
 1

           MINISTERUL  ECONOMIEI   �I  FINAN�ELOR  
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  116 
din  08.10.2007 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  .....S.R.L.  Suceava,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ...../16.08.2007 

 
 
 

         Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  
Suceava/Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin  adresa  nr. …../14.08.2007, 
înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava  sub  
nr.  ...../16.08.2007,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C. ..... S.R.L., având 
domiciliul fiscal în localitatea Suceava, str. ....., jude�ul Suceava. 

 
        Societatea  contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere nr. 
...../18.07.2007 emis� în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../18.07.2007, 
întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  
Suceava, privind  suma  de  .....lei, reprezentând: 
       -  .....lei - taxa pe valoarea ad�ugat�; 
       -  .....lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
               
         Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  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 de art. 205 �i 209 
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. S.C. ..... S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, contest�  
Decizia de impunere nr. ...../18.07.2007 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
...../18.07.2007, ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  Suceava.  
  

 
          Societatea contest� debitul în sum� de .....lei �i accesoriile în sum� de .....lei, 
calculate conform raportului de inspec�ie fiscal� cap. III 2, deoarece O.M.F.P. nr. 
141/2004 la art. 3 specific� trei modalit��i de scutire a taxei pe valoarea ad�ugat�, 
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respectiv, la punctul c) scutirea se aplic� prin facturare pe cota 0 iar justificarea 
scutirii se face cu factura emis� de prestator �i cu documente din care s� rezulte c� 
finan�area este asigurat� din fonduri prev�zute la art. 1 �i 2 din acela�i act 
normativ (situa�ie în care petenta consider� c� se încadreaz�), iar pentru situa�ia de 
la punctul b) este necesar certificatul fiscal. 
 
         II.  Prin  Decizia de impunere nr. ...../18.07.2007, Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii  Suceava  a  stabilit  c�  S.C.  
..... S.R.L. datoreaz� bugetului de stat suma de .....lei, reprezentând:  .....lei 
taxa pe valoarea ad�ugat� �i .....lei  major�ri de întârziere aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�.  

 

         În urma verific�rilor efectuate organele de control au constatat c�, în luna 
iunie 2005, S.C. ..... S.R.L. a efectuat lucr�ri de construc�ii pentru beneficiarul 
.....Suceava la obiectivul ,,.....” din  ....., în sum� total� de .....lei. 

Lucr�rile efectuate au fost facturate în regim de scutire de TVA cu drept de 
deducere conform art. 143 alin. 1 lit. l), întocmindu-se factura nr. ...../07.06.2005 
în sum� de .....lei, nu c�tre beneficiarul lucr�rii, ci c�tre o persoan� fizic� din 
Fran�a care a donat suma respectiv� în contul ..... Suceava. 
          Organele de control au stabilit c� locul prest�rii acestui serviciu este în 
România, conform art. 133 alin. 2 lit. a din Legii nr. 571/2003, dar opera�iunea nu 
întrunea condi�iile pentru  putea  fi considerat� scutit� cu drept de deducere 
conform art. 143 alin. 1 lit. l �i ale art. 5 alin. 2 din O.M.F.P. nr. 141/2004. 
          Organele de control au stabilit c� societatea datoreaz� bugetului de stat o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei. 

Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� suplimentar� s-au 
stabilit accesorii în sum� de .....lei conform prevederilor art. 116 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 

 
 III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

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

 1. Referitor  la  suma  contestat�  de  .....lei, reprezentând taxa pe 
valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de c�tre organele de control, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra legalit��ii stabilirii acestei sume. 

 
              În fapt, din verific�rile efectuate la S.C. ..... S.R.L. s-a constatat c�, în luna 
iunie 2005, societatea a efectuat lucr�ri de construc�ii pentru beneficiarul 
.....Suceava la obiectivul Centrul de plasament ,,.....” din ....., în sum� total� de 
.....lei. Lucr�rile efectuate au fost facturate în regim de scutire de TVA cu drept de 
deducere, conform art. 143 alin. 1 lit. l), întocmindu-se factura nr. ...../07.06.2005 
în sum� de .....lei, c�tre o persoan� fizic� din Fran�a care a donat suma respectiv� 
în contul ..... Suceava. 
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        Organele de control au stabilit c� au fost înc�lcate prevederile art. 143 alin. 1 
lit. l �i ale art. 5 alin. 2 din O.M.F.P. nr. 141/2004, motiv pentru care au stabilit o 
tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei. 
   

În drept, în spe�� sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
 

� Art. 143 alin. 1 lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se 
precizeaz�: 

 

        ART. 143 
        ,,Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i pentru 
transportul interna�ional 
        (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
         l) livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare sau 
împrumuturi nerambursabile acordate de c�tre guverne str�ine, de 
organisme interna�ionale �i de organiza�ii nonprofit �i de caritate din 
str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din dona�ii ale persoanelor fizice; […] 
         (2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare 
pentru a justifica scutirea de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru opera�iunile 
prev�zute la alin. (1) �i, dup� caz, procedura �i condi�iile care trebuie 
îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa pe valoarea ad�ugat�.” 
 
       Din textul de lege citat mai sus rezult� c� sunt scutite de TVA livr�rile de 
bunuri  �i prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare, împrumuturi nerambursabile 
acordate de c�tre guverne str�ine, organisme interna�ionale, inclusiv din dona�ii 
ale persoanelor fizice, dar în condi�iile �i în baza documentelor stabilite prin 
norme. 
 

� Art. 2 �i art. 3 din O.M.F.P. nr. 141/2004 pentru aprobarea Normelor 
privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile 
de bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare sau din împrumuturi 
nerambursabile acordate de guverne str�ine, de organisme interna�ionale �i 
de organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din 
dona�ii ale persoanelor fizice, prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, unde se stipuleaz�: 

 
          ART. 2 
         ,,Pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate din 
ajutoare b�ne�ti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de 
organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, precum �i din 
dona�ii ale persoanelor fizice, scutirea de taxa pe valoarea ad�ugat�, 
prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se aplic� dac� sunt 
îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii: 
           a) s� se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hot�râri ale 
Guvernului ori prev�zute în acorduri, protocoale �i în�elegeri încheiate cu 
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organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, cu excep�ia 
celor realizate din dona�ii ale persoanelor fizice; 
         b) obiectivele sau proiectele s� fie destinate unor scopuri cu caracter 
umanitar, social, filantropic, religios, de ap�rare a s�n�t��ii, de ap�rare a 
��rii sau a siguran�ei na�ionale, cultural, artistic, educativ, �tiin�ific, sportiv, 
de protec�ie �i ameliorare a mediului, de protec�ie �i conservare a 
monumentelor istorice �i de arhitectur�; 
        c) finan�area s� fie asigurat� din ajutoare b�ne�ti sau din împrumuturi 
nerambursabile ale organiza�iilor nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i 
din �ar� �i/sau din dona�ii ale persoanelor fizice.” 
        ART. 3 
        ,,(1) Scutirea de taxa pe valoarea ad�ugat�, prev�zut� la art. 143 alin. (1) 
lit. l) din Legea nr. 571/2003, poate fi realizat� prin urm�toarele modalit��i: 
       […]     
        b) prin facturarea f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� de c�tre 
furnizorii/prestatorii persoane impozabile române, care particip� la 
realizarea obiectivelor sau proiectelor finan�ate din fondurile prev�zute la 
art. 1 �i 2, denumi�i în continuare contractori, �i de c�tre furnizorii sau 
prestatorii acestora din România, denumi�i în continuare subcontractori, a 
bunurilor livrate �i a serviciilor prestate. Prin persoan� impozabil� român� 
se în�elege orice furnizor/prestator care î�i are stabilit în România sediul 
activit��ii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt 
efectuate sau, în lipsa acestuia, domiciliul ori re�edin�a sa obi�nuit�. 
Persoanele impozabile stabilite în str�in�tate care �i-au desemnat 
reprezentant fiscal în România sunt considerate persoane impozabile române. 
Opera�iunile de natura celor prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 
571/2003 nu se factureaz� prin reprezentantul fiscal chiar dac� persoana 
impozabil� stabilit� în str�in�tate �i-a desemnat un reprezentant fiscal în 
România. Contractorii �i subcontractorii î�i pot exercita dreptul de deducere 
a taxei pe valoarea ad�ugat� aferente intr�rilor destinate realiz�rii 
obiectivului sau a proiectului. Facturarea f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� se 
poate efectua numai pe baza unui certificat de scutire de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, care se solicit� pentru contractori �i subcontractori de c�tre 
beneficiarii fondurilor sau, dup� caz, de c�tre agen�ia de implementare, 
conform procedurii prev�zute la art. 5. Facturarea se efectueaz� c�tre 
beneficiarii fondurilor, men�ionându-se pe factur�, atunci când este cazul, �i 
agen�ia de implementare prin care se face plata;”  
           
        Din textele de lege citate mai sus rezult� c� scutirea de TVA, prev�zut� la art. 
143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, se aplic� în cazul livr�rilor de bunuri �i 
al prest�rilor de servicii finan�ate din ajutoare b�ne�ti sau din împrumuturi 
nerambursabile acordate de organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din 
�ar�, precum �i din dona�ii ale persoanelor fizice, dac� sunt îndeplinite anumite 
condi�ii, respectiv obiectivele sau proiectele s� fie destinate unor scopuri cu 
caracter umanitar, social, filantropic, religios, de ap�rare a s�n�t��ii, etc., iar 
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finan�area s� fie asigurat� din ajutoare b�ne�ti sau din împrumuturi nerambursabile 
ale organiza�iilor nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar� �i/sau din 
dona�ii ale persoanelor fizice. 
        Conform articolelor de lege citate mai sus scutirea de taxa pe valoarea 
ad�ugat�, prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003, poate fi 
realizat� prin facturarea f�r� taxa pe valoarea ad�ugat� de c�tre furnizorii persoane 
impozabile române, c�tre beneficiarii fondurilor, numai pe baza unui certificat de 
scutire de tax� pe valoarea ad�ugat�, care se solicit� pentru contractori �i 
subcontractori de c�tre beneficiarii fondurilor. 
         Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� S.C. ..... S.R.L.  a 
efectuat lucr�ri de construc�ii c�tre beneficiarul Direc�ia General� a Protec�iei 
Copilului, lucr�ri pe care le-a facturat în regim de scutire de TVA, conform art. 
143 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, c�tre o persoan� 
fizic� din Fran�a  care a donat suma respectiv� în contul ...... De asemenea, din 
documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� furnizorul nu a solicitat de la 
beneficiar certificatul de scutire de TVA. 
         Din cele prezentate mai sus rezult� c� petenta  a înc�lcat prevederile art. 3 
din O.M.F.P. nr. 141/2004 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de 
taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii 
finan�ate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne 
str�ine, de organisme interna�ionale �i de organiza�ii nonprofit �i de caritate din 
str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din dona�ii ale persoanelor fizice, prev�zut� la art. 
143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, conform c�ruia 
factura se emite de furnizor c�tre beneficiar fondurilor �i nu c�tre finan�ator iar 
facturarea f�r� TVA se face numai în baza unui certificat de scutire de TVA care 
se solicit� de c�tre beneficiarul lucr�rii pentru furnizor. 
 
          Referitor la sus�inerea petentei c� ob�inerea certificatului de scutire de TVA 
este necesar� în situa�ia prev�zut� la litera b art. 3 din O.M.F.P. nr. 141/2004 
pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea ad�ugat� 
pentru livr�rile de bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare sau din 
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne str�ine, de organisme 
interna�ionale �i de organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, 
inclusiv din dona�ii ale persoanelor fizice, prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. l) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, iar situa�ia de fa�� se încadreaz� la litera 
c art. 3 din acela�i act normativ, acesta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei din urm�toarele motive: 
       La litera c), art. 3 din O.M.F.P. nr. 141/2004, se prevede: 
       ,,c) scutirea de la plata taxei pe valoarea ad�ugat� a beneficiarilor 
pentru: 
       1. serviciile de natura celor prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Legea 
nr. 571/2003, prestate de c�tre persoane impozabile stabilite în str�in�tate, 
indiferent dac� acestea �i-au desemnat sau nu �i-au desemnat un reprezentant 
fiscal în România, pentru care se aplic� obligatoriu taxare invers�. […]  
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        2. servicii pentru care se aplic� taxare invers� întrucât persoana 
impozabil� stabilit� în str�in�tate nu �i-a desemnat un reprezentant fiscal în 
România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
571/2003.  […]” 
          
        Articolul de lege citat mai sus este aplicabil în cazul prestatorilor persoane 
impozabile stabilite în str�in�tate iar S.C. ..... S.R.L. este persoan� juridic� 
impozabil� stabilit� în România.  
        Conform prevederilor legale citate mai sus, pentru a beneficia de scutire de 
TVA, S.C. ..... S.R.L. ar trebui s� fie persoan� impozabil� stabilit� în str�in�tate �i 
s� presteze unul din serviciile prev�zute la art. 133 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, astfel: 
 
         ,,1. închirierea de bunuri mobile corporale; 
         2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile 
corporale; 
         3. transferul �i/sau transmiterea folosin�ei drepturilor de autor, 
brevetelor, licen�elor, m�rcilor comerciale �i al altor drepturi similare; 
         4. serviciile de publicitate �i marketing; 
         5. serviciile de consultan��, de inginerie, juridice �i de avocatur�, 
serviciile contabililor �i exper�ilor contabili, ale birourilor de studii �i alte 
servicii similare; 
         6. prelucrarea de date �i furnizarea de informa�ii; 
          7. opera�iunile bancare, financiare �i de asigur�ri, inclusiv reasigur�ri, 
cu excep�ia închirierii de seifuri; 
          8. punerea la dispozi�ie de personal; 
          9. telecomunica�iile. Sunt considerate servicii de telecomunica�ii 
serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea �i recep�ia de semnale, 
înscrisuri, imagini �i sunete sau informa�ii de orice natur� prin cablu, radio, 
mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului 
de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau recep�ii; 
serviciile de telecomunica�ii cuprind, de asemenea, �i furnizarea accesului la 
re�eaua mondial� de informa�ii; 
         10. serviciile de radiodifuziune �i de televiziune; 
        11. serviciile furnizate pe cale electronic�; sunt considerate servicii 
furnizate pe cale electronic�: furnizarea �i conceperea de site-uri informatice, 
mentenan�� la distan�� a programelor �i echipamentelor, furnizarea de 
programe informatice - software - �i actualizarea acestora, furnizarea de 
imagini, de texte �i de informa�ii �i punerea la dispozi�ie de baze de date, 
furnizarea de muzic�, de filme �i de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, 
transmiterea �i difuzarea de emisiuni �i evenimente politice, culturale, artistice, 
sportive, �tiin�ifice, de divertisment �i furnizarea de servicii de înv���mânt la 
distan��. Atunci când furnizorul de servicii �i clientul s�u comunic� prin curier 
electronic, aceasta nu înseamn� în sine c� serviciul furnizat este un serviciu 
electronic; 
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         12. obliga�ia de a se ab�ine de la realizarea sau exercitarea, total sau 
par�ial, a unei activit��i economice sau a unui drept men�ionat în prezenta 
liter�; 
        13. prest�rile de servicii efectuate de intermediari care intervin în 
furnizarea prest�rilor prev�zute în prezenta liter�;”, situa�ie în care petenta nu 
se încadreaz�. 
          Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� S.C. ..... S.R.L. a 
efectuat lucr�ri de construc�ii pentru care a întocmit deviz de lucr�ri, motiv pentru 
care se consider� c� se încadreaz� la punctul b art. 3 din O.M.F.P. nr. 141/2004 �i 
nu la punctul c �i în consecin��, pentru facturarea lucr�rii f�r� taxa pe valoarea 
ad�ugat�, era obligatorie ob�inerea certificatului de scutire de TVA. 
         Din cele prezentate mai sus �i în baza prevederilor legale incidente spe�ei, 
rezult� c� m�sura organelor de control de stabilire a taxei pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� de .....lei este legal�, motiv pentru care urmeaz� a se 
respinge contesta�ia pentru acest cap�t de cerere ca neîntemeiat�. 
 
        2.  Referitor  la  suma  de  .....lei, reprezentând   major�ri de întârziere �i 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilit�  de  c�tre  Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Suceava – Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
prin Decizia de impunere nr. ...../18.07.2007. 
 
         În  fapt, organul fiscal a calculat pentru neplata la termen taxei pe valoarea 
ad�ugat�, stabilit� suplimentar prin actul de control, major�ri în sum� de .....lei 
pentru perioada 01.05.2005 – 06.07.2007. 

 
         În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile: 

 
� art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, care stipuleaz�: 
 

         ART. 114 
         „(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. 115 
         „(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv. 
         (2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), se datoreaz� dobânzi dup� cum 
urmeaz�: 
         a) pentru diferen�ele de impozite �i taxe, stabilite de organele competente, 
dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei 
impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data stingerii 
acesteia inclusiv;[…]” 
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        ART. 120 
       „(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere de 0,5% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� 
de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare scaden�ei acestora 
pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înl�tur� 
obliga�ia de plat� a dobânzilor. ” 
 
         Articolul 120 a fost modificat prin Legea nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care intr� în vigoare 
de la data de 15.07.2005, astfel: 
 

       <<(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 
penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare lun� �i/sau pentru fiecare 
frac�iune de lun� de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urm�toare 
scaden�ei acestora pân� la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de 
întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.>> 
 
         Începând cu data de 01.01.2006 sunt aplicabile prevederile art. 3 din Legea 
nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru 
modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, care prevede: 
    
        ART. 3 
       ,,Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedur� 
fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
       "ART. 115 
       Major�ri de întârziere 
      (1) Major�rile 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. 
        […] 
       (5) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de 
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
        Major�rile �i penalit��ile de întârziere în sum� de .....lei, aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�, reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul. 
        Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al major�rilor de întârziere, aceasta datoreaz� 
�i suma de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)).. 

 

        Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru taxa 
pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, contesta�ia a fost respins�, urmeaz� a se 
respinge contesta�ia �i pentru major�rile de întârziere aferente. 



 9

 
        Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 133 alin. 2 lit. c, art. 143 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, art. 2 �i art. 3 din O.M.F.P. nr. 141/2004 pentru aprobarea 
Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru livr�rile de 
bunuri �i prest�rile de servicii finan�ate din ajutoare sau din împrumuturi 
nerambursabile acordate de guverne str�ine, de organisme interna�ionale �i de 
organiza�ii nonprofit �i de caritate din str�in�tate �i din �ar�, inclusiv din dona�ii 
ale persoanelor fizice, prev�zut� la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal �i art. 114, 115, 120 devenite 115, 116 �i 121 printr-o nou� 
republicare la data de 26.09.2005 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� �i art. 3 din Legea nr. 210/2005 privind aprobarea Ordonan�ei 
Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu art. 216 din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 

DECIDE: 
 
 

           - respingerea contesta�iei formulate de S.C. ..... S.R.L. Suceava, 
împotriva Deciziei de impunere nr. ...../18.07.2007, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Suceava – Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, privind suma de .....lei, reprezentând: 
- .....lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- .....lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�,  
ca neîntemeiat�. 
 
            Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  de  
6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
  


