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  Ministerul Finan�elor Publice     
   Agentia Nationala de Administrare Fiscala  Str. ........... 
   Direc�ia General� a Finan�elor Publice   Tel  ......... 
   a jude�ului Suceava                                                            fax ………  

         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 

 
 

DECIZIA  NR.  23 
                                                    din  20.03.2012 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  .............cu sediul în municipiul 
Suceava, str. .............  nr. 11,  jud. Suceava, înregistrat� la  Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a   
jude�ului Suceava sub nr. ............. din 22.02.2012 

 
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava prin adresa nr. ............. din 
22.02.2012, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. ............. din 22.02.2012, asupra contesta�iei depuse de ............., CUI .............,  
cu sediul în municipiul Suceava, str. .............  nr. .., jud. Suceava. 
 
  Deoarece societatea nu precizeaz� suma contestat�, în temeiul pct. 1.............5.1 
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. 
............./29.02.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a 
solicitat petentei precizarea cuantumului acestei sume, individualizat� pe categorii de 
impozite, taxe accesorii. 
 
  Adresa transmis�  a fost primit� de contestator în data de 05.03.2012 conform 
confirm�rii de primire anexat� la dosarul cauzei, întrucât pân� la data emiterii 
prezentei decizii contribuabilul nu a r�spuns solicit�rilor privind precizarea 
cuantumului  sumei contestate, individualizat� pe categorii de impozite, taxe accesorii 
având în vedere prevederile pct. 2.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, consider�m contesta�ia formulat� împotriva Deciziei referitoare  la 
obliga�iile  de  plat� accesorii nr. ............., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice  
Suceava, privind suma total� de ............., reprezentând: 

 
• ............. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
• .............lei  accesorii aferente impozitului pe profit. 
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  Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209, alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� analizeze contesta�ia. 
 

1. ............. contest� m�surile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii nr. ............. din 10.01.2012 emis� de c�tre Administra�ia 
Finan�elor Publice Suceava, privind obliga�iile fiscale în sum� de ............. 
reprezentând accesorii. 
  

În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� în toat� perioada la care se face 
referire în Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nu a prestat nici o 
activitate în ultimii cinci ani din care s� rezulte venituri b�ne�ti . 

De asemenea, societatea sus�ine c� a fost nevoit� s�-�i suspende activitatea pe o 
perioad� de 3 ani, începând cu data de 20.05.2010. 

În sensul celor ar�tate anterior, petenta solicit� rectificarea declara�iei 100, care 
în opinia contestatorului a fost depus� eronat, eliminând astfel eroarea prin care apare 
ca înregistrând profit impozabil, �i în mod evident stingându-se aceast� crean�� 
nerealist�.  
 

II Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.............. din 
10.01.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice Suceava,  s-au stabilit în 
sarcina petentei obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� total� de .............. 

 
Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului 

Suceava, în temeiul art. 88 lit. c �i art. 119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pentru plata cu întârziere a 
impozitului pe profit �i a  impozitului pe veniturile din salarii au calculat pentru 
perioada 31.12.2010-31.12.2011 urm�toarele accesorii: 

 
•     ............. lei accesorii aferente impozitului pe veniturile din 

salarii; 
• .............lei  accesorii aferente impozitului pe profit. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 

motiva�iile petentei, în raport cu actele normative în vigoare s-au re�inut 
urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ............. reprezentând accesorii stabilite prin Decizia 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............. din 10.01.2012, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� aceast� sum� în condi�iile în care 
nu face dovada c� a achitat la termen crean�ele fiscale principale care au generat 
accesoriile. 

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

au calculat pentru perioada 31.12.2010-31.12.2011, accesorii în sum� de .............,  
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reprezentând dobânzi aferente impozitului pe veniturile din salarii în sum� de ............. 
lei  �i dobânzi aferente impozitului pe profit în sum� de............. lei. 

 
Contestatoarea precizeaz� c� în toat� perioada la care se face referire în Decizia 

referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nu a reu�it s� presteze nici o activitate din 
care s� rezulte venituri b�ne�ti �i solicit� rectificarea declara�iei 100 la organele 
fiscale, eliminând astfel eroarea prin care apare ca înregistrând profit impozabil, �i în 
mod evident stingându-se aceast� crean�� nerealist�. 

 
 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.” 

 
Din textele de lege citate mai sus 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. 
 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare organele fiscale fac men�iunea c� 
societatea �i-a îndeplinit obliga�ia declarativ� privind impozitul minim, depunând în 
acest sens  la organul fiscal teritorial declara�iile privind obliga�iile de plat�  la bugetul 
de stat nr. ............. din 21.10.2009,  ............. din 20.11.2009,   din 20.01.2010, din 
26.04.2010 �i .......................... din ..............2010.  

Din suma total� de  lei,….. declarat� la impozit pe profit, (impozit minim)  
aferent� declara�iei nr. ..........., a fost achitat� suma de ...........lei, r�mânând de plat� o 
restan�� în sum� de ...........lei. Sumele aferente declara�iilor nr.  din 20.01.2010, din 
26.04.2010 �i …… 2010 nu au fost achitate în termen legal.  

Totodat�, în urma distribu�iei în contul unic la bugetul de stat în ordinea 
vechimii, a r�mas neachitat� suma de ........... lei la impozitul pe salarii aferent� 
declara�iei nr......../20.11.2009 �i a declara�iei nr…. /20.01.2010. 

În condi�iile în care obliga�ia principal� care a generat major�rile de întârziere 
contestate nu a fost anulat� prin vreo alt� decizie, organul fiscal teritorial a calculat 
major�rile de întârziere pân� la stingerea integral� a debitului. 

 
Referitor la sus�inerea contestatorului c� avea activitatea suspendat� nu poate fi 

re�inut� în  solu�ionarea  favorabil� a contesta�iei întrucât, accesoriile au fost calculate 
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pentru crean�e fiscale datorate �i declarate de societate pân� la data suspend�rii 
activit��i, în Codul de procedur� fiscal� aplicabil în materie fiscal� nefiind prev�zut c� 
nu se calculeaz� accesorii pentru crean�ele fiscale datorate înainte de data suspend�rii. 

 
Conform documentelor existente la dosarul cauzei  ............. avea activitatea 

suspendat� pe o perioad� de 3 ani, începând cu data de  20.05.2010,  pân� la data de 
19.05.2013, conform rezolu�iei nr. ............. din 25.05.2010, iar accesoriile au fost 
calculate pentru crean�e fiscale datorate înainte de data suspend�rii activit��ii 
contribuabilului. 

 
În ceea ce prive�te solicitarea de a se rectifica declara�ia 100, aceasta nu poate fi 

solu�ionat� favorabil întrucât  art. 84 alin. (1) �i (2) din O.G. nr. 92 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare prevede : 

 
ART. 84 

  „  Corectarea declara�iilor fiscale 
    (1) Declara�iile fiscale pot fi corectate de c�tre contribuabil, din proprie 
ini�iativ�, pe perioada termenului de prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii 
fiscale. 

    (2) Declara�iile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul 
constat� erori în declara�ia ini�ial�, prin depunerea unei declara�ii rectificative.” 
 

Din textele de lege citate se re�ine c� declara�ia rectificativ� se depune de c�tre 
contribuabili atunci când ace�tia  constat� erori în declara�ia ini�ial�, organele 
fiscale neavând nici o obliga�ie privind declara�iile rectificative pentru erori constatate 
de contribuabil. 

 
Societatea nu depune în sus�inerea cauzei documente care s� demonstreze c� a 

achitat la termen obliga�iile fiscale declarate.  
 
Potrivit art. 65 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare,  
 
„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale [...] 
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele �i faptele care au stat la 

baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului fiscal.” 
 
Urmare celor relatate anterior, contribuabilii au sarcina de a dovedi actele �i 

faptele care au stat la baza declara�iilor sale �i a oric�ror cereri adresate organului 
fiscal. 

Având în vedere cele precizate, rezult� c� în mod legal organele fiscale au 
calculat accesorii aferente obliga�iilor fiscale declarate de societate prin declara�iile nr. 
............./20.11.2005, ..........., /20.01.2010, .........../26.04.2010 �i .......... din 
.............2010, fapt pentru care se va respinge ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu 
documente contesta�ia pentru suma de ............. reprezentând accesorii, din care 
............. lei aferente impozitului pe veniturile din salarii �i............. lei aferente 
impozitului pe profit. 
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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: 
 
-  Respingerea  contesta�iei formulat� de  ............. Suceava, împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............. din 10.01.2012 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Suceava privind suma de ............., reprezentând 
accesorii, ca neîntemeiat�. 
 

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

          DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


