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nr.X/X/2011 - 10.05.2012 
 
 
 
 

DECIZIA CIVIL� NR.3969 
�edin�a public� din 13 noiembrie 2012 

PRE�EDINTE: X 
JUDEC�TOR: 

XJUDEC�TOR: X 
GREFIER: X 

 
Pe rol fiind pronun�area asupra recursului declarat de pârâta 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice X împotriva sentin�ei civile 
nr.X/16.03.2012 pronun�at� de Tribunalul X în dosar nr.X/X/2011 în 
contradictoriu cu reclamanta SC X SRL �i pârâta Administra�ia Finan�elor 
Publice pentru Contribuabili Mijlocii X, având ca obiect contesta�ie act 
administrativ fiscal. 

Dat� f�r� citarea p�r�ilor. 
Mersul dezbaterilor �i concluziile orale ale p�r�ilor au fost 

consemnate în încheierea de �edin�� de la termenul din 6 noiembrie 
2012, încheiere ce face parte integrant� din prezenta hot�râre, dat� la 
care instan�a a amânat pronun�area la 13 noiembrie 2012. 

C U R T E A  
 
Deliberând asupra recursului de fa��, constat� 
urm�toarele: 1. Cererea de chemare în judecat�: 
Prin ac�iunea înregistrat� pe rolul Tribunalului X la data de 

16.11.2011, sub nr. de dosar X/2011, reclamanta S.C. „X" S.R.L. în 
contradictoriu cu pârâta Administra�ia Finan�elor Publice pentru 
Contribuabilii Mijlocii X a solicitat instan�ei anularea, în tot, a deciziei 
privind solu�ionarea contesta�iei nr. X/04.08.2011 �i, pe cale de 
consecin��, anularea, ca netemeinic� �i nelegal�, a deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. X15.06.2011, act emis de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii X, prin care 
s-a stabilit în sarcina societ��ii plata sumelor de X lei - impozit pe profit �i 
a sumei de X lei dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente T.V.A.; având 
în vedere c� societatea reclamant�, din necesitatea ob�inerii unui 
certificat fiscal care s� nu prevad� datorii fa�� de bugetele statului, a 
achitat sumele contestate prin chitan�a nr. X/15.06.2011, solicit� 
obligarea pârâtei la restituirea acestor sume ca pl�tite, f�r� a exista o 



 2 

obliga�ie de plat�. 
în motivare, reclamanta arat� c� prin decizia referitoare la obliga�iile 

de plat� accesorii nr. X15.06.2011, act emis de c�tre Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii X, s-a stabilit în sarcina 
societ��ii S.C. „X" S.R.L. plata urm�toarelor sume: X lei impozit pe profit 
�i X lei dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente T.V.A. 

împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contesta�ie 
administrativ� prin care a solicitat anularea deciziei nr. X/15.06.2011 �i, 
pe cale de consecin��, anularea obliga�iei de plat� a sumelor indicate în 
aceast� decizie. 

Cu toate acestea, a achitat �i contravaloarea sumelor stabilite prin 
dispozi�ia privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal�. 

învedereaz� faptul c� raportul de inspec�ie fiscal� nr. X �i dispozi�ia 
privind m�surile stabilite de organele de inspec�ie fiscal� nr. X sunt acte 
emise în data de 29.04.2011. 

Prin decizia nr. X04.08.2011, contestat�, institu�ia pârât� 
motiveaz� calculul penalit��ilor/major�rilor de întârziere pân� în 
data de 30.04.2011, iar suma xreprezint� calculul accesoriilor la 
data achit�rii integrale a datoriilor. x 

Reclamanta consider� pertinent�, legal� �i temeinic� 
sus�inerea potrivit in spe�� sunt aplicabile prevederile art. 111 alin. 
2 lit. b Cod procedur� filc%lâ;i conform c�rora termenul de plat� 
pentru aceste datorii este data de 20 a lunii urm�toare. 

în drept, invoc� prevederile art. 218 alin. 2 Cod procedur� 
fiscal� �i art. 8 din Legea nr. 554/2004 modificat�. 

Pârâta nu a depus la dosarul cauzei 
întâmpinare. 2. Hot�rârea Tribunalului 
x: 
Prin sentin�a civil� nrx/16.03.2012, pronun�at� în dosar nr. 

x/x/2011 Tribunalul x: 
- a admis ac�iunea formulat� de c�tre reclamanta S.C. „x" S.R.L. 

în contradictoriu cu pârâta Administra�ia Finan�elor Publice Pentru 
Contribuabilii Mijlocii x, 

• a anulat decizia nr. x15.06.2011 �i decizia nr. x04.08.2011, 
• a obligat pârâta s� restituie reclamantei suma de x lei �i 
- a obligat pârâta, fa�� de reclamant�, la plata sumei de x lei, cu 

titlu de cheltuieli de judecat�. 
Pentru a hot�rî astfel, tribunalul a re�inut în esen�� urm�toarele: 
Prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
x/15.06.2011, emis� în temeiul art. 88 lit. c �i art. 119 din O.G. nr. 
92/2003, pârâta a stabilit în sarcina reclamantei obliga�ia de plat� a 
sumei totale de x lei, reprezentând impozit pe profit în valoare de x 
lei �i dobând� �i penalit��i de întârziere aferente T.V.A. în valoare de 
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x lei. (fila 5 dosar). 
Contesta�ia formulat� de c�tre reclamant� împotriva deciziei nr. 

x/2011 a fost respins�, ca neîntemeiat�, de c�tre pârât� prin decizia 
nr. x04.08.2011 (fila 56-61 dosar). 

Conform men�iunilor eviden�iate în Anexa la decizia nr. 
x/15.06.2011, tribunalul re�ine c� obliga�iile de plat� accesorii 
(dobânzi9 au fost calculate asupra debitelor principale reprezentând 
impozit pe profit, în sum� de x lei �i asupra sumei de x lei, 
reprezentând T.V.A., debite principale stabilite prin decizia de 
impunere nr. x/29.04.2011. 

Prin decizia de impunere nr. x/29.04.2011, emis� în baza 
raportului de inspec�ie fiscal� din 29.04.2011, organele de inspec�ie 
fiscal� au stabilit obliga�ii suplimentare de pat� în sarcina 
reclamantei, respectiv suma de x lei, reprezentând impozit pe profit 
�i suma de x lei, reprezentând T.V.A., calculând �i major�ri de 
întârziere aferente debitelor principale, pân� la data de 30.04.2011, 
în cuantum de x lei �i, respectiv x lei. 

Potrivit men�iunilor înscrise la pct. 4 din decizia nr. x/2011, 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� se pl�tesc în func�ie de data 
comunic�rii deciziei, pân� la data de 5 a lunii urm�toare, când data 
primirii este cuprins� între intervalul 01-15 din lun� �i, respectiv, 
pân� la data de 20 a lunii urm�toare, când data primirii este 
cuprins� în intervalul 16-31 din lun� (fila 81 dosar). 

Tribunalul a re�inut c� reclamanta a achitat obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� prev�zute în decizia nr. x/2011 la data de 
20.05.2011, conform ordinelor de plat� nr. x,x,x,x �i x (fila 74-76 
dosar). 

întrucât decizia nr. x a fost comunicat� reclamantei în data de 
03.05.2011, termenul de plat� (scaden�a) pentru obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite prin aceast� decizie era 05.06.2011, 
conform men�iunilor înscrise la pct. 4 din decizie (fila 77 dosar). 

Tribunalul a re�inut c� reclamanta a achitat diferen�ele de 
obliga�ii fiscale (atât cele principale cât �i cele accesorii) stabilite 
prin decizia nr. x/29.04.2011 la data 
de 20.05.2011, conform O.P. nr. x(fila 74-76 dosar), înainte de expirarea 
termenului de plat� (scaden�a). 

Potrivit dispozi�iilor art. 111 alin. 1 �i 2 Cod procedur� fiscal�: 
„Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute de 
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�. 

(2) Pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plat� se 
stabile�te în func�ie de data comunic�rii acestora, astfel: 

a) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 1-15 din lun�, 
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termenul de plat� este pân� la data de 5 a lunii urm�toare; 
b) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 16-31 din lun�, 

termenul de plat� este pân� la data de 20 a lunii urm�toare." 
întrucât reclamanta a achitat diferen�ele de obliga�ii fiscale 

(principale �i accesorii) stabilite suplimentar de plat� prin decizia nr. 
350/29.04.2011, comunicat� reclamantului la data de 03.05.2011 înainte 
de expirarea termenului de plat� prev�zut de dispozi�iile art. 111 Cod 
procedur� fiscal�, tribunalul apreciaz� c� decizia nr. x/15.06.2011 este 
nelegal�, fiind emis� de c�tre pârât� cu înc�lcarea dispozi�iilor mai sus 
enun�ate. 

De asemenea, tribunalul a observat, din examinarea con�inutului 
deciziei nr. x/2011, c� acest act administrativ fiscal nu îndepline�te 
condi�iile unei motiv�ri precise �i complete, ceea ce echivaleaz� cu 
absen�a motiv�rii actului. 

Astfel, în anexa deciziei contestate se men�ioneaz� c� documentul 
în baza c�ruia s-a stabilit suma de plat� este decizia nr. x/322 din data 
de 03.05.2011, de�i obliga�iile de plat� accesorii au fost calculate în baza 
debitelor stabilite prin decizia nr. x/29.04.2011 (respectiv pentru sumele 
de x lei �i x lei). 

De asemenea, tribunalul* a re�inut c� �i perioada pentru care s-au 
calculat aceste accesorii, 30.04.2011 - 25.05.2011, este stabilit� eronat, 
în raport de data achit�rii debitelor, respectiv 20.05.2011 (fila 5 dosar). 

Re�inând nelegalitatea deciziei nr. x/15.06.2011, pe cale de 
consecin��, tribunalul a constatat c� �i decizia nr. x/04.08.2011, privind 
solu�ionarea contesta�iei reclamantei, este nelegal�, având în vedere 
acelea�i considerente enun�ate anterior, re�inând, totodat� �i faptul c� 
suma de 201 lei, achitat� de reclamant� în baza deciziei nr. x/2011 este 
o sum� nedatorat� (fila 18 dosar). 
i Fa�� de considerentele de fapt �i de drept susmen�ionate, în temeiul art. 
218 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 coroborat cu art. 18 din Legea nr. 
554/2004, tribunalul a admis ac�iunea reclamantei S.C. „x" S.R.L. în 
contradictoriu cu pârâta Administra�ia Finan�elor Publice Pentru 
Contribuabilii Mijlocii x; a anulat decizia nr. x/15.06.2011 �i decizia nr. 
x/04.08.2011; a obligat pârâta s� restituie reclamantei suma de x lei. 

în baza art. 274 Cod procedur� civil�, tribunalul a obligat pârâta, 
fa�� de reclamant�, la plata sumei de 8,60 lei, cu titlu de cheltuieli de 
judecat�, reprezentând taxele judiciare de timbru �i timbrul judiciar. 

3. Recursul pârâtei Direc�ia General� a Finan�elor Publice x -
Administra�ia Finan�elor Publice Contribuabili Mijlocii: 

împotriva acestei hot�râri a declarat recurs pârâta Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice x - Administra�ia Finan�elor Publice Contribuabili 
Mijlocii solicitând admiterea recursului a�a cum a fost formulat, 
modificarea Sentin�ei civile nr.x/16.03.2012 pronun�at� de Tribunalul x ca 
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fiind nelegal� �i netemeinic�, iar pe fondul cauzei respingerea ac�iunii 
reclamantei �i men�inerea Deciziei nr.x/04.08.2012 emis� de D.G.F.P. x 
în totalitate ca fiind legal� �i temeinic�. 

în motivare se arat� c� organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii x, prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/15.06.2011, au stabilit accesorii 
în sum� tal�ms 
x lei, dup� cum urmeaz�: x lei reprezentând dobânzi de întârziere 
aferente impozitului pe profrt 
sum� de x lei, pentru perioada 30.04.2011-20.05.2011;  

-x lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente taxei pe 
ad�ugat� în sum� de x lei, pentru perioada 30.04.2011 -25.05.2011. 

Debitele principale, respectiv suma de x lei reprezentând 
impozit pe profite 
�i suma de x lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� au fost 
individualiza�i prin decizia de impunere nr.x/29.04.2011. Prin 
aceea�i decizie de impuneri 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat �i major�ri de întârziere 
aferente impozituftj 
pe profit, în sum� de x lei �i major�ri aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�, îrf 
sum� de x iei, pân� la data de 30.04.2011.  

Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor pentru 
Contribuabili Mijlocii,   prin   Decizia   referitoare   la   obliga�iile   de   
plat�   accesorii  nr.x/15.06.2011, au calculat dobânzi de întârziere în 
continuarea celor calculai 
prin decizia de impunere nr.x/29.04.2011, pân� la data stingerii 
sumelor datora�i inclusiv.  

Totodat�, organele fiscale, în Referatul cu propuneri de 
solu�ionare a contesta�iei nr.x/12.07.2011, precizeaz� c�, în 
conformitate cu eviden�a, â 
pl�titor â SC x SRL, obliga�iile fiscale stabilite prin Decizia de 
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� 
nr.x29.04.2011 au fost achitate 
astfel:  

- diferen�a aferent� impozitului pe profit în sum� de x lei a fost 
achitat� cu OP nr.x/20.05.2011 suma de x lei; 

t - OP nr.x/20.05.2011 suma de x lei; 
- iar, „diferen�a afereht� taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de 

x lei a fost achitat� cu suprasolvirea din data de 25.05.2011, urmare 
corec�iei efectuate, la decontul de taxa pe valoarea ad�ugat� pentru 
luna aprilie 2011 (scadenta 25.05.2011)." 

Reclamanta prin contesta�ia formulat� sus�ine c� a achitat în 
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termenul legal obliga�ia de plat�, în conformitate cu prevederile art. 
Ill alin.(2) lit. b) din O.G nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
anexând ordinele de plat�. 

în drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: Art. 119 

„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�a de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i 
penalit��i de întârziere." Art. 120 

„(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate inclusiv." 

Fa�� de prevederile legale sus men�ionate, se re�ine c� pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
Totodat�, dobânzile 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. 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� 
impozitul pe profit în sum� de x lei �i taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de x lei au fost stabilite suplimentar de plat� prin Decizia de 
impunere nr.x/29.04.2011. Prin aceea�i decizie de impunere 
organele de inspec�ie fiscal� au calculat pân� la data de 30.04.2011 
�i major�ri de întârziere aferente impozitului pe profit în sum� de x 
lei �i major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de x lei. 

Având în vedere c� accesoriile stabilite prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/15.06.2011, au fost calculate de 
c�tre organele fiscale continuarea celor stabilite prin decizia de 
impunere, pân� la data stingerii sume 
datorate, inclusiv, rezult� c� organele fiscale au procedat în conformitate 
cu 
dispozi�iile legale în materie.  

Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia, termenul de 
plat� este de 20 a lunii urm�toare, conform prevederilor art. Ill alin.(2) lit. 
b) din O.G. nr.92/20d3:«r privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile^ ulterioare, dat� prev�zut� în 
mod expres �i în cuprinsul Deciziei de impunere nr.350/29.04.2011, la 
punctul 4 "Termenul de plat�", nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, întrucât dobânzile de întârziere sunt sanc�iuni 
pentru neplata la scaden�a a obliga�iilor bugetare, fiind datorate pân� la 
data stingerii acestora. 
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în consecin��, termenul de plat� precizat în decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia 
fiscal� nr.350/29.04.2011, prezint� relevan�� în materia execut�rii silite a 
crean�ei fiscale, fiind un termen de conformare voluntar� de plat�, dup� 
expirarea c�ruia organele fiscale pot demara procedura de executare 
silit� �i nu poate fi confundat cu scaden�a obliga�iei bugetare, respectiv 
termenul de plat� prev�zut de Codul fiscal pentru crean�a bugetar�, în 
spe�� impozit pe profit, respectiv taxa pe valoarea ad�ugat�. 

Mai mult, dispozi�iile art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
precizeaz� c� orice obliga�ie bugetar� neachitat� la scaden�� genereaz� 
dobânzi de întârziere, legiuitorul f�când trimitere la scaden�� �i nu la 
termenul de plat� precizat în decizie ca termen de conformare voluntar� 
a contribuabilului. 

Folosind argumentul reducerii la absurd, se arat� c�, dac� scaden�a 
obliga�iilor înscrise s-ar confunda cu termenul de plat� înscris în decizie, 
pentru diferen�ele suplimentare stabilite în urma inspec�iei fiscale nu s-ar 
mai datora major�ri de întârziere dac� debitul principal ar fi achitat 
în�untrul termenului precizat la pct.4 din decizia de impunere 
nr.350/29.04.2011, ceea ce, evident, este absurd. 

Prin urmare societatea contestatoare face confuzie între scaden�a 
obliga�iilor fiscale �i termenul de plat� al respectivelor obliga�ii, dobânzile 
de întârziere fiind datorate pentru neachitarea debitului la scaden��, 
conform dispozi�iilor normative, nicidecum în func�ie de termenul de plat� 
dispus. 

în concluzie consider� ca temeinice �i legale actele întocmite de 
c�tre D.G.F.P. Cara�-Severin. 

Legal citat�, reclamanta intimat� nu a formulat întâmpinare. 
4. Aprecierea Cur�ii: 
Analizând actele dosarului, criticile recurentei prin prisma 

dispozi�iilor art. 304 din Codul de procedur� civil� �i examinând cauza 
sub toate aspectele, conform art. 3041 din Codul de procedur� civil�, 
Curtea de Apel constat� urm�toarele: 

4.1. Cu privire la obiectul cauzei, Curtea re�ine c� în prezenta cauz� 
reclamanta S.C. ,,x S.R.L. a contestat legalitatea actelor administrativ 
fiscale prin care Direc�ia General� a Finan�elor Publice x - Administra�ia 
Finan�elor Publice pentru Contribuabili Mijlocii a calculat major�ri de 
întârziere la o serie de obliga�ii fiscale ale reclamantei. 

în concret, reclamanta a solicitat anularea Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nrx/15.06.2011, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Contribuabili Mijlocii, �i a Deciziei nr. x/04.08.2011, 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice x - Serviciul solu�ionare 
contesta�ii, �i obligarea pârâtei s� restituie reclamantei suma de 201 lei, 
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reprezentând: 
-x lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 

profit în sum� de x lei, pentru perioada 30.04.2011-20.05.2011; 
-x lei reprezentând dobânzi de întârziere aferente taxei pe valoarea 

ad�ugat� în sum� de x lei, pentru perioada 30.04.2011-25.05.2011. 
principale, pân� la data de 30.04.2011, în cuantum de x lei �i, 
respectiv x lei. \ 

Curtea subliniaz�, astfel, c� prin Decizia de impunere nr. 
x/29.04.2011 s-a\ calculat �i major�ri de întârziere aferente debitelor 
principale, pân� la data de 30.04.2011, iar prin actul atacat - Decizia 
nr. 266/15.06.2011 - s-au calculat dobânzi de  întârziere   în   
continuarea   celor  calculate   prin   Decizia   de   impunere 
nr.x/29.04.2011, pân� la data stingerii sumelor datorate, inclusiv. 

Curtea mai precizeaz� c� obliga�iile fiscale principale stabilite 
suplimentar prin Decizia de impunere nr. x/29.04.2011 vizau impozitul 
pe profit �i T.V.A. datorate de reclamant� - obliga�ii fiscale în privin�a 
c�rora legea stabile�te reguli diferite de scadent�. 

Astfel, în cazul impozitului pe profit, plata impozitului �i 
depunerea declara�iilor fiscale se face conform art. 34 Cod fiscal, art. 
34 alin. 1 Cod fiscal stabilind c� „declararea �i plata impozitului pe 
profit, cu excep�iile prev�zute de prezentul articol, se efectueaz� 
trimestrial, pân� la data de 25 inclusiv a primei luni urm�toare 
încheierii trimestrelor I - ///. Definitivarea �i plata impozitului pe profit 
aferent anului fiscal respectiv se efectueaz� pân� la termenul de 
depunere a declara�iei privind impozitul pe profit prev�zut la art. 35". 

în privin�a taxei pe valoarea ad�ugat�, plata taxei intervine în 
condi�iile art. 157 Cod fiscal, plata trebuind s� fie f�cut� pân� la data 
la care persoana impozabil� are obliga�ia depunerii unuia dintre 
deconturile sau declara�iile prev�zute la art. 1562 �i în esen��, Curtea 
re�ine c� scaden�a pentru impozitul pe profit �i pentru T.V.A. este 
stabilit� de lege la o dat� fix�, fiind vorba de pl��i succesive, 
trimestriale, respectiv lunare, sau - în cazul regulariz�rii - anuale. 

în consecin��, scaden�a acestor obliga�ii depinde de data la care 
a intervenit faptul generator al T.V.A. , respectiv de data la care s-a 
ob�inut venitul impozabil supus impozitului pe profit. în cazul în care - 
cum este vorba �i în spe�� - s-au stabilit obliga�ii suplimentare sub 
forma T.V.A. sau a impozitului pe profit, scaden�a acestora este nu 
aceea a datei comunic�rii deciziei de impunere prin care au fost 
stabilite acele diferen�e suplimentare ci data la care obliga�ia principal� 
era exigibil� 

în acest sens, art. 111 alin. 1 Cod de Procedur� Fiscal� prevede 
regula conform c�reia „Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea 
termenelor prev�zute de Codul fiscal sau de alte legi care le 
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reglementeaz�". 
în privin�a dispozi�iilor art. 111 alin. 2 Cod de Procedur� Fiscal�, 

Curtea observ� c� acestea reglementeaz� termenul de plat� „pentru 
diferen�ele de obliga�ii fiscale principale �i pentru obliga�iile fiscale 
accesorii, stabilite potrivit legii", în acest caz termenul de plat� 
stabilindu-se în func�ie de data comunic�rii acestora. Acest text legal 
stabile�te îns� termenul de plat� a unor obliga�ii suplimentare, iar nu 
regimul juridic al accesoriilor fiscale, care este reglementat de art. 
119-120 Cod de Procedur� Fiscal�. 

Curtea reaminte�te dispozi�iile art. 119 alin. 1 Cod de Procedur� 
Fiscal�, conform c�rora „pentru neachitarea la termenul de scaden�� 
de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere", precum �i dispozi�iile art. 120 alin. 1 �i 2 Cod 
de Procedur� Fiscal�, care prev�d urm�toarele: 

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. 

2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate 
din corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a 
�i pân� la data stingerii acesteia inclusiv". 

în acest sens, Curtea re�ine c� în spe�� este vorba despre o 
diferen�� suplimentar� de crean�� fiscal� rezultat� „din corectarea 
declara�iilor sau modificarea deciziei de impunere", întrucât 
organele fiscale au procedat la recalcularea obliga�ii fiscale 
stabilite pe baza unor declara�ii fiscale ale reclamantei (de/ T.V.A. 
�i declara�ii privind stabilirea impozitului pe profit) �i care s-au 
incorecte, fiind incident art. 120 alin. 2 Cod de Procedur� Fiscal�, 
caz accesoriile „se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei erei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv*. 

Referitor la sus�inerea conform c�reia termenul de plat� este 
data de 20 a lunii urm�toare, dat� prev�zut� în mod expres �i în 
cuprinsul Deciziei de impunere nr.x/29.04.2011, la punctul 4 
"Termenul de plat�", Curtea consider� c� aceasta nume�te 
întemeiat�, întrucât dobânzile de întârziere sunt sanc�iuni pentru 
neplata lai scaden�a a obliga�iilor bugetare, fiind datorate pân� la 
data stingerii acestora. 

Ca �i organul fiscal, Curtea re�ine c� termenul de plata a 
obliga�iilor suplimentare stabilit în cuprinsul Deciziei de impunere 
nr.x/29.04.2011, are relevan�� numai în ceea ce prive�te 
imposibilitatea execut�rii silite cu priviri la aceste Sume anterior 



 10 

expir�rii acestui termen, iar nu în privin�a datei de la care sa 
datoreaz� accesoriile. 

Având în vedere c� obliga�iile fiscale principale au fost stinse 
la 20.05.201 t �  respectiv la 25.05.2011 (în cazul T.V.A.), Curtea re�ine 
c� organele fiscale au procedat corect la calcularea dobânzilor 
suplimentare pân� la datele men�ionate ma|; sus, sub rezerva - deja 
men�ionat� - c� Decizia de impunere nr. x/29.04.2011 nu a fost 
desfiin�at� cu privire la obliga�iile suplimentare principale - aspect 
care nu a fost învederat în cauz�. 

Pentru cele ar�tate mai sus, Curtea consider� c� instan�a de 
fond a pronun�at solu�ia recurat� cu aplicarea gre�it� a legii, 
re�inând în mod nefondat nelegalitatea-integral� a actelor 
contestate de reclamant�. 

Curtea re�ine, a�adar, c� este incident în cauz� motivul de 
recurs prev�zut de 
art. 304 punctul 9 Cod de Procedur� Civil�, solu�ia fiind dat� cu 
interpretarea eronata; 
a st�rii de fapt.  

Având în vedere cele ar�tate mai sus, în conformitate cu art. 
312 alin. 1 �i 3-Cod de Procedur� Civil�, apreciind c� este întemeiat 
recursul formulat de pârât�" Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin - Administra�ia Finan�elor Publice Contribuabili 
Mijlocii împotriva sentin�ei civile nr. x/16.03.2012, pronun�at� de 
Tribunalul Cara�-Severin în dosar nr. x115/2011, Curtea îl va admite. 

în consecin��, Curtea, rejudecând cauza, va modifica sentin�a 
civil� recurat� în sensul c� va respinge ac�iunea formulat� de 
reclamanta S.C. „x" S.R.L. în contradictoriu cu pârâta Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice x -Administra�ia Finan�elor Publice 
Contribuabili Mijlocii, având ca obiect anularea Deciziei referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii nr. x/15.06.2011, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Contribuabili Mijlocii, �i a Deciziei 
nr. x/04.08.2011, emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice x - 
Serviciul solu�ionare contesta�ii, �i obligarea pârâtei s� restituie 
reclamantei suma de 201 lei. 

 
PENTRU ACESTE 

MOTIVE ÎN NUMELE 
LEGII DECIDE 

 
Admite recursul formulat de pârâta Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice x - Administra�ia Finan�elor Publice Contribuabili 
Mijlocii împotriva sentin�ei civile nr. x/16.03.2012, pronun�at� de 
Tribunalul Cara�-Severin în dosar nr. x/115/2011. 
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Modific� sentin�a civil� nr. x/16.03.2012, pronun�at� de 
Tribunalul Cara�-Severin în dosar nr. x/x/2011 în sensul c� respinge 
ac�iunea formulat� de reclamanta S.C. „x" S.R.L. în contradictoriu 
cu pârâta Direc�ia General� a Finan�elor Publice x - Administra�ia 
Finan�elor Publice Contribuabili 
 
Mijlocii, având ca obiect anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. x/15.06.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice Contribuabili,Mijlocii, �i a Deciziei nr. x/04.08.2011, emis� de 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice x- Serviciul solu�ionare contesta�ii, 
�i obligarea pârâtei restituie reclamantei suma de x lei. X 
 
 

Irevocabil�. 
Pronun�at�  în �edin�a public� din 13.11.2012. 

PRE�EDINTE x 
 
 
 


