........  în sum� de ........, reprezentând TVA de plat� aferent lunii 
octombrie 2011, a fost achitat în data de  27.12.2011, deoarece 25 �i 26 
decembrie 2011 au fost zile de s�rb�tori legale; 

• OP  nr. ........ în sum� de ........, reprezentând TVA de plat� aferent lunii 
octombrie 2011, a fost achitat în data de  27.12.2011, deoarece 25 �i 26 
decembrie 2011 au fost zile de s�rb�tori legale; 

• OP  nr. ........ în sum� de ........, reprezentând TVA de plat� aferent lunii 
octombrie 2011, a fost achitat în data de  27.12.2011, deoarece 25 �i 26 
decembrie 2011 au fost zile de s�rb�tori legale; 

• OP  nr. ........ în sum� de ........, reprezentând TVA de plat� aferent lunii 
octombrie 2011, a fost achitat în data de  27.12.2011, deoarece 25 �i 26 
decembrie 2011 au fost zile de s�rb�tori legale. 

 
În opinia contestatarei în aceste cazuri nu se consider� c� societatea a avut 

întârzieri la plat� de 1 sau 2 zile, a�a cum au fost calculate accesoriile prin decizia 
contestat�. 

Societatea î�i întemeiaz� contesta�ia pe prevederile art. 16 alin. 2 din OUG 
nr. 29/2011 privind reglementarea acord�rii e�alon�rilor la plat�. 

Petenta solicit� modificarea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, în sensul reducerii sumei accesoriilor de 
plat� de la ........lei la ......... 

                
II.  Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii  nr. ........ din 

26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili 
Mijlocii Suceava, s-au stabilit în sarcina petentei obliga�ii fiscale accesorii de 
plat� în sum� total� de ........lei. 

 
Organele fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Suceava, au calculat accesorii aferente impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de ........., 
pentru perioada 26.09.2011- 22.03.2012, în sum� total� de ........lei, care se 
compune din:  

 
• ........- reprezentând dobânzi  aferente impozitului pe salarii; 
• ........lei - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei de asigur�ri sociale 

datorate de angajator; 
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•  …. lei - reprezentând penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri sociale datorate de angajator; 

•     ........ lei - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei individuale de 
asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 

•     ........ lei - reprezentând penalit��i de întârziere aferente contribu�iei 
individuale de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i; 

•      ........ lei - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei de asigur�ri de 
s�n�tate datorat� de angajator; 

•      … lei - reprezentând penalit��i de întârziere aferente contribu�iei de 
asigur�ri de s�n�tate datorat� de angajator; 

•     …. lei - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei individuale de 
asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

•     ….. lei - reprezentând penalit��i de întârziere  aferente contribu�iei 
individuale de asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i; 

•       …. lei  - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei de asigur�ri 
pentru �omaj datorat� de angajator; 

•       …. lei - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei individual� de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 

•      …. lei - reprezentând penalit��i de întârziere  aferente contribu�iei de 
asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i; 

•      .… lei - reprezentând dobânzi aferente contribu�iei la fondul de 
garantare; 

•    ….. lei  - reprezentând dobânzi  aferente contribu�iei de accidente de 
munc� �i boli profesionale; 

• ........lei -  reprezentând dobânzi aferente TVA; 
• ........lei  - reprezentând penalit��i de întârziere aferente TVA; 
•   .. …. 
• …. lei - reprezentând dobânzi  aferente impozitului pe venituri din 

activit��i agricole; 
•  ………       lei - reprezentând penalit��i de întârziere aferente impozitului 

pe venituri din activit��i agricole. 
 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  vedere  

motiva�iile  patentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ........lei,  reprezentând penalit��i de întârziere 

aferente TVA  stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. ........ din 26.03.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� contestatoarea datoreaz� 
accesoriile reprezentând penalit��i  de întârziere, aferente taxei pe valoare 
ad�ugat� declarat� de societate, în condi�iile în care aceasta nu a fost achitat� 
la scaden��. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Suceava au stabilit c� ........., datoreaz� penalit��i de 
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întârziere în sum� total� de ........lei, pentru neachitarea în termen a  taxei pe 
valoarea ad�ugat�, declarat� de societate prin deconturile depuse la organele 
fiscale astfel: 

• penalit��i de întârziere în sum� de …… lei aferent� perioadei 
25 octombrie 2011-25 noiembrie 2011 pentru suma de ........, declarat�  de 
societate prin Decontul nr……..  din 24.10.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de ….. lei aferent� perioadei 25 
octombrie 2011-25 noiembrie 2011 pentru suma de ........lei, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........  din  24.10.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de …… lei aferent� perioadei 
25 noiembrie 2011-27 decembrie 2011 pentru suma de ........, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........  din 25.11.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de …… lei aferent� perioadei 
25 noiembrie 2011-27 decembrie 2011 pentru suma de ........, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........  din 25.11.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de ….. lei aferent� perioadei 25 
noiembrie 2011-27 decembrie 2011 pentru suma de ........, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........  din 25.11.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de …… lei aferent� perioadei 
25 noiembrie 2011-27 decembrie 2011 pentru suma de ........, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........  din 25.11.2011; 

• penalit��i de întârziere în sum� de 600 lei aferent� perioadei 25 
ianuarie 2012-27 februarie 2012 pentru suma de 12.000 lei, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........din 25.01.2012; 

• penalit��i de întârziere în sum� de ........ lei aferent� perioadei 
25 ianuarie 2012-27 februarie 2012 pentru suma de ……. lei, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........din 25.01.2012; 

• penalit��i de întârziere în sum� de ….. lei aferent� perioadei 25 
ianuarie 2012-27 februarie 2012 pentru suma de ….. lei, declarat�  de 
societate prin Decontul nr. ........din 25.01.2012. 
 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 120^1*)  din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, unde se 
prevede c�: 

„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. 120^1*) 
Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
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a) dac� stingerea se realizeaz� în primele ........ de zile de la scaden��, nu 
se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile 
fiscale principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

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

 
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. 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c�, plata cu întârziere a 

obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de întârziere datorat� pentru 
neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale, nivelul penalit��ii de 
întârziere stabilindu-se astfel: 

a) dac� stingerea se realizeaz� în primele ........ de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

 b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii 
de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

 c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
     

Societatea solicit� modificarea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, în sensul anul�rii sumei  de ........lei 
reprezentând penalit��ii de întârziere aferente TVA din care: 

- ........lei penalit��i de întârziere aferente TVA din decontul lunii septembrie 
scadent� la data de 25.10.2011; 

- ........ lei penalit��i de întârziere aferente TVA din decontul lunii octombrie 
scadent� la data de 25.11.2011; 

- ........ lei penalit��i de întârziere aferente TVA din decontul lunii decembrie 
scadent� la data de 25.01.2012. 

În motivarea contesta�iei petenta sus�ine c� suma stabilit� de organele fiscale  
s-a f�cut cu   nerespectarea prevederilor legale, în sensul c� atunci când termenul 
de plat� se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este 
suspendat, acesta se prelunge�te în mod automat pân� la sfâr�itul primei zile 
urm�toare �i pe cale de consecin��  nu trebuiau calculate dobânzi �i penalit��i de 
întârziere, deoarece altfel s-ar considera c� societatea nu este beneficiara unui 
drept expres conferit de lege. 

În opinia contestatarei, în aceste cazuri nu se consider� c� societatea a avut 
întârzieri la plat� de 1 sau 2 zile, a�a cum au fost calculate accesoriile prin decizia 
contestat�. 

În situa�ia TVA, data scaden�ei pl��ii acesteia c�tre bugetul de stat este ziua 
de 25 a lunii urm�toare celei pentru care se datoreaz� sau ziua lucr�toare imediat 
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urm�toare, a�a dup� cum rezult� din prevederile art. 156^2 �i art. 157 din Codul 
fiscal, modificat �i ale art. 101 din Codul de procedur� civil�: 

 
„ART. 156^2 
Decontul de tax� 
(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la 

organele fiscale competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de 
tax�, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie 
perioada fiscal� respectiv�.” 

 
ART. 157 
„Plata taxei la buget 
(1) Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� 

la data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau 
declara�iile prev�zute la art. 156^2 �i 156^3”. 

 
„CAPITOLUL III 
Termenele 
ART. 101 
[…] 
Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 

serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare”. 

 
Din textul de lege citat rezult� c� data depunerii decontului de TVA �i a 

scaden�ei pl��ii TVA c�tre bugetul de stat este ziua de 25 a lunii urm�toare celei 
pentru care se datoreaz� sau ziua lucr�toare imediat urm�toare, dup� aceast� dat� 
urmând a se calcula dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

În ceea ce prive�te calculul penalit��ilor de întârziere, conform prevederilor 
art. 120^1 din Codul de procedur� fiscal�, nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� 
penalit��i de întârziere „dac� stingerea crean�elor se realizeaz� în primele ........ de 
zile de la scaden��”. 

Se re�ine c� prevederile acestui articol nu fac referire la „termen” de plat�. 
Conform prevederilor men�ionate, pentru a nu se calcula penalit��i, contribuabilul 
trebuie s� sting� crean�ele în primele ........ de zile de la scaden�� �i nu în 
termen de ........ de zile de la scaden��.  

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� organele fiscale au 

calculat  penalit��i de întârziere de 5%, în sum� de ........lei, pentru suma de 
........lei reprezentând tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna septembrie 2011, 
declarat� prin  decontul înregistrat sub nr. ........ din 24.10.2011, cu termen de plat�  
25.10.2011. 

Contestatoarea a achitat  suma de ........lei, reprezentând TVA aferent lunii 
septembrie 2011, cu termen de plat� 25.10.2011, în data de 27.11.2011, dup� un 
num�r de 31 de zile de la data scaden�ei, deci nu în primele 30 de zile de la data 
scaden�ei crean�ei. 
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Referitor la suma de ........ lei, reprezentând  penalit��i de întârziere aferente 
TVA, se re�ine c� organele fiscale au calculat  penalit��i  de întârziere de 5%, 
pentru suma de ........lei achitat� cu întârziere, reprezentând tax� pe valoare 
ad�ugat� pentru luna octombrie 2011, declarat� prin  decontul înregistrat sub nr. 
........  din 25.11.2011, cu termen de plat�  25.11.2011. 

........., a achitat  suma de ........lei, reprezentând TVA aferent lunii octombrie 
2011, în data de 27.12.2011, dup� un num�r de 32 de zile de la data scaden�ei, deci 
nu în primele de 30 de zile de la data scaden�ei crean�ei. 

 
În ceea ce prive�te suma de ........ lei, reprezentând  penalit��i de întârziere 

aferente TVA, se re�ine c� organele fiscale au calculat  penalit��i  de întârziere în 
cuantum de 5% din suma achitat� cu întârziere, respectiv suma de 
........reprezentând tax� pe valoare ad�ugat� pentru luna decembrie 2011, declarat� 
prin  decontul înregistrat sub nr. ........din 25.01.2012, cu termen de plat�  
25.01.2012. 

Contestatoarea a achitat suma de ........, reprezentând TVA aferent lunii 
decembrie 2011, în data de 27.02.2012, dup� un num�r de 33 de zile de la data 
scaden�ei, deci nu în primele de 30 de zile de la data scaden�ei crean�ei. 

 
Referitor la sus�inerea contestatarei c� suma stabilit� de organele fiscale cu 

titlu de penalit��i de întârziere s-a f�cut cu nerespectarea prevederilor legale, în 
sensul c� atunci când termenul de plat� se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, 
sau când serviciul este suspendat, acesta se prelunge�te în mod automat pân� la 
sfâr�itul primei zile urm�toare �i pe cale de consecin��  nu trebuiau calculate 
dobânzi �i penalit��i de întârziere este contrazis de prevederile art. 120^1*din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  
republicat�, unde se stipuleaz� c�, dac� stingerea se realizeaz� în primele ........ de 
zile de la scaden��, nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere 
pentru obliga�iile fiscale principale stinse, or spe��  societatea a achitat taxa pe 
valoarea ad�ugat� dup� un num�r de 31, 32 sau 33 zile de la data scaden�ei. 

            
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� debitele care au 

generat accesoriile nu au fost stinse în primele ........ de zile de la data scaden�ei �i 
luând în considerare �i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  
((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal organul fiscal a calculat 
penalit��i de întârziere în sum� de ........lei aferente TVA stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, drept pentru 
care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 

 
2. Referitor la suma de ….. lei,  reprezentând dobânzi de întârziere 

aferente TVA  stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. ........ din 26.03.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� contestatoarea datoreaz� dobânzi 
de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�,  în condi�iile în care aceasta 
nu a fost achitat� la scaden��. 
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În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava au calculat prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012 dobânzi în sum� de ........lei pentru 
neachitarea în termen a  taxei pe valoarea ad�ugat�, declarat� de societate prin 
deconturile depuse la organele fiscale, din care societatea contest� suma de …. lei. 

 
 Contestatoarea  sus�ine c� suma calculat� de organele fiscale s-a f�cut cu 

nerespectarea prevederilor legale, în sensul c� atunci când termenul de plat� se 
sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este suspendat, acesta se 
prelunge�te în mod automat pân� la sfâr�itul primei zile urm�toare �i pe cale de 
consecin��  nu trebuiau calculate dobânzi �i penalit��i de întârziere, deoarece altfel 
s-ar considera c� societatea nu este beneficiara unui drept expres conferit de lege. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 120*)  din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, unde se 
prevede c�: 

 
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 de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

Din aceste prevederi legale se re�ine c�, 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. 

Dobânzile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii 
sumei datorate inclusiv �i sunt în procent de 0,04%. 

 
Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Suceava au calculat prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012 dobânzi în sum� de ........lei pentru 
neachitarea în termen a  taxei pe valoarea ad�ugat�, declarat� de societate prin 
deconturile depuse la organele fiscale. 
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Prin contesta�ia depus�,  .........,  solicit� anularea sumei de …… lei,  
calculat� de c�tre organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, reprezentând dobânzi întârziere aferente 
TVA din care: 

-  ........  lei  aferente lunii octombrie 2011, scadent� la data de 25.11.2011; 
-  ........  lei  aferente lunii decembrie 2011, scadent� la data de 25.01.2012.  
 
În motivarea contesta�iei, petenta sus�ine c� suma calculat� de organele 

fiscale s-a f�cut cu nerespectarea prevederilor legale, în sensul c� atunci când 
termenul de plat� se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este 
suspendat, acesta se prelunge�te în mod automat pân� la sfâr�itul primei zile 
urm�toare �i pe cale de consecin��  nu trebuiau calculate dobânzi �i penalit��i de 
întârziere, deoarece altfel s-ar considera c� societatea nu este beneficiara unui 
drept expres conferit de lege. 

 
În situa�ia TVA, data scaden�ei pl��ii acesteia c�tre bugetul de stat este ziua 

de 25 a lunii urm�toare celei pentru care se datoreaz� sau ziua lucr�toare imediat 
urm�toare, a�a dup� cum rezult� din prevederile art. 156^2 �i art. 157 din Codul 
fiscal, modificat, unde se prevede c�: 

 
„ART. 156^2 
Decontul de tax� 
(1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie s� depun� la 

organele fiscale competente, pentru fiecare perioad� fiscal�, un decont de 
tax�, pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care se încheie 
perioada fiscal� respectiv�.” 

 
ART. 157 
„Plata taxei la buget 
(1) Orice persoan� trebuie s� achite taxa de plat� organelor fiscale pân� 

la data la care are obliga�ia depunerii unuia dintre deconturile sau 
declara�iile prev�zute la art. 156^2 �i 156^3”. 

 
Din textele de lege citate rezult� c� data depunerii decontului de TVA �i a 

scaden�ei pl��ii TVA c�tre bugetul de stat este ziua de 25 a lunii urm�toare celei 
pentru care se datoreaz� sau ziua lucr�toare imediat urm�toare, dup� aceast� dat� 
urmând a se calcula dobânzile de întârziere. 

Dobânzile de întârziere se stabilesc pentru neachitarea la scaden�� (data de 
25 a lunii urm�toare celei pentru care se datoreaz�) TVA �i se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întârziere. 

De asemenea, la art. 101  din Codul de procedur� civil� privind termenele, 
se precizeaz� c�: 

 
„CAPITOLUL III 
Termenele 
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ART. 101 
[…] 
Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 

serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare”. 

Conform textului de lege citat, se re�ine c� termenul care se sfâr�e�te într-o 
zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la 
sfâr�itul primei zile de lucru urm�toare. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� societatea a achitat 

la data de 27.12.2011 TVA în sum� de ........lei, aferent� lunii octombrie 2011, ce a 
avut ca termen de scaden�� data de 25.11.2011.  

Organele fiscale au calculat dobânzi de întârziere pentru plata cu întârziere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii octombrie 2011 pentru perioada 25 
noiembrie 2011 – 27 decembrie 2011. 

Societatea sus�ine c� la calculul dobânzilor de întârziere în sum� de …. lei 
(........lei x 4  zile x 0,04% = …. lei), calculate de organele fiscale pentru perioada 
23 decembrie 2011 – 27 decembrie 2011, nu au fost respectate prevederile legale, 
considerând c� din suma de …. lei nu datoreaz� dobânzile de întârziere în sum� 
de ........ lei, calculate de organele fiscale pentru perioada 25 – 26 decembrie 2011 
(........lei x 2  zile x 0,04% = ........ lei), întrucât zilele de 25 �i 26 decembrie 2011 
au fost zile nelucr�toare, iar plata a fost efectuat� în prima zi lucr�toare, respectiv 
27.12.2011.  

 
Sus�inerea societ��ii c�, din dobânzile de întârziere în sum� de … lei, 

calculate de organele fiscale pentru perioada 23.12.2011-27.12.2011, pentru plata 
cu întârziere a TVA în sum� de ........lei, nu datoreaz� dobânzi în sum� de ........ lei, 
nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât în cazul de 
fa�� scaden�a TVA a fost la data de 25.11.2011. 

 
Conform prevederilor art. 120 (1) din  Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, dobânzile de întârziere se 
calculeaz� începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate inclusiv,  deci nu pân� la termenul de stingere a 
crean�elor de plat�. 

Textele de lege privind calculul dobânzilor de întârziere nu prevede c� în 
cazul pl��ii cu întârziere a obliga�iilor de plat� dobânzile nu se calculeaz� pentru 
zilele nelucr�toare.  

Conform prevederilor Codului fiscal, calculul dobânzilor începe cu ziua 
urm�toare termenului de scaden��, termen care, conform prevederilor art. 101 din 
Codul de procedur� civil�, privind termenele,  se prelunge�te pân� la sfâr�itul 
primei zile de lucru urm�toare în situa�ia în care termenul se sfâr�e�te într-o zi de 
s�rb�toare legal� sau când serviciul este suspendat. 

În ceea ce prive�te data pân� la care se calculeaz� dobânzile de 
întârziere, conform prevederilor art. 120 (1) din  Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, acestea se calculeaz� pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
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De asemenea, în sus�inerea contesta�iei, societatea invoc� prevederile art. 

114 alin. 3 lit. c din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 114 
„(3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii 

este: 
[…] 
c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la care 

b�ncile debiteaz� contul pl�titorului pe baza instrumentelor de decontare 
specifice, astfel cum aceast� informa�ie este transmis� prin mesajul electronic 
de plat� de c�tre institu�ia bancar� ini�iatoare, potrivit reglement�rilor 
specifice în vigoare, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 121, data putând fi 
dovedit� prin extrasul de cont al contribuabilului;” 

 
Se re�ine c� îns��i contestatoarea, prin documentele pe care le depune, face 

dovada c� a achitat cu întârziere TVA datorat� bugetului de stat pentru luna 
octombrie 2011, pe data de 27.12.2011, a�a dup� cum rezult� din extrasul de cont 
depus de societate în sus�inerea contesta�iei. 

Rezult� c� în mod legal organele fiscale au calculat dobânzi de întârziere �i 
pentru perioada 23.12.2011-27.12.2011, deoarece debitul a fost achitat de societate 
pe data de 27.12.2011, scaden�a acestuia fiind 25.11.2011. 

 
De asemenea, societatea  contest� suma de ........ lei dobânzi aferente TVA  

neachitat la scaden�� aferent lunii decembrie 2011, din suma total� de … lei, 
calculat� de organele fiscale pentru perioada 24.02.2012-27.02.2012, pentru plata 
cu întârziere a sumei de ......... 

  
Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� societatea a achitat 

la data de 27.02.2012 TVA în sum� de ........, aferent� lunii decembrie 2011, ce a 
avut ca termen de scaden�� data de 25.01.2012.  

Organele fiscale au calculat dobânzi de întârziere pentru plata cu întârziere a 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� lunii decembrie 2011 pentru perioada 25 
ianuarie 2012 – 27 februarie 2012. 

Societatea sus�ine c� la calculul dobânzilor de întârziere în sum� de …. lei 
(........x 3 zile x 0,04% = ….. lei), calculate de organele fiscale pentru perioada 24 
februarie 2012– 27 februarie 2012, nu au fost respectate prevederile legale, 
considerând c� din suma de …. lei nu datoreaz� dobânzile de întârziere în sum� 
de ........ lei, calculate de organele fiscale pentru perioada 26 – 27 februarie 2012 
(........x 2  zile x 0,04% = ........ lei), întrucât ziua de 25 �i 26 februarie 2012 au fost 
zile nelucr�toare, iar plata a fost efectuat� în prima zi lucr�toare, respectiv 
27.02.2012.  

 
Sus�inerea societ��ii c� din dobânzile de întârziere în sum� de …. lei, 

calculate de organele fiscale pentru perioada 24.02.2012 -27.02.2012, pentru plata 
cu întârziere a TVA în sum� de ........, nu datoreaz� dobânzi în sum� de ........ lei, 
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nu poate fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât în cazul de 
fa�� scaden�a TVA a fost la data de 25.01.2012. 
 

Conform prevederilor art. 120 (1) din  Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�,  republicat�, dobânzile de întârziere se 
calculeaz� începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate inclusiv,  deci nu pân� la termenul de stingere a 
crean�elor de plat�. 

Textele de lege privind calculul dobânzilor de întârziere nu prevede c� în 
cazul pl��ii cu întârziere a obliga�iilor de plat� dobânzile nu se calculeaz� pentru 
zilele nelucr�toare.  

Conform prevederilor Codului fiscal, calculul dobânzilor începe cu ziua 
urm�toare termenului de scaden��, termen care, conform prevederilor art. 101 din 
Codul de procedur� civil�, privind termenele,  se prelunge�te pân� la sfâr�itul 
primei zile de lucru urm�toare în situa�ia în care termenul se sfâr�e�te într-o zi de 
s�rb�toare legal� sau când serviciul este suspendat. 

În ceea ce prive�te data pân� la care se calculeaz� dobânzile de 
întârziere, conform prevederilor art. 120 (1) din  Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, acestea se calculeaz� pân� la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

 
De asemenea în sus�inerea contesta�iei, societatea invoc� prevederile art. 

114 alin. 3 lit. c din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 114 
„(3) În cazul stingerii prin plat� a obliga�iilor fiscale, momentul pl��ii 

este: 
[…] 
c) în cazul pl��ilor efectuate prin decontare bancar�, data la care 

b�ncile debiteaz� contul pl�titorului pe baza instrumentelor de decontare 
specifice, astfel cum aceast� informa�ie este transmis� prin mesajul electronic 
de plat� de c�tre institu�ia bancar� ini�iatoare, potrivit reglement�rilor 
specifice în vigoare, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 121, data putând fi 
dovedit� prin extrasul de cont al contribuabilului;” 

 
Se re�ine c� îns��i contestatoarea, prin documentele pe care le depune, face 

dovada c� a achitat cu întârziere TVA datorat� bugetului de stat pentru luna 
decembrie 2011, pe data de 27.02.2012, a�a dup� cum rezult� din extrasul de cont 
depus de societate în sus�inerea contesta�iei. 

Rezult� c� în mod legal organele fiscale au calculat dobânzi de întârziere �i 
pentru perioada 24.02.2012 -27.12.2012, deoarece debitul a fost achitat de 
societate pe data de 27.02.2012. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� debitele care au 

generat accesoriile nu au fost achitate la scaden�� �i luând în considerare �i 
principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
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pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal organul fiscal a calculat dobânzi în sum� de 
…. lei aferente TVA stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ........ din 26.03.2012, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca 
neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
  3. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând dobânzi TVA, cauza 

supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei în 
condi�iile în care contestatoarea nu precizeaz� motivele de fapt �i de drept pe 
care se întemeiaz� contesta�ia formulat�. 

 
            În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava au calculat prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012 dobânzi în sum� de ........lei 
pentru neachitarea în termen a  taxei pe valoarea ad�ugat�, declarat� de societate 
prin deconturile depuse la organele fiscale. 

 Prin contesta�ia formulat�, societatea contest� suma de ........ lei dobânzi 
TVA aferente lunii septembrie 2011, scadent� la data de 25.10.2011, f�r� a 
prezenta motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia pentru 
aceast� sum�. 
  

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
unde se precizeaz�: 

 
ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�.” 

 
 

          Potrivit acestui text de lege, în cuprinsul unei contesta�ii se reg�sesc 
motivele de fapt �i de drept, precum �i dovezile pe care se întemeiaz�.  
 

     Art. 213 din actul normativ mai sus men�ionat prevede c�: 
 

„Solu�ionarea contesta�iei 
(1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele 

de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile 
legale invocate de acestea �i de documentele existente la dosarul cauzei. 
Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii.” 
            […]”. 
 

             Rezult� din acest text de lege c� organele competente în solu�ionarea 
contesta�iilor analizeaz� sus�inerile p�r�ilor, dispozi�iile legale invocate de acestea 
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�i de documentele existente la dosarul cauzei, iar solu�ionarea contesta�iei se face 
în limitele sesiz�rii. 
 

Pct. 11.1 din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2137 din 27 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, prevede: 

 
            „11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� 
fiscal� - Solu�ii asupra contesta�iei 
            11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
             […] 
            b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente 
de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu�ion�rii.” 
              

SC .....SRL formuleaz� contesta�ie privind suma de ........ lei, reprezentând 
dobânzi TVA, f�r� a aduce argumente de fapt �i de drept pentru a demonstra de ce 
nu datoreaz� aceast� sum�. 

De asemenea, prin Anexa nr. 2 depus� de contribuabil în sus�inerea 
contesta�iei, privind calculul accesoriilor referitor la obliga�iile de plat� pentru 
perioada septembrie 2011 - ianuarie 2012, prin care se recalculeaz� accesoriile, 
rezult� c� dobânzile calculate de organele fiscale pentru luna septembrie 2011, in 
sum� de …… lei, corespund cu cele recalculate de  societate. 

 
  Având în vedere c� petenta nu aduce nici un argument în favoarea sa pentru 
a demonstra c� nu datoreaz� c�tre bugetul statului dobânzi TVA în sum� de ........ 
lei �i �inând cont �i de faptul c� solu�ionarea contesta�iei se face în limitele 
sesiz�rii, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca 
nemotivat�. 
 

4. Referitor la suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente 
contribu�iilor sociale �i  impozitului pe venituri din activit��i agricole �i 
contestat� de societate, stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organul de solu�ionare se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a acestui cap�t 
de cerere, în condi�iile în care accesoriile aferente contribu�iilor sociale �i  
impozitului pe venituri din activit��i agricole au fost revizuite �i anulate de 
organul fiscal prin Decizia de corec�ie nr. ........ din 18.04.2012 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice pentru 

Contribuabili Mijlocii Suceava, au calculat accesorii aferente impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de ......... 
pentru perioada 26.09.2009 - 22.03.2012, în sum� total� de ........lei.  
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Ulterior, organele fiscale au reanalizat modul de calcul al accesoriilor 
stabilite ini�ial �i au emis Decizia de corec�ie nr. ........ din 18.04.2012 prin care au 
diminuat cu suma de ……. accesoriile aferente contribu�iilor sociale �i  
impozitului pe venituri din activit��i agricole.  

Rezult� c� suma de ........ lei reprezentând accesorii aferente contribu�iilor 
sociale �i impozitului pe venituri din activit��i agricole contestat� de societate, 
calculat� ini�ial prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii  nr. ........ 
din 26.03.2012, a fost anulat� prin Decizia de corec�ie nr. ........ din 18.04.2012 în 
urma îndrept�rii erorilor cuprinse decizia ini�ial�, fapt recunoscut �i de societate 
prin complet�rile ulterioare la contesta�ia formulat�, �i înregistrat� la D.G.F.P. 
Suceava sub nr. ........ din 04.05.2012. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 205 �i art. 206 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�: 
 

ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia 
este o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care 
se consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin 
lipsa acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia. 

[...]”. 
 

ART. 206 
“Forma �i con�inutul contesta�iei 
[...] 
(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 

�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal. 

[…]”. 
 
Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c�, organele 

fiscale din cadrul Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii 
Suceava au calculat prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
........ din 26.03.2012, accesorii în sum� total� de ........lei pentru neplata în termen 
a taxelor, contribu�iilor �i a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate 
de ......... 

Prin Decizia de corec�ie nr. ........ din 18.04.2012, organele fiscale au 
reanalizat modul de calcul al acestora �i au diminuat accesoriile aferente 
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contribu�iilor sociale �i impozitului pe venituri din activit��i agricole cu suma de 
1.651 lei.  

Societatea contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Suceava, privind suma total� de ........  lei reprezentând, 
........lei penalit��i de întârziere aferente TVA, ........ lei dobânzi întârziere aferente 
TVA �i suma de   ........ lei  accesorii aferente contribu�iilor la asigur�rile sociale �i 
impozitului pe venituri din activit��i agricole. 

Prin complet�rile depuse prin  adresa nr. ........din 03.05.2012 la  D.G.F.P. 
Suceava, referitor la suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente 
contribu�iilor sociale �i impozitului pe venituri din activit��i agricole, societatea 
face precizarea c� organele fiscale din cadrul  Administra�iei Finan�elor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, au recalculat accesoriile în sensul 
diminu�rii fa�� de decizia ini�ial� nr. ......../26.03.2012 cu suma de ........, �i au emis 
Decizia de corec�ie nr. ........pentru aceast� sum�. 

 
Având în vedere faptul c� suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente 

contribu�iilor sociale �i impozitului pe venituri din activit��i agricole, stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, a fost 
anulat� prin Decizia  de corec�ie nr. ........ din 18.04.2012 privind obliga�iile 
fiscale, accesorii aferente contribu�iilor sociale �i impozitului pe venituri din 
activit��i agricole stabilite în urma îndrept�rii erorilor cuprinse (suma de ........ lei 
reprezentând diferen�� în minus), rezult� c� plângerea formulat� de contestatoare 
cu privire la aceast� sum� r�mâne f�r� obiect, drept pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca fiind r�mas� f�r� 
obiect. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216  din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
                     DECIDE: 
 

 
1.  Respingerea contesta�iei formulat� .........,  împotriva Deciziei referitoare 

la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, privind suma de ……. 
lei, reprezentând accesorii aferente TVA, ca neîntemeiat�. 
 

2. Respingerea contesta�iei formulat� de .........,  împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava, privind 
suma de ........ lei reprezentând dobânzi TVA, ca nemotivat�. 

 
 3. Respingerea contesta�iei formulat� de .........,  împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ........ din 26.03.2012, emis� de 
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Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Suceava privind 
suma de ........ lei, reprezentând accesorii aferente contribu�iilor sociale �i  
impozitului pe venituri din activit��i agricole, ca fiind r�mas� f�r� obiect. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 

                     
                


