
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI B 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                    
                                                 DECIZIA  nr. 631 din 23 iulie 2012
                                     

Cu adresa nr. ......./28.06.2012, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice B sub
nr. 29650/29.06.2012, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului A  a înaintat dosarul
contestaŃiei formulată de dl. X  din A, str. ......., nr....., bl......., sc.B, ap......, jud. B, CNP .................,
împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ....... din 11.04.2012 întocmită de
A.F.P.M. A.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ....... lei  reprezentând accesorii aferente
taxei pe valoarea adăugată.

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art.207 alin.(1) din
O.G. nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost
comunicat contribuabilului în data de 15.06.2012, iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la
A.F.P.M. A sub nr. ......./18.06.2012.

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Contribuabilul sus Ńine urm ătoarele:
"[...] prin prezenta fac contestaŃie la Decizia nr........ din 11.04.2012, referitoare la plata cu întârziere a

impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat, deoarece începând cu data
de 04.09.2006 ....... PERSOANĂ FIZICĂ, a fost radiată, conform adresei de furnizare informaŃii nr......../10.01.2012
eliberată de Oficiul Registrului ComerŃului B şi a Cererii nr......../25.08.2006 depuse la Adm. FinanŃelor Publice A."

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei şi având în vedere legislaŃia în
vigoare din perioada analizată,  rezultă  următoarele:

* În data de 11.04.2012, A.F.P.M. A a emis pentru dl. X Decizia referitoare la obliga Ńiile
de plat ă accesorii nr. ......./11.04.2012 , prin care s-au calculat dobânzi în sumă totală de ....... lei
aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de ....... lei, parte din obligaŃia de plată aferentă
trimestrului II 2006 individualizată prin Decontul 300 nr........ din 10 iulie 2006 depus de
contribuabil la A.F.P.M. A, cu termen de plată 25 iulie 2006. Dobânzile au fost calculate pentru
perioada 30.09.2011 - 31.03.2012 (183 zile întârziere).

* Contribuabilul susŃine că nu datorează dobânzile în sumă totală de ....... lei, întrucât
începând cu data de 04 septembrie 2006 nu mai desfăşoară activitatea autorizată, fiind radiată
din evidenŃele Oficiului Registrului ComerŃului B, aşa cum rezultă şi din adresa de furnizare
informaŃii nr......../10.01.2012 emisă de această instituŃie.

* O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, actualizată, precizează
următoarele:

“Art. 119. - DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după
acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere.

Art. 120. - Dobânzi
    (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [...].”

* FaŃă de cele prezentate mai sus , rezultă următoarele:
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Conform evidenŃei analitice pe plătitor, la data de 11.04.2012, data generării Deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr......../11.04.2012, dl. X înregistrează obligaŃii restante
la bugetul general consolidat reprezentând taxa pe valoarea adăugată în sumă de ....... lei, parte
din obligaŃia de plată aferentă trimestrului II 2006 declarată de contribuabil prin Decontul 300 nr.
......./10.07.2006.

La art.111 alin.(1) din Codul de procedură fiscală se precizează că obligaŃiile fiscale sunt
scadente la expirarea termenelor prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le
reglementează. Art.156 alin.(2) şi art.157 alin.(1) din Codul fiscal prevăd obligaŃia depunerii
decontului de TVA şi a plăŃii taxei datorate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care se încheie perioada fiscală. Astfel, obligaŃia de plată privind TVA aferentă trimestrului II 2006
a fost scadentă la data de 25 iulie 2006.

Conform prevederilor  art. 119 alin.(1) şi art.120 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, actualizată, pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi calculate pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii
sumei datorate, inclusiv.

Astfel, întrucât contribuabilul nu şi-a îndeplinit obligaŃia de a achita la termenul scadent
taxa pe valoarea adăugată datorată în sumă de ....... lei, parte din obligaŃia aferentă trimestrului II
2006, stabilită prin titlul de creanŃă susmenŃionat întocmit de contribuabil, rezultă că şi dobânzile
aferente în sumă de ....... lei sunt legal datorate bugetului general consolidat.

Precizăm că prin Decizia nr. ......./11.04.2012 emisă de A.F.P.M. A s-au actualizat
accesoriile datorate de contribuabil, respectiv pentru perioada 30 septembrie 2011 - 31 martie
2012, anterior datei de 30 septembrie 2011 de la care s-a început calculul dobânzilor fiind emise
alte decizii de calcul accesorii pentru diferenŃa de taxă pe valoarea adăugată de plată în sumă de
....... lei, acestea nefiind însă contestate în termenul legal de 30 de zile la D.G.F.P. B conform
prevederilor titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată.

Precizăm de asemenea că operaŃiunea de radiere din Registrul ComerŃului a unei
persoane fizice autorizate nu are ca efect anularea obligaŃiilor de plată restante înregistrate de
persoana fizică autorizată şi nici încetarea calculului accesoriilor aferente, accesoriile fiind
datorate până la data stingerii creanŃei, conform prevederilor art.119 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, actualizată, mai sus citate. În această situaŃie este necesară şi
suficientă extinderea măsurilor de executare, în temeiul legii şi cu deplina executare a acesteia,
asupra patrimoniului personal al titularului, fapt îndeplinit întocmai de către A.F.P.M. A. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, rezultă că accesoriile în sumă totală de ....... lei
aferente taxei pe valoarea adăugată în sumă de ....... lei aferentă trimestrului II 2006 neachitată la
termenul legal de plată, sunt legal datorate bugetului general consolidat de către dl. X, conform
prevederilor art. 119 alin.(1) şi art.120 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, drept pentru care se va  respinge contesta Ńia ca neîntemeiat ă.

III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei  formulată de dl. X din A, în
conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, se

                      D E C I D E :

1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă pentru suma de ....... lei  reprezentând
accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată.

2. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată la
Tribunalul B în termen de 6 luni de la data primirii.

        DIRECTOR EXECUTIV,                                                          
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