D E C I Z I E nr.
privind contesta ia formulat de SC XSRL
înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr.

.

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad Serviciul Eviden
Pl titor Persoane Juridice cu adresa nr.
2015, înregistrat la Direc ia
General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.
..05.2015, asupra
contesta iei formulate de
SC X SRL
CUI
.
cu sediul în
cu sediul procesual ales în

..
.

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr.
.05.2015 i la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara
sub nr.
..05.2015.
Petenta SC
SRL a formulat contesta ie împotriva Deciziei
referitoare la obliga iile de plat
accesorii nr.
.04.2015 emis de
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad prin care s-au stabilit în
sarcina sa dobânzi i penalit i de întârziere pentru neplata la termen a taxei pe
valoarea ad ugat suplimentar stabilit în sarcina sa prin Decizia de impunere
nr.
..2014.
Contesta ia a fost semnat de reprezentantul legal al petentei,
.., la
dosarul cauzei fiind depus împuternicirea avoca ial în original, a a dup cum
prevede art. 206 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat .
Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art.
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat .
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Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a
contesta iei:
I. Societatea petent solicit anularea Deciziei referitoare la obliga iile de
plat accesorii nr. ...04.2015 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor
Publice Arad, numai pentru suma de
.. lei, în sus inerea contesta iei
argumentând urm toarele:
- Decizia de impunere nr.
..12.2014 a fost emis de Administra ia
Jude ean a Finan elor Cara Severin în baza Raportului de inspec ie fiscal nr.
..11.2014 întocmit de acelasi organ fiscal
- petenta arat cu privire la competen a teritorial privind administrarea
impozitelor, taxelor contribu iilor si a altor sume datorate bugetului general
consolidat,c în cazul în speta a aparut un conflict de competenta
- în opinia petentei, conform art. 33 alin. (1) din O.G nr. 92/2003
competenta revine acelui organ fiscal în a c rui raza teritorial se afl domiciliul
fiscal al contribuabilului, iar Decizia de impunere nr.
..12.2014 a fost
emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Cara Severin care a efectuat
inspec ia fiscal cu toate c sediul petentei se afl în Arad
- totodat petenta sus ine c în conformitate cu dispozi iile art. 99 alin. (3)
din O.G nr. 92/2003 competen a de exercitare a inspec iei fiscale se poate
delega altui organ fiscal ( ), iar din con inutul Raportului de inspec ie fiscal
cu nr.
.11.2014 nu rezult c A.J.F.P .. a fost delegat prin ordin al
pre edintelui A.N.A.F. s efectueze inspec ia fiscal la un contribuabil care nu
are domiciliul fiscal în judetul
.
- in opinia petententei in cazul în care Agen ia Na ional de Administrare
Fiscal nu a emis un ordin de delegare a competen ei pentru efectuarea
inspec iei fiscale in favoarea AJFP .. atunci actele administrative emise de
acest organ fiscal sunt nule si pe cale de consecin este lovita de nulitate i
Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii cu nr.
...04.2015.
II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr.
04.2015 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad,
organele fiscale din cadrul A.J.F.P Arad, în conformitate cu prevederile art. 88
lit. c) i art. 119 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur
fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, au stabilit în sarcina societ ii
petente suma de
lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea
ad ugat calculate pentru obliga iile principale stabilite prin Decizia de
impunere nr.
..12.2014, neachitate la scaden .
III. S.C. X S.R.L cu sediul în
. este înregistrat la Oficiul
Registrulu i Comer ului Arad sub nr.
, are cod unic de înregistrare
.
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IV. Având în vedere, motivele invocate de petent , documentele existente
la dosarul contesta iei i prevederile actelor normative în vigoare, se re ine c
Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor
Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i legal,
reprezentan ii Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit în
sarcina petentei S.C. X S.R.L suma de
. lei contestesta de petent ,
reprezentând accesorii calculate pentru neplata la termen a TVA stabilit
suplimentar în sarcina sa.
În fapt, referitor la taxa pe valoarea ad ugat , prin Decizia de impunere
nr. .. din
.2014 privind obliga iile fiscale suplimentare de plat stabilite
de inspec ia fiscal pentru persoane juridice emis de Activitatea de Inspec ie
Fiscal din cadrul Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Cara - Severin
în sarcina S.C. X S.R.L s-a stabilit o taxa pe valoarea ad ugat în sum de .
lei i accesorii aferente în sum de
. lei.
Decizia de impunere nr.
...11.2014 emis în baza Raportului de
inspec ie fiscal nr.
..11.2014, a fost comunicat petentei, la data de
..12.2014.
În drept, Ordonan a Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003,
republicat , actualizat , privind Codul de procedur fiscal :
ART. 21
Crean ele fiscale
(1) Crean ele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care, potrivit legii,
rezult din raporturile de drept material fiscal.
(2) Din raporturile de drept prev zute la alin. (1) rezult atât con inutul, cât
i cuantumul crean elor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea
taxei pe valoarea ad ugat , dreptul la restituirea impozitelor, taxelor,
contribu iilor i a altor sume care constituie venituri ale bugetului general
consolidat, potrivit alin. (4), denumite crean e fiscale principale;
b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalit ilor de întârziere sau
major rilor de întârziere, dup caz, în condi iile legii, denumite crean e fiscale
accesorii.
ART. 22
Obliga iile fiscale
Prin obliga ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în elege:
( )
c) obliga ia de a pl ti la termenele legale impozitele, taxele, contribu iile i
alte sume datorate bugetului general consolidat;
d) obliga ia de a pl ti dobânzi, penalit i de întârziere sau major ri de
întârziere, dup caz, aferente impozitelor, taxelor, contribu iilor i altor sume
datorate bugetului general consolidat, denumite obliga ii de plat accesorii;
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ART. 24
Stingerea crean elor fiscale
Crean ele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silit , scutire,
anulare, prescrip ie i prin alte modalit i prev zute de lege.
ART. 85
Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate
bugetului general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contribu iile i alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:
a) prin declara ie fiscal , în condi iile art. 82 alin. (2) i art. 86 alin. (4);
b) prin decizie emis de organul fiscal, în celelalte cazuri.
CAP. I
Dispozi ii generale
ART. 110
Colectarea crean elor fiscale
(1) În sensul prezentului titlu, colectarea const în exercitarea ac iunilor care
au ca scop stingerea crean elor fiscale.
(2) Colectarea crean elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean sau
al unui titlu executoriu, dup caz.
(3) Titlul de crean este actul prin care se stabile te i se individualizeaz
crean a fiscal , întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept ite,
potrivit legii. Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere;
b) declara ia fiscal ;
c) decizia referitoare la obliga ii de plat accesorii;
( )
ART. 110^1
Eviden a crean elor fiscale
(1) În scopul exercit rii activit ii de colectare a crean elor fiscale, organele
fiscale din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal organizeaz ,
pentru fiecare contribuabil, eviden a crean elor fiscale i modul de stingere a
acestora.
ART. 119
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere
(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. 120
Dobânzi
(1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei
fiscale ca urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la
scaden
i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
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imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data stingerii sumei
datorate inclusiv.
ART. 120^1*)
Penalit i de întârziere
(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea
obliga iilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden
i pân la data
stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi iile art. 120 alin. (2)-(6) sunt
aplicabile în mod corespunz tor.
( )
(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor.
Fa de prevederile legale mai sus citate rezult c dobânzile i penalit ile
de întârziere se datoreaz pentru neachitarea la termenul de scadenta de c tre
debitor a obliga iilor fiscale, ca o m sura accesorie in raport cu debitul principal,
în situa ia in care suma datorata in contul acestui debit a fost stabilita prin
decizie emisa de organul fiscal. Pentru neachitarea obliga iilor fiscale se
calculeaz dobânzi i penalit i de întârziere pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm toare termenului scadent pana la data stingerii
sumei datorate.
In ceea ce prive te debitul principal stabilit suplimentar taxa pe valoarea
ad ugat
din documentele existente la dosarul cauzei rezult c acesta a fost
individualizat de c tre organul fiscal prin Decizia de impunere nr.
.11.2014,
decizie care a produs efecte juridice de la data la care a fost comunicat petentei,
respectiv data de
...12.2014, inclusiv in ceea ce prive te calcularea
accesoriilor aferente neachit rii la termen a acestei obliga ii fiscale de natura
TVA.
Referitor la afirma iile petentei ca în cazul în care Agen ia Na ional de
Administrare fiscal nu a emis un ordin de delegare a competen ei pentru
efectuarea inspec iei fiscale in favoarea AJFP
. atunci actele administrative
emise de acest organ fiscal sunt nule si pe cale de consecin este lovita de
nulitate i Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii cu nr.
..04.2015, aratam c A.J.F.P Arad are competent teritorial de
administrare a SC X SRL Arad potrivit art. 33 alin. 1 din Codul de procedura
fiscal .
Competenta privind efectuarea inspec iei fiscale a fost delegata altui
organ fiscal conform art. 99 alin. 3 din Codul de procedura fiscal . Delegarea
de competent efectuându-se prin emiterea ordinului de serviciu conform art. 96
alin. 3 din HG nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal
ART.96
Competen a
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(3) Competen a privind efectuarea inspec iei fiscale se poate delega altui organ
fiscal.
96.3. Delegarea de competen se face prin emiterea unui ordin de serviciu.
Potrivit art. 96 alin. (3) din Codul de procedur fiscal , competen a se poate
delega i în cazul controalelor încruci ate sau în alte cazuri fundamentate .
Referitor la afirma iile reprezentantei petentei din cuprinsul contesta iei
formulate, în virtutea principiului general de drept nemo censitur ignorare
legem in propriam turpitudine inveder m acestuia c în cauz sunt incidente
prevederile art. 96 din Codul de procedur fiscal , din lecturarea primei file a
Raportului de inspec ie fiscal nr.
. din
...2014 rezultând cu puterea
eviden ei num rul i data Ordinului de serviciu:
.10.2014 în baza c ruia s-a
realizat delegarea de competen .
Din motivarea contesta iei formulate rezult c reprezentantul petentei se
afl în confuzie referitor la competen a realiz rii inspec iei fiscale ( i a
posibilit ilor de delegare a acesteia), reglementat la Titlul VII Cod procedur
fiscal vis `a vis de competen a teritorial de administrare a crean elor fiscale
reglementate la Titlul III Cod procedur fiscal .
Astfel, din documentele existente la dosarul cauzei rezult c în situa ia
petentei, care a facut obiectul unei inspec ii fiscale realizate prin delegare de
competen de c tre A.J.F.P.
i în urma c reia în sarcina sa s-au stabilit
obliga ii suplimentare de natura TVA, pentru neplata la termenul legal a acestei
obliga ii de natura TVA suplimentar, in mod corect i legal organul fiscal
territorial competent în administrarea petentei A.J.F.P Arad a stabilit în sarcina
acesteia accesorii conform Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii
nr.
..04.2015.
De altfel, din examinarea informa iilor con inute de baza de date a
Ministerului Jus i iei se constat c petenta a formulat o ac iune în contencios
administrativ i fiscal care a f cut obiectul Dosarului nr. 229/108/2015 al
Tribunalului Arad, de suspendare a execut rii unor acte administrativ fiscale,
ac iune respins de aceast instan de control judiciar la 11.03.2015.
Recursul formulat de petent la Curtea de Apel Timi oara în acela i dosar
a fost solu ionat la 19.06.2015 prin confirmarea definitiv a respingerii ac iunii
pronun at de Tribunalul Arad.
Petru toate aceste motive i având în vedere c în cuprinsul contesta iei
formulate reprezentantul petentei nu a prezentat argumente legale i nici
înscrisuri de natura mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur
fiscal care s demonstreze c petenta nu datoreaz accesorii de natura
dobânzilor i penalit ilor de întârziere pentru neplata la termen a TVA,
contesta ia formulat de petent prin reprezentant legal urmeaz a fi respins , ca
neîntemeiat .
Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor art. 21, art. 22,
art. 24, art. 85,art. 96, art.99, art. 110, art. 110^1, art. 119, art. 120, art. 120^1,
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art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat ,
actualizat , privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.
21583/23.06.2015, se
DECIDE
- respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat împotriva Deciziei
referitoare la obliga iile de plat
accesorii nr.
.04.2015 emis de
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, pentru suma total de 583
lei.
- prezenta decizie se comunica la:
-X
.
cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.
Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad sau Tribunalul Timi in
termen de 6 luni de la primirea prezentei.

DIRECTOR GENERAL,
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