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

   DECIZIA NR. 49 
din 9.03.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
SC …… SRL Suceava,  

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava   
sub  nr. ……. din  11.01.2006 

 
 

 
               Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Activitatea de Control Fiscal Suceava prin adresa nr. …./6.01.2006, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. 
……/11.01.2006, cu privire la contesta�ia formulat� de SC …… SRL, din 
localitatea Suceava, ……, jude�ul Suceava. 
 
             SC ………SRL contest�  m�surile stabilite prin  Decizia de impunere nr. 
…….din 2.12.2005, emis� în baza raportului de inspec�ie fiscal� nr. …… din 
2.12.2005, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de 
…. lei, reprezentând: 

��…….lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
��…….lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��   …..lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��…… lei – impozit venit persoane nerezidente; 
��    … lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul persoanelor nerezidente. 

                      
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. 

 
I. SC ……… SRL contest� Decizia de impunere nr. …../2.12.2005, 

emis� de Activitatea de Control Fiscal Suceava, în baza Raportului de 
inspec�ie fiscal� nr. ……/2.12.2005, privind obliga�iile fiscale în sum� total� 
de ….. lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�, impozit pe venitul 
persoanelor nerezidente �i accesorii ale acestora.  
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În cererea formulat�, contestatoarea arat� c� nu este înregistrat� ca pl�titor 
de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Petenta precizeaz� c� a derulat dou� contracte de leasing financiar extern, 
nr. …./20.01.2003 �i nr. …/21.05.2005, conform c�rora utilizatorul avea obliga�ia 
achit�rii unui avans, a unor rate pe perioada unui an �i a unei valori reziduale. 

Contestatoarea precizeaz� c� la primul contract a achitat avansul, valoarea 
rezidual� �i taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ……. lei, conform Declara�iei 
vamale nr …/6.02.2004, iar la cel de-al doilea contract a achitat numai avansul. 

Petenta sus�ine c� nu a achitat ratele �i dobânzile de leasing deoarece, în 
urma unor negocieri verbal, locatorul, firma german� …., a renun�at la achitarea 
lor. 

Contestatoarea sus�ine c� obliga�iile fiscale calculate de organul de control 
sunt nelegale, deoarece baza de calcul nu exist�. 

 
II. Prin Decizia de impunere nr. ……/2.12.2005, emis� de Activitatea 

de control fiscal Suceava în baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. 
…../2.12.2005, s-a stabilit în sarcina societ��ii suma de ….. lei, reprezentând: 

��…. lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
��…. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��   .. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��  … lei – impozit venit persoane nerezidente; 
�� …. lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul persoanelor nerezidente. 

 
Inspec�ia fiscal� a avut obiectiv verificarea modului de constituire, 

eviden�iere �i virare a obliga�iilor fiscale datorate c�tre bugetul consolidat al 
statului în perioada 1.01.2002 – 30.09.2005.  

 
1. Organul de control precizeaz� c� în anul 2003 societatea …..SRL a 

închiriat un autoturism ……. de la firma german� .. în baza contractului de 
leasing financiar nr. …./20.01.2003.  

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea nu 
a calculat �i achitat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing  în sum� 
total� de …… lei prev�zute în contractul nr. …../20.01.2003.  

În conformitate cu prevederile art 13, alin 1 lit d din Legea nr 345/2002, 
republicat�, art 8 alin 5 din H.G. nr 598/2002, O.G. 36/2003, organul de control a 
stabilit c� societatea ….. SRL datoreaz� bugetului de stat taxa pe valoarea 
ad�ugat� în sum� de …….. lei aferent� ratelor de leasing în sum� total� de …… 
lei, prev�zute în contractul nr. ……./20.01.2003. 

Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, 
organele de control au calculat pentru perioada 25.03.2003 – 14.11.2005, 
dobânzi de întârziere în sum� de ……. lei �i penalit��i de întârziere în sum� 
de ….. lei.  

De asemenea, organul de control a constatat c� societatea nu a calculat �i 
achitat bugetului de stat impozitul pe veniturile din dobânzile în sum� de …… 
lei, pl�tite furnizorului extern, conform contractului nr. …../20.01.2003. 
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În conformitate cu prevederile art 2, lit a din O.G. 83/1998, organul de 
control a stabilit c� societatea …..SRL datoreaz� bugetului de stat impozit pe 
veniturile persoanelor nerezidente în sum� de ……. lei aferent� dobânzilor 
pl�tite furnizorului extern conform contractului nr. …./20.01.2003. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile persoanelor 
nerezidente în sum� de …. lei, organele de control au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de …. lei.  

 
2. Organul de control precizeaz� c� în anul 2005 societatea ……SRL a 

închiriat un autoturism ……. de la firma german� .. în baza contractului de 
leasing financiar nr. …../21.05.2005.  

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea nu 
a calculat �i achitat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing  în sum� 
total� de ….. lei, prev�zute în contractul nr. …../21.05.2005.  

În conformitate cu prevederile art 150, alin 1 lit b din Legea nr 571/2003 
privind Codul fiscal �i H.G. nr 44/2004, organul de control a stabilit c� societatea 
…. SRL datoreaz� bugetului de stat taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. 
lei, aferent� ratelor de leasing în sum� total� de …… lei, prev�zute în contractul 
nr. …./21.05.2005. 

Pentru neplata la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. lei, 
organele de control au calculat pentru perioada 26.07.2005 – 14.11.2005, 
dobânzi de întârziere în sum� de … lei �i penalit��i de întârziere în sum� de 
… lei.  

De asemenea, organul de control a constatat c� societatea nu a calculat �i 
achitat bugetului de stat impozitul pe  veniturile din dobânzile pl�tite furnizorului 
extern conform contractului nr. …./21.05.2005. 

În conformitate cu prevederile art 113 din Legea nr 571/2003 privind 
Codul fiscal, organul de control a stabilit c� societatea …. SRL datoreaz� 
bugetului de stat impozit pe veniturile persoanelor nerezidente în sum� de …. 
lei, aferent� dobânzilor în sum� de …lei, pl�tite furnizorului extern conform 
contractului nr. …./21.05.2005. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile persoanelor 
nerezidente în sum� de …. lei, organele de control au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de ….. lei.  

 
În actul de control contestat, organul de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� 

societatea ……SRL nu a prezentat în timpul controlului documente de plat� ale 
ratelor �i dobânzilor de leasing. Organul de control a considerat c� ratele �i 
dobânzile au fost achitate conform scaden�elor prev�zute în contractele de leasing 
deoarece autovehiculele ce fac obiectul celor dou� contracte au fost importate 
definitiv. 

De asemenea, în actul de control contestat se precizeaz� c� societatea nu a 
prezentat în timpul controlului certificat de reziden�� fiscal� a furnizorului extern, 
astfel încât organul de inspec�ie fiscal� nu a putut lua în considerare Conven�ia de 
evitare a dublei impuneri. 
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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: 
                 

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea 
…..SRL a închiriat dou� autoturisme de la firma german� ….. în baza 
contractelor de leasing financiar nr. …./20.01.2003 �i nr…../21.05.2005.  

Contractele de leasing financiar nr. …./20.01.2003 �i nr. …../21.05.2005 
au fost încheiate pe perioade de câte 12 luni �i prev�d obligativitatea pl��ii lunare 
a ratei �i a dobânzii de leasing, la data de 15 a fiec�rei luni. 

 
 1. Referitor  la  suma  contestat�  de …. lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
societatea ……SRL avea obliga�ia achit�rii taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de …. lei, aferent� ratelor de leasing prev�zute în contractele nr. 
…./20.01.2003 �i nr. ……./21.05.2005, în condi�iile în care locatorul este o firm� 
german� care nu are sediul stabil în România. 
 

În fapt, organul de control a constatat c� societatea nu a calculat �i achitat 
taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing  în sum� total� de … lei 
prev�zute în contractul nr. …../20.01.2003 �i a ratelor de leasing  în sum� total� 
de ……. lei prev�zute în contractul nr. …./21.05.2005.  

Ca urmare a celor constatate, organul de control a procedat la determinarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing, stabilind în sarcina 
contribuabilului un debit suplimentar în sum� de …… lei, reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat�. 
 

În drept, în ceea ce prive�te definirea no�iunii de opera�iune impozabil� 
din punctul de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�, în anul 2003, sunt 
aplicabile prevederile art 1, 4 �i 7 din Legea nr 345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, care precizeaz� : 
 

„ART. 1 
    (1) Taxa pe valoarea ad�ugat� este un impozit indirect care se datoreaz� 
bugetului de stat. Prezenta lege stabile�te regulile referitoare la taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 
    (2) Se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� 
opera�iunile care îndeplinesc în mod cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) s� constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuat� cu 
plat� sau o opera�iune asimilat� acestora;[…]” 

„ART. 4 
    (1) Se consider� prestare de servicii orice activitate care nu constituie 
livrare de bunuri în sensul art. 3. Astfel de opera�iuni pot fi:[…] 
    t) opera�iuni de leasing.” 
 

„ART. 7 
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    (1) Locul prest�rilor de servicii se consider� a fi în România când 
prestatorul î�i are stabilit în România sediul activit��ii economice sau un 
sediu stabil de la care sunt prestate serviciile ori, în lipsa unui astfel de sediu, 
domiciliul sau re�edin�a sa obi�nuit�, cu urm�toarele excep�ii pentru care 
locul prest�rii este:[…] 
c) locul unde beneficiarul are stabilit sediul activit��ii sau, în lipsa acestuia, 
domiciliul beneficiarului. În aceast� categorie se încadreaz�:[…] 
    2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile; 
(2) Prest�rile de servicii pentru care locul prest�rii se consider� a fi în 
România se supun regimurilor de impozitare prev�zute în prezenta lege.” 
 
 Începând cu anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 126, 129 �i 133 din 
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care precizeaz�: 
 

„ART. 126 
    (1) În sfera de aplicare a taxei pe valoarea ad�ugat� se cuprind 
opera�iunile care îndeplinesc cumulativ urm�toarele condi�ii: 
    a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu 
plat�; 
    b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat 
a fi în România;[…]” 
 

„ART. 129 
    Prestarea de servicii 
    (1) Se consider� prestare de servicii orice opera�iune care nu constituie 
livrare de bunuri. 
    (2) Prest�rile de servicii cuprind opera�iuni cum sunt: 
    a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosin�ei bunurilor, în cadrul 
unui contract de leasing;[…]” 
 

„ART. 133 
    (1) Locul prest�rii de servicii este considerat a fi locul unde prestatorul î�i 
are stabilit sediul activit��ii economice sau un sediu permanent de la care 
serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestora, domiciliul sau re�edin�a sa 
obi�nuit�. 
    (2) Prin excep�ie de la alin. (1), pentru urm�toarele prest�ri de servicii, 
locul prest�rii este considerat a fi: 
    c) sediul activit��ii economice sau sediul permanent al beneficiarului 
pentru care sunt prestate serviciile sau, în absen�a acestora, domiciliul sau 
re�edin�a obi�nuit� a beneficiarului în cazul urm�toarelor servicii: 
    2. opera�iunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile 
corporale;” 
     
 Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� opera�iunile de leasing având 
ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale efectuate de prestatori cu sediul 
sau cu domiciliul în str�in�tate �i având ca beneficiari persoane juridice sau 
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persoane fizice cu sediul ori cu domiciliul stabil în România sunt impozabile din 
punctul de vedere al taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 
 În ceea ce prive�te persoanele impozabile din punctul de vedere al taxei 
pe valoarea ad�ugat�, în anul 2003, sunt aplicabile prevederile art 13 din Legea 
nr 345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, care precizeaz�: 
 

„ART. 13 
    (1) Taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� bugetului de stat se pl�te�te de 
c�tre:[…] 
    d) persoanele juridice sau persoanele fizice cu sediul ori cu domiciliul 
stabil în România, beneficiare ale prest�rilor de servicii prev�zute la art. 7 
alin. (1) lit. c), efectuate de prestatori cu sediul sau cu domiciliul în 
str�in�tate, cu excep�ia celor scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�, indiferent 
dac� sunt sau nu înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� la 
organele fiscale.[…]” 
 
 Începând cu anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 150 din Legea nr 
571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
 

„ART. 150 
    (1) Pentru opera�iunile din interiorul ��rii, pl�titorii taxei pe valoarea 
ad�ugat� sunt:[…] 
    b) beneficiarii prest�rilor de servicii taxabile, efectuate de persoane 
impozabile stabilite în str�in�tate, prev�zute la art. 133 alin. (2) lit. c), 
indiferent dac� beneficiarii sunt sau nu înregistra�i ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat�.” 
 

Prin urmare, persoanele juridice cu sediul în România, beneficiare ale 
opera�iunilor de leasing efectuate de prestatori cu sediul în str�in�tate, sunt 
pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�, indiferent dac� sunt sau nu înregistrate ca 
pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� la organele fiscale.  
 
 În ceea ce prive�te faptul generator �i plata taxei pe valoarea ad�ugat�, 
în anul 2003, sunt aplicabile prevederile art 14, 15 �i 29 lit D din Legea nr 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, modificat� prin O.G. nr. 36 / 2003 
privind corelarea unor dispozi�ii din legisla�ia financiar-fiscal�, care precizeaz�: 
 

„ART. 14 
    Faptul generator al taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere în momentul 
efectu�rii livr�rii de bunuri �i/sau în momentul prest�rii serviciilor, cu 
excep�iile prev�zute de prezenta lege.” 
 

„ART. 15 
    Pentru opera�iunile prev�zute mai jos faptul generator al taxei pe 
valoarea ad�ugat� ia na�tere la:[…] 
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j) termenele de plat� a ratelor prev�zute în contracte pentru opera�iunile de 
leasing.[…]” 
 

„ART 29 
D. Cu privire la plata taxei pe valoarea ad�ugat�:[…] 

    d) taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor de leasing contractate 
cu locatori/finan�atori din str�in�tate se achit� de c�tre persoanele care nu 
sunt înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, indiferent de 
statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii urm�toare celei în care este 
prev�zut� prin contract data de plat� a ratelor �i/sau pe data de 25 a lunii 
urm�toare celei în care au avut loc pl��i de avansuri. […]” 
 
 Începând cu anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 135, 156 �i 157 din 
Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
 

„ART. 135 
    Faptul generator �i exigibilitatea - cazuri speciale 
    (1) Prin derogare de la art. 134 alin. (3), exigibilitatea taxei pe valoarea 
ad�ugat� intervine la datele prev�zute în prezentul articol. 
    (2) […]Pentru opera�iunile de închiriere de bunuri mobile �i opera�iunile 
de leasing contractate cu un prestator stabilit în str�in�tate, denumite în 
continuare opera�iuni de leasing extern, taxa pe valoarea ad�ugat� devine 
exigibil� la fiecare din datele specificate în contract pentru plata ratelor. 
Dac� se efectueaz� pl��i în avans, exigibilitatea taxei pe valoarea ad�ugat� 
intervine la data efectu�rii pl��ii.” 
 

„ART. 156 
    Eviden�a opera�iunilor impozabile �i depunerea decontului 
(3) Persoanele neînregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, care 
sunt beneficiari ai opera�iunilor prev�zute la art. 150 alin. (1) lit. b) �i art. 
151 alin. (1) lit. b), trebuie s� întocmeasc� un decont de tax� pe valoarea 
ad�ugat� special, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finan�elor 
Publice, pe care îl depun la organul fiscal competent numai atunci când 
realizeaz� astfel de opera�iuni. […] Pentru opera�iunile de leasing extern, 
decontul special se depune pân� la data de 25 a lunii urm�toare celei 
stabilite prin contract pentru plata ratelor de leasing �i/sau celei în care au 
fost efectuate pl��i în avans.” 
 

„ART. 157 
    Plata taxei pe valoarea ad�ugat� la buget 
    (1) Persoanele obligate la plata taxei trebuie s� achite taxa pe valoarea 
ad�ugat� datorat�, stabilit� prin decontul întocmit pentru fiecare perioad� 
fiscal� sau prin decontul special, pân� la data la care au obliga�ia depunerii 
acestora, potrivit art. 156 alin. (2) �i (3).[…]” 
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 Din prevederile legale citate mai sus rezult� c� obliga�ia de plat� a taxei pe 
valoarea ad�ugat� ia na�tere la termenele de plat� a ratelor prev�zute în contracte 
pentru opera�iunile de leasing.  

Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� opera�iunilor de leasing contractate cu 
locatori/finan�atori din str�in�tate se achit� de c�tre beneficiarii acestor 
opera�iuni, persoane care nu sunt înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, indiferent de statutul lor juridic, pe data de 25 a lunii urm�toare celei în 
care este prev�zut� prin contract data de plat� a ratelor. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� persoana juridic� 
SC …. SRL este beneficiara opera�iunilor de leasing prestate de firma german� 
….. conform contractelor de leasing financiar nr. …./20.01.2003 �i nr. 
…./21.05.2005 având ca obiect închirierea a dou� autoturisme �i nu este 
înregistrat� ca pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

Contractele de leasing financiar nr. …../20.01.2003 �i nr. …../21.05.2005 
au fost încheiate pe perioade de câte 12 luni �i prev�d obligativitatea pl��ii lunare 
a ratei �i a dobânzii de leasing, la data de 15 a fiec�rei luni. 

 
Din cele prezentate, se re�ine c� societatea …… SRL, neînregistrat� ca 

pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat�, avea obliga�ia achit�rii taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� ratelor de leasing prev�zute în cele dou� contracte, pe data de 
25 a lunii urm�toare celei în care este prev�zut� prin contract data de plat� a 
ratelor. Obliga�ia de plat� a taxei pe valoarea ad�ugat� ia na�tere la termenele de 
plat� a ratelor prev�zute în contracte pentru opera�iunile de leasing �i nu la data 
pl��ii efective a acestor rate. 
 

În urma verific�rii efectuate, organul de control a constatat c� societatea nu 
a calculat �i achitat taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing  în sum� 
total� de ….. lei prev�zute în contractul nr. …./20.01.2003 �i a ratelor de leasing  
în sum� total� de …….. lei prev�zute în contractul nr. …./21.05.2005.  

Ca urmare a celor constatate, organul de control a procedat la determinarea 
taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� ratelor de leasing, stabilind în sarcina 
contribuabilului un debit suplimentar în sum� de …… lei, reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat�. 
 

  Având în vedere cele prezentate mai sus, s-a re�inut faptul c� organul de 
control în mod legal a stabilit c� societatea … SRL datoreaz� bugetului de stat 
taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei, drept urmare contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 

 
2. Referitor  la  suma  contestat�  de … lei, reprezentând … lei – 

impozit venit persoane nerezidente �i …. lei – dobânzi aferente acestuia, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� 
se pronun�e dac� societatea ….SRL avea obliga�ia achit�rii impozitului în 
sum� de ……. lei, aferent dobânzilor de leasing cuvenite locatorului extern 
conform contractelor de leasing  nr. …./20.01.2003 �i nr. ……../21.05.2005, în 
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condi�iile în care din actul de control contestat nu rezult� cu certitudine dac� 
aceste dobânzi au fost achitate persoanei nerezidente. 
 

În fapt, organul de control a constatat c� societatea nu a calculat �i achitat 
bugetului de stat impozitul pe  veniturile din dobânzile pl�tite furnizorului extern 
conform contractelor de leasing  nr. …./20.01.2003 �i nr. …./21.05.2005. 

Ca urmare a celor constatate, organul de control a procedat la determinarea 
impozitului aferent dobânzilor achitate finan�atorului extern conform contractelor 
de leasing nr. ……/20.01.2003 �i nr. …../21.05.2005, stabilind c� societatea ….. 
SRL datoreaz� bugetului de stat un impozit pe veniturile persoanelor 
nerezidente în sum� de ……lei. 

Pentru neplata la termen a impozitului pe veniturile persoanelor 
nerezidente în sum� de ………lei, organele de control au calculat dobânzi de 
întârziere în sum� de ….. lei.  
 
 În drept, în ceea ce prive�te persoanele pl�titoare �i modul de calcul al 
impozitului pe veniturile realizate de persoane juridice nerezidente, în anul 
2003, sunt aplicabile prevederile art 1, 2, 6 �i 12 din O.G. nr 83/1998 privind 
impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice �i juridice 
nerezidente, care precizeaz�: 
 

„ART. 1 
    (1) Veniturile realizate de orice persoan� fizic� sau persoan� juridic� 
nerezident� din activit��i desf��urate pe teritoriul României sau din 
opera�iuni efectuate cu persoane juridice române ori cu alte entit��i 
autorizate s� func�ioneze pe teritoriul României, precum �i cu persoane 
fizice române autorizate s� desf��oare, pe cont propriu, activit��i 
produc�toare de venit sunt supuse impozitului stabilit prin prezenta 
ordonan��, indiferent dac� sumele sunt încasate în România sau în 
str�in�tate. 
    (2) Persoanele juridice române sau alte entit��i autorizate s� func�ioneze 
pe teritoriul României, precum �i persoanele fizice române autorizate s� 
desf��oare, pe cont propriu, activit��i produc�toare de venit sunt denumite 
în continuare pl�titori de venituri. 
    (3) În sensul prezentei ordonan�e urm�torii termeni se definesc astfel: 
    a) nerezident înseamn� orice persoan� fizic� care nu are re�edin�a sau 
domiciliul stabil în România sau care nu este prezent� în România pentru o 
perioad� sau perioade care dep��esc în total 183 de zile în orice perioad� de 
12 luni, începând sau sfâr�ind în cursul anului calendaristic vizat, precum �i 
persoanele juridice str�ine �i orice alt� entitate înregistrat� în str�in�tate; 
    b) dobânzi înseamn� veniturile provenite din titluri de crean�� de orice 
natur�, înso�ite sau neînso�ite de garan�ii ipotecare, veniturile aferente 
efectelor publice, titlurilor de crean�� sau obliga�iunilor, inclusiv primele �i 
premiile legate de asemenea efecte, titluri de crean�� sau obliga�iuni, precum 
�i pl��ile de natura dobânzilor, în cazul contractelor de leasing. Penalit��ile 
pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi;[…] ” 
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„ART. 2 

    (1) Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile realizate din 
România se calculeaz�, se re�ine �i se vars� de c�tre pl�titorii de venituri 
prin aplicarea urm�toarelor cote de impozit: 
    a) 10% pentru veniturile din dobânzi pl�tite nereziden�ilor, cu excep�ia 
dobânzilor pl�tite acestor persoane de b�ncile înregistrate în România 
pentru depozitele la vedere �i la termen, pentru certificatele de depozit, 
precum �i cele aferente oric�rui instrument de economisire al acestora;[…]” 
 

„ART. 6 
    (1) Sumele care se re�in potrivit art. 2 constituie impozit definitiv �i se 
vars� la bugetul de stat în aceea�i zi în care se efectueaz� plata venitului 
supus impunerii, conform prezentei ordonan�e, avându-se în vedere cursul 
de schimb al pie�ei valutare, comunicat de Banca Na�ional� a României, din 
ziua precedent� celei în care se efectueaz� plata impozitului c�tre bugetul de 
stat, cu excep�ia impozitului re�inut potrivit art. 2 alin. (1) lit. g), care se 
vars� la bugetul de stat de c�tre unit��ile care acord� premii �i câ�tiguri, în 
termen de 5 zile de la data acord�rii acestora. 
    (2) În cazul în care impozitul datorat nu s-a pl�tit la termen, se calculeaz� 
major�ri de întârziere potrivit dispozi�iilor legale în materie.” 
 

„ART. 12 
    (1) În situa�ia în care exist� conven�ii pentru evitarea dublei impuneri, 
sunt aplicabile prevederile acelor conven�ii, coroborate cu prevederile art. 5. 
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iilor de evitare a dublei 
impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România 
certificatul de reziden�� fiscal�, eliberat de organul fiscal din �ara de 
reziden��, prin care s� se ateste c� este rezident al statului respectiv �i c� îi 
sunt aplicabile prevederile conven�iei de evitare a dublei impuneri.” 
 
 Începând cu anul 2004, sunt aplicabile prevederile art 113, 114, 115, 116 �i 
118 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, care stipuleaz�: 
 

„ART. 113 
        Nereziden�ii care ob�in venituri impozabile din România au obliga�ia de 
a pl�ti impozit conform prezentului capitol �i sunt denumi�i în continuare 
contribuabili.” 
    
  „ART. 114 
        Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit 
pe veniturile ob�inute din România de nereziden�i, se aplic� asupra 
veniturilor brute impozabile ob�inute din România.” 
 

„ART. 115 
    Venituri impozabile ob�inute din România 
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    (1) Veniturile impozabile ob�inute din România, indiferent dac� veniturile 
sunt primite în România sau în str�in�tate, sunt:[…] 
    b) dobânzi de la un rezident;[…]” 
 

„ART. 116 
    (1) Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile impozabile ob�inute 
din România se calculeaz�, se re�ine �i se vars� la bugetul de stat de c�tre 
pl�titorii de venituri. 
    (2) Impozitul datorat se calculeaz� prin aplicarea urm�toarelor cote 
asupra veniturilor brute:[…] 
    c) 15% în cazul oric�ror alte venituri impozabile ob�inute din România, 
a�a cum sunt enumerate la art. 115. 
(3) În în�elesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost pl�tit unui 
nerezident, dac� impozitul nu ar fi fost re�inut din venitul pl�tit 
nerezidentului.[…] 
(5) Impozitul se calculeaz�, respectiv se re�ine în momentul pl��ii venitului �i 
se vireaz� la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare 
celei în care s-a pl�tit venitul. Impozitul se calculeaz�, se re�ine �i se vars�, în 
lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pie�ei valutare, comunicat de 
Banca Na�ional� a României, valabil în ziua re�inerii impozitului pentru 
nereziden�i.[…]” 
     

„ART. 118 
    Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conven�iilor de evitare 
a dublei impuneri 
    (1) În în�elesul art. 116, dac� un contribuabil este rezident al unei ��ri cu 
care România a încheiat o conven�ie pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit �i capital, cota de impozit care se aplic� 
venitului impozabil ob�inut de c�tre acel contribuabil din România nu poate 
dep��i cota de impozit, prev�zut� în conven�ie, care se aplic� asupra acelui 
venit, potrivit alin. (2). În situa�ia în care cotele de impozitare din legisla�ia 
intern� sunt mai favorabile decât cele din conven�iile de evitare a dublei 
impuneri se aplic� cotele de impozitare mai favorabile. 
    (2) Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare a dublei impuneri 
nerezidentul are obliga�ia de a prezenta pl�titorului de venit certificatul de 
reziden�� fiscal�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� persoanele juridice 

nerezidente care realizeaz� venituri de natura dobânzilor, în baza unor contracte 
de leasing încheiate cu persoane juridice române, datoreaz� bugetului de stat un 
impozit aferent acestor venituri.  

Impozitul datorat de nereziden�i pentru veniturile realizate din România se 
calculeaz�, se re�ine �i se vars� de c�tre pl�titorii de venituri, persoane juridice 
române, prin aplicarea unei cote de impozit de 10% pentru veniturile din dobânzi 
pl�tite nereziden�ilor, în anul 2003, �i de 15% începând cu anul 2004.  
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Plata impozitului la bugetul de stat se face astfel în aceea�i zi în care se 
efectueaz� plata venitului supus impunerii, în anul 2003 �i pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare celei în care s-a pl�tit venitul, începând cu anul 2004. 

În cazul în care persoana nerezident� provine dintr-o �ar� cu care România 
a încheiat o conven�ie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se 
aplic� venitului impozabil ob�inut de c�tre acel contribuabil din România nu 
poate dep��i cota de impozit, prev�zut� în conven�ie, care se aplic� asupra acelui 
venit. În situa�ia în care cotele de impozitare din legisla�ia intern� sunt mai 
favorabile decât cele din conven�iile de evitare a dublei impuneri se aplic� cotele 
de impozitare mai favorabile. Pentru aplicarea prevederilor conven�iei de evitare 
a dublei impuneri nerezidentul are obliga�ia de a prezenta pl�titorului de venit 
certificatul de reziden�� fiscal�. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� persoana juridic� 

SC ….. SRL este beneficiara opera�iunilor de leasing prestate de firma german� 
……. conform contractelor de leasing financiar nr. …../20.01.2003 �i nr. 
……./21.05.2005 având ca obiect închirierea a dou� autoturisme. 

 
Potrivit art 1 din O.G. nr. 51 / 1997 privind opera�iunile de leasing �i 

societ��ile de leasing, republicat�, opera�iunea de leasing este acea opera�iune 
„prin care o parte, denumit� locator/finan�ator, transmite pentru o perioad� 
determinat� dreptul de folosin�� asupra unui bun al c�rui proprietar este 
celeilalte p�r�i, denumit� utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei pl��i 
periodice, denumit� rat� de leasing, iar la sfâr�itul perioadei de leasing 
locatorul/finan�atorul se oblig� s� respecte dreptul de op�iune al 
utilizatorului de a cump�ra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de 
a înceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cump�rarea 
bunului înainte de sfâr�itul perioadei de leasing, dac� p�r�ile convin astfel �i 
dac� utilizatorul achit� toate obliga�iile asumate prin contract.” 
 

La art 2 lit d din acela�i act normativ, se precizeaz� c� „rata de leasing 
reprezint� în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a 
bunului �i a dobânzii de leasing” �i c� „dobânda de leasing reprezint� rata 
medie a dobânzii bancare pe pia�a româneasc�”. 
 

Prin urmare, contractele de leasing financiar trebuie s� cuprind� 
obligativitatea pl��ii unei dobânzi de leasing la nivelul ratei medii a dobânzii 
bancare pe pia�a româneasc�. 

Contractele de leasing financiar nr. ….20.01.2003 �i nr. ……./21.05.2005 
au fost încheiate pe perioade de câte 12 luni �i prev�d obligativitatea pl��ii lunare 
a ratei �i a dobânzii de leasing, la data de 15 a fiec�rei luni. 

 
Din actul de control contestat se re�ine c� organul de control a considerat 

c� ratele �i dobânzile au fost achitate conform scaden�elor prev�zute în 
contractele de leasing nr. …../20.01.2003 �i nr. …../21.05.2005, cu toate c� 
societatea …… SRL nu a prezentat în timpul controlului documente de plat� ale 
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ratelor �i dobânzilor de leasing.  Astfel, organul de control a considerat c� 
societatea ….. SRL datoreaz� bugetului de stat un impozit pe veniturile 
persoanelor nerezidente în sum� de ….. lei aferent dobânzilor cuvenite 
finan�atorului extern conform contractelor de leasing nr. …../20.01.2003 �i nr. 
…../21.05.2005. 

 
De asemenea, organul de inspec�ie fiscal� precizeaz� c� autovehiculele ce 

fac obiectul celor dou� contracte de leasing au fost importate definitiv.  
În actul de control contestat nu se precizeaz� dac� importul definitiv al 

celor dou� autoturisme s-a f�cut la valoarea rezidual� a bunurilor, în condi�iile 
respect�rii clauzelor contractuale de leasing financiar, sau la valoarea de intrare a 
bunurilor, clauzele contractuale de leasing financiar nefiind respectate dac� 
dobânzile de leasing nu au fost pl�tite. 
 
 În ceea ce prive�te regimul vamal corespunz�tor bunurilor introduse în �ar� 
în baza unor contracte de leasing extern, sunt aplicabile prevederile art 27 din 
O.G. nr. 51 / 1997 privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de leasing, 
republicat�, care precizeaz�: 
 

„ART. 27 
(1) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de c�tre utilizatori, 

persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing 
încheiate cu societ��i de leasing, persoane juridice str�ine, se încadreaz� în 
regimul vamal de admitere temporar�, pe toat� durata contractului de 
leasing, cu exonerarea total� de la obliga�ia de plat� a sumelor aferente 
drepturilor de import, inclusiv a garan�iilor vamale.[…] 

(4) În cazul achizi�ion�rii bunurilor introduse în �ar� în condi�iile alin. 
(1) �i (2), utilizatorul este obligat s� achite taxa vamal� calculat� la valoarea 
rezidual� a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-
cump�rare, care nu poate fi mai mic� de 20% din valoarea de intrare a 
bunului.[…]” 

 
Prin urmare, pentru bunurile mobile care sunt introduse în �ar� în baza unor 

contracte de leasing încheiate cu societ��i de leasing, persoane juridice str�ine, 
utilizatorii, persoane juridice române, sunt obliga�i la plata taxelor vamale 
calculate la valoarea rezidual� a bunului din momentul încheierii contractului de 
vânzare-cump�rare. 

În cazul în care nu sunt respectate condi�iile stabilite prin regimul vamal 
sub care au fost plasate bunurile, respectiv regimul vamal de admitere temporar� 
în cazul bunurilor aduse în �ar� în baza unui contract de leasing, persoanele 
juridice române care au introdus în �ar� bunurile sunt obligate la plata tuturor 
drepturilor de import, nemaibeneficiind de facilitatea de plat� a taxelor vamale 
calculate la valoarea rezidual� a bunurilor. 

Acest lucru rezult� din prevederile art 144 din Legea nr 141/1997 privind 
Codul vamal al României: 
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„ART. 144 
    (1) Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri: 
    b) neîndeplinirea uneia dintre condi�iile stabilite prin regimul vamal sub 
care au fost plasate; 
    (2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care s-au produs situa�iile 
prev�zute la alin. (1) lit. a), b) �i c).” 

 
 Întrucât în actul de control contestat nu se precizeaz� dac� la importul 
definitiv al autoturismelor, ce fac obiectul contractelor de leasing financiar nr. 
…./20.01.2003 �i nr. …./21.05.2005, autoritatea vamal� a constatat c� s-au 
respectat condi�iile contractuale ale leasingului financiar, organul de solu�ionare 
nu se poate pronun�a dac� dobânzile de leasing au fost într-adev�r pl�tite 
finan�atorului extern. 

Mai mult, în raportul de inspec�ie fiscal� contestat nu se precizeaz� dac� 
petenta a înregistrat în eviden�a contabil� dobânzile aferente celor dou� contracte 
de leasing. 

 
Sus�inerea petentei c� nu a achitat ratele �i dobânzile de leasing deoarece în 

urma unor negocieri verbale locatorul, firma german� ……, a renun�at la 
achitarea lor, nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât 
petenta nu a depus la dosarul cauzei documente din care s� rezulte c� prevederile 
celor dou� contracte de leasing au fost modificate. 

Potrivit art 64 din O.G. nr 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, „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.” 

La art 183 din acela�i act normativ se prevede c� „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.” 
 

Având în vedere c� din actul de control atacat nu rezult� cu certitudine 
dac� dobânzile de leasing au fost pl�tite finan�atorului extern, urmeaz� s� se 
desfiin�eze Decizia de impunere nr. …… din 2.12.2005, emis� de Activitatea de 
Control Fiscal Suceava pentru  suma  de  ….. lei, reprezentând impozit pe 
veniturile persoanelor nerezidente, urmând ca organele de inspec�ie fiscal� din 
cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava – D.G.F.P. Suceava, prin alt� echip� 
s� procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la 
reanalizarea impozitului pe veniturile persoanelor nerezidente, strict pentru 
aceea�i perioad�, �i s� emit� un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere 
cele precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

  
PPee    ccaallee    ddee    ccoonnsseecciinn����  ��ii  aavvâânndd    îînn    vveeddeerree    pprriinncciippiiuull    ddee    ddrreepptt    

""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  ssee  vvaa  
desfiin�a Decizia de impunere nr …../2.12.2005 întocmit� de organele de 
control din cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava �i pentru suma de …… 
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lei, reprezentând dobânzi de întârziere, aferente impozitului pe veniturile 
persoanelor nerezidente contestat. 
 

În drept, se face aplicarea prevederilor art 186 (3) „Solu�ii asupra 
contesta�iei” din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: 
„ (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, 
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va 
avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

 
La reverificarea crean�ei fiscale contestate, pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, unde se precizeaz�: 

„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 
conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat” 
 
�i prevederile pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr 1, unde se stipuleaz�: 

„12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente.” 
 

3. Referitor  la  suma  de  …… lei, stabilit�  de  c�tre  inspectorii  din  
cadrul Activit��ii de Control Fiscal Suceava prin decizia de impunere nr 
…../2.12.2005, reprezentând  ……. lei – dobânzi �i …… lei – penalit��i, 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de …. lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
societatea ……. SRL datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care obliga�ia 
bugetar�, pentru care s-au calculat dobânzi �i penalit��i de întârziere, nu a fost 
achitat� la scaden��. 
 

În fapt, în urma controlului efectuat, prin Decizia de impunere nr. 
…../2.12.2005, organele de control au stabilit ddoobbâânnzzii    ��ii  ppeennaalliitt����ii  în sum� de …. 
lei, ca urmare a neachit�rii în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
…… lei . 
 

În drept, în ceea ce prive�te legalitatea stabilirii de dobânzi �i penalit��i 
de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor de plat� c�tre bugetul de 
stat, sunt aplicabile urm�toarele prevederi legale: 
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��în anul 2003, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 privind colectarea 
crean�elor bugetare, republicat�, care stipuleaz�: 

 
„ART. 12 

    Pentru neachitarea la termenul scadent a obliga�iilor bugetare debitorii 
datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere. […]” 
 

„ART. 13 
      (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
    (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii bugetare, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei obliga�iei bugetare, la care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv.[…]” 
 

„ART. 14 
    (1) Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor 
obliga�ii bugetare, cu excep�ia dobânzilor, penalit��ilor de orice fel �i a 
amenzilor, 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 celei în care acestea aveau termen de plat�. 
[…]” 
 

��începând cu data de 1.01.2004 sunt aplicabile prevederile art 108, 109 �i 
114 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal� devenite art. 
114, 115 �i 120 prin republicarea la data de 24.06.2004, 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, taxe, contribu�ii, precum �i cele 
administrate de organele vamale, stabilite de organele competente, dobânzile 
se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei impozitului, 
taxei sau contribu�iei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la data 
stingerii acesteia inclusiv;[…]” 
     

„ART. 120 
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    Penalit��i de întârziere 
    (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  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.” 
  

Articolele 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004, au devenit 115, 116 �i 121 
prin republicarea actului normativ la data de 26.09.2005. 

 
Din textele de lege citate mai sus, se re�ine c� pentru neachitarea la 

termenul scadent a taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de organele de 
control debitorii datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere.  

 
Fa�� de cele prezentate mai sus �i având în vedere faptul c� pentru taxa pe 

valoarea ad�ugat�, care a generat dobânzile �i penalit��ile în sum� de …. lei, 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz�, potrivit principiului de drept „accesorium 
sequitur principale”, a se respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru aceste 
capete de cerere. 
 

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  
prevederilor art 1, 4, 7, 13, 14, 15 �i 29 din Legea nr 345/2002 privind taxa pe 
valoarea ad�ugat�, art 113, 114, 115, 116, 118, 126, 129, 133, 135, 150, 156 �i 
157 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, art 1, 2, 6 �i 12 din O.G. nr 
83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane 
fizice �i juridice nerezidente, art. 64 �i 183 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61 / 2002 privind 
colectarea crean�elor bugetare, republicat�, art 108, 109 �i 114 din O.G. nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal� devenite art. 114, 115 �i 120 prin 
republicarea la data de 24.06.2004, �i art. 115, 116 �i 121 prin republicarea 
aceluia�i act normativ la data de 26.09.2005, pct. 102.5 din Normele 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 1050/2004, pct. 12.7 din Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Anexa nr 1, coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 

DECIDE : 
 

- Respingerea contesta�iei formulate de SC ……SRL Suceava, împotriva 
Deciziei de impunere nr. ….. din 2.12.2005, emis� de Activitatea de Control 
Fiscal Suceava, privind suma de ……. lei, reprezentând: 

��…. lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
��…. lei – dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
��…. lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 

ca neîntemeiat�. 
 

- Desfiin�area Deciziei de impunere nr. ….. din 2.12.2005, întocmit�  de  
Activitatea de Control Fiscal  Suceava,  privind suma total� de … lei, 
reprezentând: 

��   …. lei – impozit venit persoane nerezidente; 
��    …… lei – dobânzi aferente impozitului pe venitul persoanelor 

nerezidente, în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i perioad� �i 
acelea�i obliga�ii bugetare, conform celor re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i 
a prevederilor legale aplicabile în spe��. 

Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a emis decizia 
de impunere contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
  


