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  Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţul Brăila a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila – Serviciul Evidenţă pe 
Plătitori Persoane Fizice şi Juridice prin adresa nr._/2012, înregistrată sub 
nr._/2012, asupra  contestaţiei formulată de X - Cabinet de avocat împotriva 
Deciziei nr._/2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii. 
  X - Cabinet de avocat cu sediul în Brăila, _ nr._, et._ şi CUI RO _, 
este reprezentată legal de av. _, care a semnat şi a aplicat, în original, 
amprenta ştampilei cabinetului de avocat pe acţiunea introdusă în calea 
administrativă de atac.  
  Obiectul contesta ţiei   priveşte suma de _ lei , cu titlu de dobânzi 
aferente T.V.A., calculate prin Decizia nr._/2012 referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii.  
  Analizând termenul de depunere a contesta ţiei , D.G.F.P. Judeţul 
Brăila reţine că decizia mai sus menţionată, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Brăila, a fost comunicată către X - Cabinet de avocat, 
prin poştă, confirmată de primire, în data de 2012, după cum rezultă din actele 
dosarului şi din referatul nr._/2012 privind propunerea de soluţionare a 
contestaţiei întocmit de organul fiscal, iar acţiunea în calea administrativă de 
atac a fost transmisă la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, 
prin poştă, cu scrisoarea recomandată nr._ în data de 2012,  înregistrată la 
organul fiscal teritorial sub nr._/2012. 
  Astfel, conform prevederilor art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură  fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se constată că, această contestaţie a fost depusă în 
termenul legal. 
  Constatând că, în speţă, sunt întrunite condiţiile procedurale 
prevăzute de art.206, art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi 
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completările ulterioare, D.G.F.P. Judeţul Brăila este investită să soluţioneze 
contestaţia pe fond. 
 
  I. Prin contesta ţie, X - Cabinet de avocat susţine că formulează 
acţiune împotriva “Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
nr._/_/2012” solicitând anularea acesteia pentru suma de _ lei cu titlu de 
dobânzi aferente T.V.A., motivat de faptul că nu a „depăşit niciodată termenul 
de plată a T.V.A.”. 
  În aceeaşi ordine de idei, prin contestaţie s-a menţionat că,  suma a 
fost calculată ca urmare a “deciziei nr._/_/_/2012” şi că plăţile dispuse prin 
aceasta au fost efectuate la data de 2012, deci, “în temenul legal”, având în 
vedere faptul că “faţă de data emiterii deciziei ... termenul de plată era până la 
data de _/_/2012.”, anexând în susţinere ordinul de plată prin se dovedeşte 
efectuarea plăţii.    
 
  II. Prin Decizia nr._/2012 referitoare la obligaţiile de plată accesorii, 
emisă de Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Brăila, s-au stabilit, în 
sarcina contribuabilului X - Cabinet de avocat, în temeiul art.88 lit.c) şi art.119 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, pentru 
plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi altor venituri ale 
bugetului general consolidat, dobânzi în sumă de _ lei aferente taxei pe 
valoarea adăugată, calculate la un debit de _ lei, înscris în Decizia nr._/2012, 
pentru un număr de _ zile (2012 –2012), aplicându-se cota de 0,04 % (după 
cum rezultă din anexa deciziei mai sus menţionată). 
 
  III. Din analiza actelor şi documentelor existente la dosarul cauzei, 
în raport cu prevederile legale aplicabile speţei şi având în vedere motivaţiile 
invocate de contestator, se reţin următoarele:   
  Cauza supus ă solu ţionării este dac ă X - Cabinet de avocat 
datoreaz ă bugetului de stat suma de _ lei, reprezentând dobâ nzi) aferente 
T.V.A., în condi ţiile în care societatea comercial ă a achitat cu întârziere la 
bugetul de stat T.V.A. asupra c ăreia s-au calculat accesoriile.   
  În fapt, în data de 2012, Activitatea de Inspecţie Fiscală a emis 
pentru X - Cabinet de avocat, Decizia de impunere nr._, prin care s-a stabilit în 
sarcina contribuabilului  o obligaţie fiscală suplimentară cu titlu de T.V.A. în 
sumă de _ lei, cu termen de plată 2011, dată de la care s-au calculat 
dobânzi/majorări de întârziere aferente în sumă de _ lei (2011 – 2012) şi 
penalităţi de întârziere în sumă de _ lei (2011 – 2012). 
  Ulterior, în data de 2012,  Administraţia Finanţelor Publice a 
Municipiului Brăila a emis pentru X - Cabinet de avocat, Decizia nr._ referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii, prin care s-au stabilit, în sarcina contribuabilului, 
dobânzi în sumă de _ lei calculate pentru perioada 2012, aferente taxei pe 
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valoarea adăugată, stabilită de organele de inspecţie fiscală în Decizia de 
impunere nr._.  
  Împotriva deciziei nr._/2012, X - Cabinet de avocat a formulat 
contestaţie prin care se motivează că nu datorează accesoriile calculate în 
sarcina sa deoarece nu a „depăşit niciodată termenul de plată a T.V.A.” şi a 
efectuat în termen, respectiv 2012, plata T.V.A. stabilită prin decizia de 
impunere nr._. 
  În drept,  speţei îi sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1), art.120 
alin.(1) şi alin.(7) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
 “ART. 119 
 Dispozi ţii generale privind dobânzi şi penalit ăţi de întârziere 
  (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către debitor a obliga ţiilor de plat ă, 
se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de întârziere. 
 ... 

ART. 120 
     Dobânzi 
...     

    (2) Pentru diferen ţele suplimentare de crean ţe fiscale rezultate din corectarea 
declara ţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dob ânzile se datoreaz ă 
începând cu ziua imediat urm ătoare scaden ţei crean ţei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen ţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 
    (3) În situa ţia în care diferen ţele rezultate din corectarea declara ţiilor sau 
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite ini ţial, 
se datoreaz ă dobânzi pentru suma datorat ă după corectare ori modificare, începând 
cu ziua imediat urm ătoare scaden ţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv. 
 ... 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare z i de întârziere şi poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale.”   
  Faţă de cadrul legal menţionat, D.G.F.P. Judeţul Brăila reţine că, 
pentru diferenţele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, 
neachitate la termenul scadent al creanţei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferenţa, se datorează dobânzi începând cu ziua imediat următoare scadenţei 
creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia inclusiv.   
  Prin urmare, se constată că speţei îi sunt aplicabile şi prevederile 
art.111 alin.(1) şi alin.(2)  din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
căruia: 

“ART. 111 
    Termenele de plat ă 
    (1) Crean ţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor p revăzute de Codul fiscal 
sau de alte legi care le reglementeaz ă. 
    (2) Pentru diferen ţele de obliga ţii fiscale principale şi pentru obliga ţiile fiscale 
accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de pl ată se stabile şte în func ţie de data 
comunic ării acestora, astfel: 
    a) dacă data comunic ării este cuprins ă în intervalul 1-1_ din lun ă, termenul de plat ă 
este pân ă la data de _ a lunii urm ătoare; 



 
      

 
 

 4 

    b) dac ă data comunic ării este cuprins ă în intervalul 16-31 din lun ă, termenul de plat ă 
este pân ă la data de 20 a lunii urm ătoare.” 
  Având în vedere cele menţionate, precum şi actele şi documentele 
existente la dosarul cauzei, D.G.F.P. Judeţul Brăila constată că, organele de 
inspecţie fiscală din cadrul A.I.F. Brăila au stabilit în sarcina contribuabilului X - 
Cabinet de avocat, o diferenţă T.V.A. de _ lei, cu termen scadent de plat ă la 
data de 2011. De altfel se constată faptul că, acelaşi organ fiscal a stabilit în 
sarcina acestuia dobânzi/majorări de întârziere începând cu data de 2011 şi 
până la data emiterii deciziei de impunere, respectiv 2012. 
  Cum, în speţă, X - Cabinet de avocat a achitat la bugetul de stat 
diferenţa de T.V.A. în sumă de _ lei, în data de 2012, cu OP nr., D.G.F.P. 
Judeţul Brăila constată că, în mod corect şi legal organele fiscale au procedat la 
stabilirea în sarcina contestatorului a dobânzii în sumă de _ lei calculată pentru 
_ zile, respectiv de la data de 2012 până la data stingerii creanţei fiscale 
(T.V.A.) inclusiv, 2012. 
  Pentru cele ce preced, contestaţia formulată de X - Cabinet de 
avocat privind suma de _ lei, reprezentând dobânzi aferente T.V.A., se priveşte 
ca neîntemeiat ă, urmând a fi respins ă ca atare. 
  Nu are relevanţă în soluţionarea favorabilă a cauzei motivaţia 
contestatorului precum că nu datorează accesoriile calculate în sarcina sa 
deoarece nu a „depăşit niciodată termenul de plată a T.V.A.” şi a efectuat în 
termen, respectiv 2012, plata T.V.A. stabilită prin decizia “nr._/2012”, în 
condiţiile în care, după cum s-a menţionat, diferenţa de T.V.A. stabilită în 
sarcina sa avea termen scadent 2011 şi nicidecum 2012, după cum în mod 
eronat a înţeles contribuabilul.  
  De altfel, termenul de  plată indicat prin decizia de impunere 
nr._/2012, reprezintă termenul până la care contribuabilul are obligaţia plăţii la 
bugetul de stat a creanţelor fiscale stabilite în sarcina sa, fără începerea 
procedurii de executare silită potrivit legii şi nicidecum scadenţa obligaţiei 
bugetare, de la care se datorează accesorii. 
  Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209 alin.(1) lit. a), art.210 si 
art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se 
 
 
             D E C I D E : 
 
 
  Respingerea ca  neîntemeiat ă  a contestaţiei formulată de X - 
Cabinet de avocat cu sediul în Brăila, _ nr._ , et._ şi CUI RO _, privind suma de 
_ lei , reprezentând dobânzi aferente T.V.A., calculate prin Decizia nr._/2012 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii, emisă de Administraţia Finanţelor 
Publice a Municipiului Brăila.   
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  În temeiul art.210 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
prezenta decizie de soluţionare este definitivă în sistemul căilor administrative 
de atac şi poate fi atacată la instanţa judecătorească de contencios 
administrativ competentă, respectiv la Tribunalul Brăila, potrivit art.218 alin.(2) 
din acelaşi act normativ, în termen de 6 luni de la data comunicării. 
  
 
   
 
 


