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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE 
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE  
A JUDE�ULUI S U C E A V A 
 

 
 

 
DECIZIA NR. 012 

din 26.01.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de Persoana Fizic� 

Autorizat�  ....., din localitatea Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 

Suceava sub nr. .....din 08.12.2005 
 
 

 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  

fost  sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice  a municipiului Suceava prin  
adresa  nr.  ...../07.12.2005,  înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava  sub  nr.  .....,  cu privire la contesta�ia  formulat�  de  
P.F. ....., cu sediul în localitatea ….. jude�ul Suceava.  

P.F. ....., din localitatea Suceava, contest�  m�surile  stabilite prin 
Decizia de impunere nr. ....., întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava, privind  suma  de  .....lei, reprezentând: 
                   - .....lei taxa pe valoarea ad�ugat�;  
                   - .....lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                   -..... lei penalit��i aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                   -…..lei fond special de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap; 
                   -…..lei dobânzi fond special de solidaritate social� pentru persoanele 
cu handicap; 

         -…..lei penalit��i fond special de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap. 
 

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. P.F. ....., din localitatea Suceava, contest� m�surile  stabilite  

prin  Decizia de impunere nr. ....., întocmit� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava, privind  suma  de  .....lei,  reprezentând 
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taxa pe valoarea ad�ugat�, fond special de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap �i  accesorii ale acestora. 

 
Persoana fizic� autorizat� ....., prin cererea formulat�, contest� 

modul de calcul al taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, precum �i 
dobânzile �i penalit��ile de întârziere aferente, pe motiv c� organul de control nu 
a �inut cont de faptul c� societatea a fost pl�titoare de T.V.A. doar pentru 
perioada 01.06.2002 – 31.07.2002. 

 Petenta precizeaz� c� la calculul taxei pe valoarea ad�ugat� 
organele fiscale nu au avut în vedere prevederile articolelor 23 alin. (4) �i 60 
alin. (6) din H.G. nr. 598/2002 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 
345/2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se stipuleaz� c� taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� materiilor prime �i materialelor, a produselor finite �i 
a m�rfurilor existente în stoc la începutul lunii în care persoanele impozabile au 
fost luate în eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat� se deduce potrivit 
prevederilor art. 22 din lege, pe baz� de inventariere �i conform documentelor 
legale de provenien��.  

Contestatoarea men�ioneaz� c� s-a f�cut inventarierea m�rfurilor în 
acea perioad�, dar din gre�eal� s-a f�cut la data de 01.04.2005, �i c� m�rfurile 
provin de la societ��i pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

De asemenea, consider� c� suma recalculat� de organele de control 
este mult prea mare �i nu are posibilitatea s� o pl�teasc�. 

 Persoana fizic� autorizat� ..... sus�ine c� la calculul accesoriilor nu 
s-au aplicat noile prevederi legale  privind modificarea procentelor la dobânzi �i 
penalit��i pentru lunile august �i septembrie 2005. 

Prin cererea formulat� petenta contest� �i suma de ….. lei, 
reprezentând fond sprijin persoane cu handicap, precum �i dobânzile �i 
penalit��ile aferente, pe motiv c� aceast� contribu�ie a fost achitat� la termen, iar 
organul de control nu a luat în calcul aceste pl��i.  

De asemenea, men�ioneaz� c� în sus�inerea cauzei anexeaz� copii 
ale chitan�elor �i ordinelor de plat� cu care face dovada achit�rii acestor debite.  

 
II. Prin  Decizia de  impunere nr.  ....., emis� în baza în baza 

Raportului de inspec�ie fiscal� nr. .....,  organele  de  inspec�ie  fiscal�  din  
cadrul   Administra�iei Finan�elor Publice Suceava au stabilit c� P.F. .....  
din localitatea Suceava datoreaz� bugetului de stat o tax� pe valoarea 
ad�ugat� suplimentar� în sum� de .....lei, dobânzi de întârziere de .....lei �i 
penalit��i aferente de ..... lei, precum �i un debit suplimentar la fondul de 
sprijin al persoanelor cu handicap în sum� de ….. lei, dobânzi de întârziere 
de ….. lei �i penalit��i aferente de ….. lei. 

 
Referitor la taxa pe valoarea ad�ugat�. 
În urma verific�rilor efectuate, organul fiscal a constatat c� P.F. ..... 

a fost înregistrat� ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� începând cu 
01.06.2002, conform certificatului de înregistrare din data de 13.05.2002, �i a 
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ie�it din eviden�a pl�titorilor de tax� pe valoarea ad�ugat� la data de 01.08.2002, 
conform adresei nr. ...... 

Organul fiscal a constatat c� în luna iunie 2002 persoana fizic� ..... a 
înregistrat în plus taxa pe valoarea ad�ugat� colectat� în sum� de ….. lei, aceast� 
sum� provenind din luna mai 2002, când nu era pl�titoare de T.V.A. 

Inspectorii fiscali au constatat c� în luna iulie 2002 contribuabilul 
nu a înregistrat în decont taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� aferent� 
facturilor de intrare a m�rfurilor �i nu a colectat taxa pe valoarea ad�ugat� 
aferent� ie�irilor respective, înscrise în monetare, pentru punctul de lucru din 
localitatea Suceava, rezultând o diferen�� de T.V.A. de ….. lei. 

De asemenea, organele fiscale au constatat c� P.F. ..... în momentul 
în care a solicitat scoaterea din eviden�� ca pl�titor de TVA nu a efectuat 
regularizarea taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, aferent� stocului la 
data de 31.07.2002.  

Prin actul contestat se precizeaz� c� stocul de marf� la data de 
31.07.2002 a fost determinat scriptic, pe baza intr�rilor �i vânz�rilor eviden�iate 
de contribuabil în „Registrul jurnal de încas�ri �i pl��i”. 

Pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� de plat� 
în sum� de .....lei, organele fiscale a calculat dobânzi de întârziere în sum� de 
.....lei �i penalit��i de ..... lei. 

 
Referitor la fondul special de solidaritate social� pentru 

persoanele cu handicap 
 
În urma verific�rilor efectuate organul fiscal a constatat c� pentru 

perioada mai 2002 – decembrie 2002 contribuabilul nu a constituit �i nu a virat 
la bugetul de stat contribu�ia de 2% la fondul special de solidaritate social� 
pentru persoanele cu handicap, în sum� de ….. lei. 

Pentru neachitarea în termen a fondului special de solidaritate 
social� pentru persoanele cu handicap în sum� total� de ….. lei, organele de 
control au calculat dobânzi de întârziere de ….. lei  �i penalit��i aferente de ….. 
lei. 

 
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: 

 
1.  În ceea ce prive�te  suma  contestat�  de  .....lei, reprezentând 

taxa pe valoarea ad�ugat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� P.F. ..... datoreaz� 
integral aceast� sum�, în condi�iile în care organul fiscal nu a luat în 
considerare taxa pe valoarea ad�ugat� deductibil� aferent� stocului de 
m�rfuri la data lu�rii în eviden�� a contribuabilului ca pl�titor de taxa pe 
valoarea ad�ugat�. 
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În fapt, P.F. ..... a devenit pl�titoare de T.V.A.  începând cu data 
de 01.06.2002 �i a ie�it din eviden�a pl�titorilor de T.V.A. începând cu data de 
01.08.2002. 

Prin cererea formulat�, petenta sus�ine c� la stabilirea taxei pe 
valoarea ad�ugat� suplimentare în sum� de .....lei  organele de control nu au avut 
în vedere taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� materiilor prime �i materialelor, a 
produselor finite �i a m�rfurilor existente în stoc la începutul lunii în care a fost 
luat� în eviden�� ca pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat�.  

 
                      În drept, în ceea ce prive�te regimul deducerii taxei pe valoarea 
ad�ugate aferente stocurilor de marf� la data la care contribuabilul devine 
pl�titor, sunt aplicabile prevederile art. 59 alin. (6) din Hot�rârea Guvernului 
nr. 598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 
privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 

 
„(6) Taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� materiilor prime �i 

materialelor, produselor finite, produselor în curs de fabrica�ie �i 
m�rfurilor existente în stoc la începutul lunii în care persoanele impozabile 
au fost luate în eviden�� ca pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, precum 
�i celor destinate realiz�rii bunurilor �i serviciilor al c�ror regim de tax� pe 
valoarea ad�ugat� se modific� în sensul trecerii de la scutire f�r� drept de 
deducere la taxare se deduce potrivit prevederilor art. 22 din lege, pe baz� 
de inventariere �i conform documentelor legale de provenien��”, 
 
coroborate cu prevederile art. 22 aliniatul (3) �i (4) �i art. 24 din Legea  nr. 
345 din  1 iunie 2002 privind taxa pe valoarea ad�ugat�, unde se precizeaz�: 
 
                    „(3) Au dreptul la deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� numai 
persoanele impozabile înregistrate la organele fiscale teritoriale ca pl�titori 
de tax� pe valoarea ad�ugat�. 

(4) Persoanele impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe 
valoarea ad�ugat� au dreptul de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� 
aferente bunurilor �i serviciilor destinate realiz�rii de: 
                      a) opera�iuni taxabile; 
                      b) livr�ri de bunuri �i/sau prest�ri de servicii scutite de taxa pe 
valoarea ad�ugat� prev�zute la art. 11 alin. (1) �i la art. 12; 

 c) ac�iuni de sponsorizare, publicitate, protocol, precum �i 
pentru alte ac�iuni prev�zute în legi, cu respectarea limitelor �i destina�iilor 
prev�zute în acestea; 

d) opera�iuni rezultând din activit��i economice prev�zute la 
art. 2 alin. (2), efectuate în str�in�tate, care ar da drept de deducere dac� 
aceste opera�iuni ar fi realizate în interiorul ��rii; 

    e) opera�iuni prev�zute la art. 3 alin. (6) �i (7), dac� taxa pe 
valoarea ad�ugat� ar fi aplicabil� transferului respectiv.[…] 
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Art. 24  (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� orice persoan� impozabil� trebuie s� justifice suma taxei 
cu urm�toarele documente: 

    a) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. a), cu 
facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de 
c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat�; 

    b) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. b), cu 
declara�ia vamal� de import sau actul constatator al organelor vamale; 

 c) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. c), cu 
declara�ia vamal� emis� pe numele s�u �i documentul care confirm� 
achitarea taxei pe valoarea ad�ugat� sau, în cazul compens�rii, decontul de 
tax� pe valoarea ad�ugat� aferent lunii precedente, din care rezult� taxa de 
rambursat, �i nota contabil� prin care s-a efectuat compensarea; 

    d) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. d), cu 
documentul care confirm� achitarea taxei pe valoarea ad�ugat� sau, în 
cazul compens�rii, decontul de tax� pe valoarea ad�ugat� aferent lunii 
precedente, din care rezult� taxa de rambursat, �i nota contabil� prin care 
s-a efectuat compensarea; 

   e) pentru deducerea prev�zut� la art. 22 alin. (5) lit. e), cu 
facturi fiscale sau alte documente legal aprobate, emise pe numele s�u, de 
c�tre persoane impozabile înregistrate ca pl�titori de tax� pe valoarea 
ad�ugat� �i documentul care confirm� achitarea taxei pe valoarea 
ad�ugat�.” 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� exercitarea dreptului 

de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� stocului de marf� existent la 
începutul lunii în care contribuabilul este luat în eviden�� ca pl�titor de tax� pe 
valoarea ad�ugat� se face în baza inventarului, a documentelor emise de 
persoane pl�titoare de tax� pe valoarea ad�ugat� �i a documentelor din care s� 
rezulte c� bunurile sunt destinate opera�iunilor taxabile.  

A�a dup� cum rezult� din textele de lege men�ionate, contribuabilul, 
pentru a face dovada c� bunurile aflate în stoc la data la care este luat în eviden�� 
ca pl�titor de T.V.A. provin de la persoane pl�titoare de T.V.A., trebuie s� 
justifice existen�a stocurilor de m�rfuri, care, a�a cum s-a men�ionat mai sus, se 
face pe baz� de inventariere. 

Mai mult, atâta timp cât contribuabilul, cum singur recunoa�te prin 
contesta�ia formulat�, nu �i-a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� stocurilor 
�i nici nu a efectuat  inventarierea bunurilor prin care s� fac� dovada existen�ei 
în stoc la data la care a devenit pl�titor de T.V.A., respectiv  01.06.2006, de 
bunuri care provin de la pl�titori de tax� pe valoarea ad�ugat�, organele de 
control nu aveau elemente care s� duc� la analiza unei st�ri de fapt. 

 
Potrivit punctului 102.2 din Hot�rârea Guvernului   nr. 1050 

/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
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Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� „La examinarea 
st�rii de fapt fiscale pentru stabilirea bazei de impunere, organul fiscal 
competent va avea în vedere toate documentele justificative �i eviden�ele 
financiar-contabile �i fiscale care constituie mijloace de prob� �i sunt 
relevante pentru stabilirea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 

 
În ceea ce prive�te dovedirea situa�iei de fapt fiscale, la art. 64 din 

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2004 privind Codul de procedur� fiscal�, se 
precizeaz�: 

„Sarcina probei în dovedirea situa�iei de fapt fiscale 
(1) 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.” 

 
Deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� stocului de marf� la 

data de 01.06.2002 nu a f�cut obiectul analizei organului de control întrucât 
petenta nu a dedus taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� stocurilor de marf� �i nu a 
prezentat documente justificative din care s� rezulte c� la data la care a devenit 
pl�titoare de T.V.A. de�inea  bunuri ce proveneau de la furnizori pl�titori de 
T.V.A. 

De altfel, nici la dosarul cauzei contestatoarea nu depune documente 
care s� justifice sus�inerile privind  deducerea taxei pe valoarea ad�ugate 
aferente stocurilor de bunuri la data la care a devenit pl�titoare de T.V.A..  

Mai mult, prin contesta�ia formulat� petenta recunoa�te c� nu a 
efectuat inventarierea m�rfurilor existente în stoc la data la care a devenit 
pl�titoare de T.V.A., aceasta sus�inând c� a f�cut inventarierea  m�rfurilor „din 
gre�eal� la 01.04.2005” �i nu la data de 01.06.2002, când a devenit pl�titoare de 
T.V.A. 

Având în vedere cele prezentate mai sus se trage concluzia c� P.F. 
..... nu beneficiaz� de deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� aferent� materiilor 
prime �i materialelor, a produselor finite �i a m�rfurilor existente în stoc la 
începutul lunii în care a fost luat� în eviden�� ca pl�titoare de tax� pe valoarea 
ad�ugat�, motiv pentru care se va respinge contesta�ia formulat� pentru acest 
cap�t de cerere, ca neîntemeiat� �i nesus�inut� cu documente. 

 
2. Referitor la accesoriile în sum� de .....lei, reprezentând .....lei 

dobânzi de întârziere �i ..... lei penalit��i de întârziere. 
 
În fapt, prin Decizia nr. ....., ce face obiectul contesta�iei,  organele 

de control au calculat pentru neachitarea în termen a taxei pe valoarea ad�ugat� 
stabilit� suplimentar dobânzi de întârziere de .....lei �i penalit��i de ..... lei. 

 
În  drept,  în ceea ce prive�te stabilirea dobânzilor �i 

penalit��ilor de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor bugetare, 
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pentru perioada ce face obiectul actului contestat, sunt aplicabile urm�toarele 
acte normative: 

 
��pân� la data de 31.12.2002, art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a Guvernului 

nr.11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, modificat� prin O.G. 
nr. 26/2001, care stipuleaz�: 

                    "ART. 13 
                    Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, debitorii 
datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la 
data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

ART. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �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 termene de plat�. […]” 

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.[…] 

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 1.01.2004, art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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. […] 
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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 �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv;[…] 

Art. 120  
(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 n. 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.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru crean�ele 

fiscale datorate �i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 

Având în vedere prevederile men�ionate mai sus �i �inând cont de 
faptul  c� pentru debitul care le-a generat contesta�ia a fost respins�, taxa pe 
valoarea ad�ugat� fiind datorat�, se trage concluzia c� datoreaz� �i accesoriile 
aferente. 

 
În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei c� pentru lunile 

august �i septembrie 2005 organele de control nu au avut în vedere noile 
prevederi prin care s-a modificat procentul dobânzilor, din analiza calcului 
accesoriilor se re�ine c� organele de control au aplicat la dobânzi pentru perioada 
01.08.2005 – 31.08.2005 cota de 0,06 % �i pentru perioada 01.09.2005 – 
30.09.2005 cota de 0,05  %, iar la penalit��i, pentru perioada men�ionat� de 
contestatoare, organele de control au aplicat cota de 0,6 %.  
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ÎÎnn  cceeeeaa  ccee  pprriivvee��ttee  nniivveelluull  ddoobbâânnzziilloorr  ddee  îînnttâârrzziieerree,,  ppâânn��  llaa  
3311..0088..22000055  ssuunntt  aapplliiccaabbiillee  pprreevveeddeerriillee Hot�rârii Guvernului nr. 67 din 29 
ianuarie 2004 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea 
la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat� �i pe perioada pentru care au fost 
acordate înlesniri la plat�, unde la art. 1 se precizeaz�: 

 
                     „Nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul de 
scaden�� de c�tre debitori a obliga�iilor de plat� reprezentând impozite, 
taxe �i alte contribu�ii, precum �i pe perioada pentru care au fost acordate 
înlesniri la plat� este de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere sau zi 
calendaristic�, dup� caz.” 

  
Începând cu data de 01.09.2005, sunt aplicabile prevederile   

Hot�rârii Guvernului nr. 784 din 14 iulie 2005 privind stabilirea nivelului 
dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a obliga�iilor,  publicat� în 
Monitorul Oficial nr. 691 din  1 august 2005, unde la art. 1 �i art. 2 alin. (1) se 
precizeaz�: 

„Art.1 
(1) Nivelul dobânzii datorate pentru neachitarea la termenul 

de scaden�� de c�tre debitori a obliga�iilor de plat� reprezentând impozite, 
taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general consolidat este de 
0,05% pentru fiecare zi de întârziere.[…] 

Art. 2 
 (1) Prezenta hot�râre intr� în vigoare începând cu data de 

întâi a lunii urm�toare public�rii în Monitorul Oficial al României, Partea 
I. 

(2) Pe data intr�rii în vigoare a prezentei hot�râri se abrog� 
Hot�rârea Guvernului nr. 67/2004 pentru stabilirea nivelului dobânzii 
datorate pentru neachitarea la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat� 
�i pe perioada pentru care au fost acordate înlesniri la plat�, publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 4 februarie 2004.” 

 
În ceea ce prive�te nivelul penalit��ilor de întârziere pentru lunile 

august �i septembrie 2005 sunt aplicabile prevederile articolul 120 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, a�a 
cum a fost modificat� prin Legea   nr. 210 din  4 iulie 2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
precizeaz�: 
 

„(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.” 
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Din textele de lege mai sus men�ionate se re�ine c� penalit��ile de 

întârziere pentru lunile august �i decembrie sunt de 0,6% pentru fiecare lun� 
�i/sau pentru fiecare frac�iune de lun� de întârziere, iar cota aplicabil� dobânzilor 
de întârziere este de 0,06 % pentru luna august 2005 �i de 0,05 % pentru luna 
septembrie 2005. 

 
Potrivit adresei organului de control, înregistrat� la Direc�ia 

General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ...../ din 24.01.2006, 
calculul accesoriilor pentru taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar de 
organele de control prin actul atacat, se prezint� astfel: 

 
 

DOBÂNZI : 
                                                                                                         
  T.V.A      PERIOADA                         NR. ZILE                      DOBÂNZI      
     lei                                                      ÎNTÂRZIERE                                                                                                             
  ….    25.07.2002 -  26.08.2002          32                   …. x 0,10 % =     ….       
  .....    26.08.2002 – 31.08.2002            5                    .....x 0,10 % =     ..... 
  .....    01.09.2002 – 31.12.2002        122                    .....x 0,07 % =     …. 
  .....    01.01.2003 – 31.08.2005        974                    .....x 0,06 % =     ….  
  .....    01.09.2005 – 31.10.2005          61                    .....x 0,05 % =     …. 
  T O T AL                                                                                                    .....lei 
 
PENALIT��I:  
          
T.V.A       PERIOADA                         NR. LUNI                      PENALIT��I      
     lei                                                      ÎNTÂRZIERE                                                                                                                                                                                              
 …        25.07.2002 – 26.08.2002          32                   ….x 0,5 % =     ..... 
.....        01.09.2002 – 15.07.2005          35                   .....x 0,5 % =     ..... 
.....        15.07.2005 – 31.10.2005            4                   .....x 0,6 % =     ..... 
T O T A L                                                                                                      ..... lei 
 

Din cele prezentate mai sus se re�ine c� sus�inerea contestatoarei 
cum c� pentru lunile august �i septembrie 2005 organele de control nu au avut în 
vedere noile prevederi prin care s-a modificat procentul dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere nu poate fi re�inut�, întrucât cotele aplicate prin actul 
atacat pentru aceast� perioad� sunt cele prev�zute de lege.   

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

pe valoarea ad�ugat� care a generat dobânzile de .....lei �i penalit��ile de ..... lei 
contesta�ia a fost respins�, urmeaz� ca, potrivit principiului de  drept  
"accesorium  sequitur  principale", accesoriul  urmeaz�  principalul, a se 
respinge contesta�ia ca neîntemeiat� �i pentru acest cap�t de cerere. 

  
3. Referitor la fondul special de solidaritate social� pentru 

persoanele cu handicap, în sum� de ….. lei, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze dac�  P.F. ..... 
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datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile în care în sus�inerea cauzei depune 
documente noi, care nu au fost avute în vedere de organele de control. 

 
În fapt, în urma verific�rii efectuate, organele de control au constat 

c� P.F. ....., pentru perioada mai 2002 – decembrie 2002, nu a calculat �i virat la 
bugetul de stat contribu�ia de 2% aplicat� asupra fondului de salarii realizat 
lunar, reprezentând fond special de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap.  

Organele de control au constatat c� în perioada mai 2002 –
decembrie 2002 persoana fizic� contestatoare a avut doi angaja�i, pentru care nu 
a constituit fondul special de solidaritate social�, în sum� de ….. lei. 

 
În drept, în ceea ce prive�te obliga�ia contribuabililor de a calcula �i 

de a vira la bugetul de stat fondul special de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap, pentru perioada verificat� sunt aplicabile prevederile 
art. 53 din Ordonan�� de Urgen��  a Guvernului nr. 102 / 1999 privind 
protec�ia special� �i încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, unde se 
precizeaz�: 

„(1) La data intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de 
urgen�� se constituie Fondul special de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap din urm�toarele surse: 

a) o cot� de 3% aplicat� asupra fondului de salarii realizat 
lunar, inclusiv asupra câ�tigurilor realizate lunar de colaboratori persoane 
fizice, de c�tre agen�ii economici, organiza�iile cooperatiste, organiza�iile 
economice str�ine cu sediul în România, de reprezentan�ele autorizate în 
România, potrivit legii, ale persoanelor juridice str�ine care angajeaz� 
personal român �i de persoanele fizice care utilizeaz� munc� salariat�, cu 
excep�ia unit��ilor protejate prev�zute la art. 37;”. 

 
Cota de 3% prev�zut� ini�ial prin acest act normativ a fost 

modificat� prin Ordonan�� de Urgen��   nr. 163 din  6 decembrie 2001 
privind reglementarea unor m�suri financiare, unde la art. 2 alin. (1) se 
precizeaz�: 

 
„Cota de 3% prev�zut� la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 

de urgen�� a Guvernului nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, se reduce la 2% începând cu data de 1 ianuarie 
2002.” 

 
Cota de 2% prev�zut� în actele men�ionate mai sus este men�inut� 

�i prin Legea nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i încadrarea în munc� a 
persoanelor cu handicap, prin care articolul 53 din ordonan�� se modific� �i are 
urm�torul cuprins: 
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„(1) Sursele pentru finan�area protec�iei speciale a persoanelor 
cu handicap se constituie din: 

a) o cot� de 2% aplicat� asupra fondului de salarii realizat 
lunar, inclusiv asupra câ�tigurilor realizate lunar de colaboratori persoane 
fizice, de c�tre agen�ii economici, organiza�iile cooperatiste, organiza�iile 
economice str�ine cu sediul în România, reprezentan�ele autorizate în 
România, potrivit legii, ale persoanelor juridice str�ine care angajeaz� 
personal român �i de persoanele fizice care utilizeaz� munc� salariat�, 
precum �i de alte persoane juridice care realizeaz� activit��i economice în 
România, cu excep�ia unit��ilor protejate prev�zute la art. 37;” 
 

Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� P.F. ....., pentru 
perioada mai 2002 – decembrie 2002 avea obliga�ia calcul�rii �i vir�rii  unei 
cote de 2% aplicat� asupra fondului de salarii realizat lunar pentru constituirea 
fondului special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap. 

Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine c� a calculat �i virat la 
bugetul de stat fondul special de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap.  

Contestatoarea depune în sus�inerea cauzei Ordinele de plat� 
numerele ..... �i chitan�a nr. …., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava – Trezoreria Suceava, prin care face dovada c� în perioada 
mai 2002 – decembrie 2002 a fost virat� la bugetul de stat suma total� de ….. 
lei, reprezentând contribu�ie fond pentru persoane cu handicap. 

 
În ceea ce prive�te dreptul contestatoarei de a depune probe noi în 

sus�inerea cauzei, sunt incidente prevederile art. 182 alin (4), devenit 183 alin. 
(4), din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, unde se precizeaz�: 

 
„(4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora 

pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, organului 
fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau organului care a 
efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va oferi posibilitatea s� se 
pronun�e asupra acestora.” 

 
Referitor la aplicarea acestui articol, pct. 182.1 din Normele 

metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, precizeaz�: 

 
„182.1. În temeiul art. 182 alin. (4) din Codul de procedur� 

fiscal�, contestatorul, intervenien�ii �i/sau împuternici�ii acestora, în fa�a 
organelor de solu�ionare a contesta�iilor, se pot folosi de orice probe noi 
relevante, chiar dac� acestea anterior nu au fost cercetate de organele de 
inspec�ie fiscal�.” 
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Din textele de lege mai sus prezentate se re�ine c� petenta poate 

depune în sus�inerea cauzei documente noi �i probe noi, chiar dac� acestea 
anterior nu au fost cercetate de organele de inspec�ie fiscal�.  

De asemenea, se re�ine c� în aceast� situa�ie, organului care a 
efectuat activitatea de control i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra 
acestora. 

Având în vedere c� persoana fizic� contestatoare depune  
documente noi, care anterior nu au fost cercetate de organele fiscale, �i faptul c�, 
potrivit punctului 182.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. 
nr. 1050/2004, organului care a efectuat activitatea de control trebuie s� i se 
ofere posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora,  urmeaz� s� se desfiin�eze 
Decizia de impunere nr. ..... emis� de organele  de  inspec�ie  fiscal�  din  cadrul   
Administra�iei Finan�elor Publice Suceava pentru suma de ….. lei, reprezentând 
fond special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap, în vederea 
analiz�rii documentelor depuse suplimentar de contestatoare în sus�inerea 
cauzei. 

Desfiin�area are la baz� prevederile art. 186 alin (3) din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 
26.09.2005, unde se stipuleaz�: 

 
                    „(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�elor fiscale contestate �i pentru care s-a 
dispus desfiin�area actelor atacate, se vor avea în vedere  prevederile pct. 102.5 
din Normele metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, 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 �i 12.8 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, aprobate prin Ordinul Ministerului Finan�elor Publice nr. 
519/2005, 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 
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perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, 
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform 
considerentelor deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina 
contestatorului sume mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând 
fi contestat potrivit legii.” 

 
4. Referitor  la accesoriile suma  de 54, reprezentând 37 lei 

dobânzi de întârziere �i 17 lei penalit��i, aferente fondului special de 
solidaritate social� pentru persoanele cu handicap. 

 
În fapt, organele de control au calculat pentru neachitarea în 

termen a fondului special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap, 
atât pentru cel stabilit suplimentar în urma verific�rii, în sum� de ….. lei, cât �i 
pentru cel calculat de societate �i neachitat în termen, în sum� de  ….. lei, 
dobânzi de întârziere de ….. lei �i penalit��i de ….. lei. 

 
În  drept,  în ceea ce prive�te stabilirea dobânzilor �i 

penalit��ilor de întârziere pentru neachitarea la termen a obliga�iilor bugetare, 
pentru perioada ce face obiectul actului contestat, sunt aplicabile urm�toarele 
acte normative: 

 
��pân� la data de 31.12.2002, art. 13 �i 13^1 din Ordonan�a Guvernului nr. 

11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, modificat� prin O.G. nr. 
26/2001, care stipuleaz�: 

�� 
„Art. 13 
Pentru achitarea cu întârziere a obliga�iilor bugetare, debitorii 

datoreaz� major�ri de întârziere, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei obliga�iei bugetare �i pân� la 
data realiz�rii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale în 
vigoare. 

ART. 13^1 […] 
Plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a 

altor venituri bugetare, cu excep�ia major�rilor de întârziere, a 
penalit��ilor �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 termene de plat�. […]” 

 
��în anul 2003, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 61/2002 privind colectarea 

crean�elor bugetare, republicat�, care stipuleaz�: 
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„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.[…] 

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 1.01.2004, art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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 �i taxe, stabilite de organele 
competente, dobânzile se datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�ei impozitului sau taxei, pentru care s-a stabilit diferen�a, pân� la 
data stingerii acesteia inclusiv;[…] 

Art. 120  
(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 n. 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: 
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„(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.” 

 
Din textele de lege mai sus citate se re�ine c� pentru crean�ele 

fiscale datorate �i neachitate în termen, contribuabilii datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere. 

A�a dup� cum rezult� din actele existente la dosarul cauzei, 
dobânzile de întârziere în sum� de ….. lei �i penalit��ile de ….. lei, au fost 
calculate atât pentru fondul special de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap stabilit suplimentar în urma verific�rii, în sum� de ….. lei, cât �i pentru 
cel calculat de societate �i neachitat în termen, în sum� de  ….. lei. 

Deoarece în totalul dobânzilor în sum� de ….. lei �i a penalit��ilor 
în sum� de ….. lei se reg�sesc atât accesoriile aferente crean�elor fiscale 
calculate �i datorate de societate, dar neachitate în termen, iar pentru  debitul de 
natura fondul special de solidaritate social� pentru persoanele cu handicap 
stabilit suplimentar în urma verific�rii, în sum� de ….. lei, prin prezenta decizie 
s-a dispus desfiin�area actului atacat ��ii  aavvâânndd    îînn    vveeddeerree    pprriinncciippiiuull    ddee    ddrreepptt    
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee"",,  aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull,,  ssee  vvaa  
desfiin�a decizia de impunere contestat� pentru dobânzile în sum� de ….. lei �i 
penalit��ile în sum� de ….. lei, în vederea analiz�rii acestora în func�ie �i 
conform celor prezentate în prezenta decizie. 

 
       Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 22 alin. 3 �i 4 �i art. 24 din Legea nr. 345/2002 privind 
taxa pe valoarea ad�ugat�, art. 59 alin. (6) din H.G. nr. 598/2002 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea 
ad�ugat�, pct. 102.2, 102.5, 182.1, din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, art. 64 din O.G. nr. 92/2004 privind Codul de procedur� 
fiscal�, art. 13 �i 13^1 din O.G. nr. 11/1996 privind executarea crean�elor 
bugetare, modificat� prin O.G. nr. 26/2001, art. 12, 13 �i 14 din O.G. nr. 
61/2001 privind colectarea crean�elor bugetare, republicat�, art. 114, 115 �i 120 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 1 din 
H.G. nr. 67/2004 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat�, H.G. nr. 784/2005 
privind stabilirea nivelului dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a 
obliga�iilor, art. 53 din O.U.G. nr. 102/1999 privind protec�ia special� �i 
încadrarea în munc� a persoanelor cu handicap, art. 2 din O.U.G. nr. 163/2001 
privind reglementarea unor m�suri financiare, art. 182 devenit 183 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 26.09.2005, pct. 12.7 
�i 12.8 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind 
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Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu art. 186 din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 

 
 

DECIDE: 
 

   - Respingerea contesta�iei formulate de P.F. ..... din localitatea 
Suceava, împotriva Deciziei de impunere nr. ….. privind suma de ….. lei 
reprezentând: .....lei taxa pe valoarea ad�ugat�, .....lei dobânzi aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat� �i ..... lei penalit��i aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ca 
neîntemeiat�; 
               - Desfiin�area par�ial� a Deciziei de impunere nr. ….. emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava privind suma de ….. 
lei reprezentând: ….. lei fond special de solidaritate social� pentru persoanele cu 
handicap, ….. lei dobânzi fond special de solidaritate social� pentru persoanele 
cu handicap, ….. lei penalit��i fond special de solidaritate social� pentru 
persoanele cu handicap, în vederea reanaliz�rii cauzei strict pentru aceea�i 
perioad� �i aceea�i obliga�ie bugetar�, conform celor re�inute în cuprinsul 
prezentei decizii �i a prevederilor legale aplicabile în spe��. 
 
              Verificarea va fi efectuat� în termen de 30 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. 
  
 
                                                                                             
                                                                                             


