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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR  
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE  
A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
                           DECIZIA NR. 41 
                           din 16.05.2007 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
A.F. ....., din localitatea .....,  

         înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
             a jude�ului Suceava sub nr. ..... din 03.04.2007 

 
 

          Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului Gura Humorului, prin  
adresa nr. ...../26.03.2007, înregistrat�  la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava  sub  nr.  ...../03.04.2007,  cu privire la contesta�ia  formulat�  
de A.F. ....., cu sediul în localitatea ....., comuna ....., jude�ul Suceava. 
 
         A.F. ..... contest� Decizia de impunere nr. ..... din 21.02.2007, emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../21.02.2007, formulate de 
Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului Gura Humorului. 
 
          Întrucât prin contesta�ia formulat�, înregistrat� la Direc�ia General� a  
Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  sub  nr.  ...../03.04.2007, petenta nu 
precizeaz� care este cuantumul sumei totale contestate, individualizat� pe 
categorii de impozite, prin adresa nr. ...../02.05.2007, emis� de Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, s-a pus în vedere contestatoarei s� 
men�ioneze acest lucru. 

              
          Prin adresa nr. …../09.05.2007, înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  Suceava sub nr. ..... din data de 11.05.2007, 
petenta precizeaz� c� suma contestat� este .....lei, reprezentând: 

-    ….. lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- ….. lei major�ri de întârziere; 
-    ….. lei penalit��i de întârziere.  

 
       Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  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. 175 �i 179 
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. 
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         I. A.F. ....., din localitatea ....., contest� m�surile stabilite prin decizia 
de impunere nr. ..... din 21.02.2007, emis� în baza Raportului de inspec�ie 
fiscal� nr. ..... din 21.02.2007, întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice 
a ora�ului Gura Humorului, prin care s-a stabilit un debit suplimentar în 
sum� total� de ….. lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii 
ale acesteia.  

 
         A.F. ..... contest� obliga�iile fiscale suplimentare stabilite  prin decizia de 
impunere nr. ...../21.02.2007, pe motiv c�, cu ocazia verific�rii efectuate asupra 
documentelor contabile privind taxa pe valoarea ad�ugat�, organele de inspec�ie 
fiscal� nu au �inut cont de suma de ….. lei, reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� achitat� cu OP nr. ….. din ….., document pe care petenta îl anexeaz� 
în copie la dosarul cauzei.  
 
          II. Prin  Decizia de  impunere nr.  ..... din 21.02.2007, emis� în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../21.02.2007, organele de  inspec�ie  
fiscal�  din  cadrul  Administra�iei Finan�elor Publice a ora�ului Gura 
Humorului au stabilit în sarcina A.F. .....  din localitatea ....., o diferen�� de 
tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei �i accesorii aferente în sum� 
total� de ….. lei. 
            
         În urma verific�rilor efectuate, privind taxa pe valoarea ad�ugat� pentru 
perioada 01.06.2004 – 31.12.2006, organele fiscale au stabilit urm�toarele:                                                                                                                                  
 

A.F. .....a devenit pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� începând cu data 
de 01.06.2004 �i a condus eviden�a specific� taxei pe valoarea ad�ugat� de la 
data de 01.06.2004 pân� la data de 31.12.2006, depunând deconturile de TVA 
începând cu luna iunie 2004. 

Organele de inspec�ie fiscal� au constatat c� A.F. ..... a depus deconturile 
de TVA pentru trimestrele II, III �i IV 2004, pe codul numeric personal al 
persoanei .....(.....) �i nu pe codul fiscal al A.F. ...... 

Organele de inspec�ie fiscal� au procedat la recalcularea obliga�iilor 
contribuabilului �i a accesoriilor aferente, rezultând urm�toarele obliga�ii de 
plat�:   

- TVA  - ….. lei; 
- Major�ri TVA – ….. (calculate pân� la data de 31.01.2007); 
- Penalit��i TVA – ….. lei (calculate pân� la data de 31.12.2005).  
Întrucât contribuabilul are depuse deconturi eronat pe codul numeric 

personal al titularului, conform fi�ei sintetice de la data de 19.02.2007, aceste 
sume reg�sindu-se �i pe codul fiscal al asocia�iei familiale, organele fiscale  
propun darea la sc�dere din fi�a sintetic� pe codul numeric personal al titularului 
a urm�toarelor sume: 

- TVA – ….. lei; 
- Major�ri TVA – ….. lei (calculate pân� la data de 19.02.2007); 
- Penalit��i TVA – ….. lei (calculate pân� la data de 31.12.2005). 
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          În baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. ...../21.02.2007, a fost emis� 
Decizia de impunere nr. ...../21.02.2007, prin care  s-a stabilit un debit 
suplimentar în sum� total� de ….. lei, din care ….. lei taxa pe valoarea ad�ugat�, 
….. lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat� �i ….. lei penalit��i aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 
          Organele  de inspec�ie fiscal� au considerat c� au fost înc�lcate 
prevederile art. 156 �i 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare  �i prevederile art. 79 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
          Dobânzile �i penalit��ile de întârziere au fost calculate în baza 
prevederilor O.G nr. 92/2003, H.G. nr. 251/1997, H.G. nr. 354/1999, H.G. nr. 
564/2000, H.G. nr. 1043/2001, O.G. nr. 61/2002, H.G. nr. 1513/2002, H.G. nr. 
67/2004, Legea nr. 210/2005 �i O.G. nr. 26/2001. 
 
          III.  Din  analiza documentelor  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 taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� m�sura organelor fiscale de emitere a deciziei 
de impunere nr. ...../21.02.2007, prin care s-a stabilit aceast� sum� este 
legal� în condi�iile în care suma de ….. lei reprezint� o diferen�� de tax� pe 
valoarea ad�ugat� de achitat �i nu o obliga�ie de plat� suplimentar�. 
 
         În fapt, s-a constatat c� A.F. .....  a depus deconturile de TVA pentru 
trimestrele II, III �i IV 2004, în mod eronat, pe codul numeric personal, 
respectiv ..... – ....., �i nu pe codul fiscal al asocia�iei familiale.  
          Organele fiscale au procedat la recalcularea obliga�iilor  contribuabilului 
�i au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� de achitat în sum� de ….. lei. 
          De asemenea, organele fiscale propun darea la sc�dere din fi�a sintetic� pe 
codul numeric personal al titularului a sumei de ….. lei, reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat�, aceast� sum� reg�sindu-se �i în eviden�a pe codul fiscal al 
asocia�iei familiale. 
  
         În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 84 �i 107 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz�: 
 

         ART. 84 
         ,,Decizia de impunere 
         (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul 
fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de 
impunere.” 
 
          ART. 107 
        ,,Raportul privind rezultatul inspec�iei fiscale 
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        (1) Rezultatul inspec�iei fiscale va fi consemnat într-un raport scris, în 
care se vor prezenta constat�rile inspec�iei din punct de vedere faptic �i 
legal. 
         (2) La finalizarea inspec�iei fiscale, raportul întocmit va sta la baza 
emiterii deciziei de impunere care va cuprinde �i diferen�e în plus sau în 
minus, dup� caz, fa�� de crean�a fiscal� existent� la momentul începerii 
inspec�iei fiscale. În cazul în care baza de impunere nu se modific�, acest 
fapt va fi stabilit printr-o decizie privind nemodificarea bazei de 
impunere.” 
    
         Din analiza prevederilor legale citate mai sus rezult� c� decizia de 
impunere se emite de c�tre organul fiscal competent ori de câte ori se modific� 
baza de impunere. 
         Conform textelor de lege men�ionate, rezultatele unei inspec�ii fiscale se 
consemneaz� în raportul de inspec�ie fiscal�, în baza c�ruia se emite decizia de 
impunere care va cuprinde diferen�e în plus sau în minus, dup� caz fa�� de 
crean�a fiscal� existent� la momentul începerii inspec�iei fiscale. 
 

         Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, organele fiscale au 
emis decizia de impunere privind obliga�iile de plat� suplimentare nr. 
...../21.02.2007 prin care au stabilit o tax� pe valoarea ad�ugat� suplimentar� în 
sum� de ….. lei. 
          Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv raportul de 
inspec�ie fiscal� �i anexa nr. 1 a acestui raport, rezult� c� suma de ….. lei 
reprezint� o diferen�� de tax� pe valoarea ad�ugat� de achitat �i nu o obliga�ie 
suplimentar�, baza impozabil� nefiind modificat�. 
          Pe de alt� parte, în referatul cu propuneri de solu�ionare întocmit de 
organul fiscal competent, se precizeaz� c� la data efectu�rii controlului, A.F. ..... 
nu avea obliga�ii de plat� reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, propunând 
anularea deciziei de impunere nr. ...../21.02.2007 prin care s-a stabilit taxa pe 
valoarea ad�ugat� suplimentar� în sum� de ….. lei. 
           Având în vedere faptul c� suma de ….. lei reprezint� o diferen�� de 
achitat �i nu o obliga�ie stabilit� suplimentar, iar conform prevederilor legale 
citate mai sus decizia de impunere se emite în situa�ia în care se modific� baza 
de impunere, pentru obliga�ii fiscale stabilite suplimentar, rezult� c� în mod 
eronat organele fiscale au emis decizia de impunere privind obliga�iile fiscale 
suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� nr. ...../21.02.2007, motiv pentru care 
urmeaz� s� se anuleze decizia de impunere nr. ...../21.02.2007 �i s� se admit� 
contesta�ia privind taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei.  
   
          2.  Referitor la accesoriile în sum� total� de ….. lei, reprezentând ….. 
lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat� �i ….. lei penalit��i aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
          În fapt, prin Decizia de impunere nr. ...../21.02.2007, ce face obiectul 
contesta�iei, organul de inspec�ie fiscal� a calculat dobânzi �i penalit��i de 
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întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, în sum� total� de ….. lei, pentru 
perioada 01.06.2004 – 21.01.2007. 
 
          În drept, pentru perioada ce face obiectul actului contestat, sunt aplicabile 
urm�toarele acte normative: 
 

�  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;[…] 
 
           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.” 

 
           Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru crean�ele fiscale 
datorate �i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 
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           Având în vedere c� pentru debitele care au generat aceste accesorii 
contesta�ia a fost admis� prin prezenta decizie �i având în vedere principiul de 
drept "accesorium sequitur principale", accesoriul urmeaz� principalul, 
urmeaz� a se admite contesta�ia �i pentru obliga�iile fiscale accesorii aferente 
în sum� de ….. lei. 

   
 

 Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor  art. 84, 107, 114, 115, 120 �i 186 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  se: 

 
 

DECIDE: 
 

           - admiterea contesta�iei formulate de A.F. ..... din localitatea ....., pentru 
suma de ….. lei, reprezentând:  
             -    ….. lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
           - ….. lei major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
           - ….. lei penalit��i aferente taxei pe valoarea ad�ugat� �i anularea 
Deciziei de impunere nr. ...../21.02.2007, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a ora�ului Gura Humorului. 
 
 

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


