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DECIZIA NR. 23 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. X,  

înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice X 
sub nr.4606/16.02.2012 

 
 
 

  Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice X, prin 
adresa nr.X/29.02.2012, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.X/01.03.2012, 
asupra contesta�iei formulat� de dl. X, cu domiciliul în X, str. X, nr.X, jud. X. 

 
 Dl. X se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.X/31.12.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice X, prin care s-a 
stabilit suma de X lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
În raport de data comunic�rii Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii nr.X/31.12.2011, respectiv 08.02.2012, potrivit confirm�rii de primire 
anexat� în copie la dosarul cauzei, contesta�ia este depus� în termenul legal 
prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind înregistrat� la A.F.P. X, la 
data de 16.02.2012, a�a cum rezult� din �tampila registraturii A.F.P. X, aplicat� pe 
originalul contesta�iei. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite dispozi�iile art.209 alin. (1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia 
formulat�.  
 
 

 I. Prin contesta�ia formulat� dl. X solicit� anularea „Deciziei de impunere 
emis� în dosarul fiscal nr.X din 31.12.2011” prin care sus�ine c� a fost obligat la 
plata sumei de „X lei”. 

Contestatorul arat� c�, în aliniatul 1 al deciziei se precizeaz� c� suma 
respectiv� reprezint� accesorii ca urmare a pl��ii cu întârziere a impozitelor �i 
taxelor, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului de stat consolidat, f�r� a se indica 
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care crean�e (impozite, taxe, contribu�ii) au fost pl�tite cu întârziere �i care este 
perioada pentru care s-au calculat penalit��i.  

Dl. X sus�ine c�, potrivit art.87 din Codul de procedur� fiscal� decizia de 
impunere trebuie s� îndeplineasc� condi�iile prev�zute de art.43 din Codul de 
procedur� fiscal�. Astfel, contestatorul arat� c�, aceast� decizie nu îndepline�te 
aceste cerin�e legale obligatorii, respectiv data la care a fost emis�, data de la care 
î�i produce efectele, motivele de fapt. De asemenea, contestatorul arat� c� aceast� 
decizie nu cuprinde categoria de impozit, baza de impunere �i cuantumul crean�ei 
pe fiecare perioad� impozabil�, fiind înc�lcate dispozi�iile art.87 din  Codul de 
procedur� fiscal�.  

Contestatorul sus�ine c� „pe fond” a achitat toate taxele �i impozitele datorate 
bugetului de stat, astfel c� nu exist� temei legal pentru calcularea de penalit��i. 

În ceea ce prive�te litigiul cu D.G.F.P. Cara�-Severin referitor la anularea 
Deciziei de impunere fiscal� nr.X/04.01.2010, contestatorul arat� c� prin hot�râre 
judec�toreasc� s-a dispus suspendarea execut�rii acestei decizii, astfel c�, în 
perioada suspend�rii nu se calculeaz� penalit��i de întârziere. De asemenea, arat� 
c� prin Sentin�a Civil� X/2011 a ”Cur�ii de Apel X” a fost anulat� aceast� decizie de 
impunere.   

În concluzie contestatorul solicit� admiterea contesta�iei �i anularea „Deciziei 
de impunere din dosarul fiscal nr.X/2011” al A.F.P. X ca fiind nelegal� �i 
netemeinic�, emis� cu înc�lcarea dispozi�iilor imperative prev�zute de art.43 �i 87 
din Codul de procedur� fiscal�. 

 
 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.X/31.12.2011, 

organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au stabilit în sarcina 
domnului X obliga�ii fiscale accesorii în sum� de X lei, calculate pentru perioada 
01.01.2011-31.12.2011, aferente diferen�ei de taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de X lei, neachitat� la scaden��, potrivit art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 
 III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, motiva�iile 
contestatorului �i prevederile legale aplicabile spe�ei, se re�in urm�toarele: 
 

cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-
Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� organele fiscale în 
mod corect au calculat în sarcina contestatorului accesorii în sum� de x lei 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, pentru perioada 01.01.2011-31.12.2011, în 
condi�iile în care prin Sentin�a Civil� nr./12.09.2011 pronun�at� de Curtea de 
Apel X  s-a dispus suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr./04.01.2011 
prin care s-a stabilit taxa pe valoarea ad�ugat� care a generat accesoriile 
contestate. 

 
 În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.X/31.12.2011, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice X, au 
stabilit în sarcina dl. X accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de X 
lei, pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011.  
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Accesoriile au fost calculate ca urmare a neachit�rii în termen a taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de X lei stabilit� prin Decizia de impunere 
nr.X/04.01.2010 privind taxa pe valoarea ad�ugat� �i alte obliga�ii fiscale stabilite de 
inspec�ia fiscal� la persoane fizice care realizeaz� venituri impozabile din activit��i 
economice nedeclarate organelor fiscale, emis� de Serviciul de Inspec�ie Fiscal� 
Persoane Fizice din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin. 

Potrivit Sentin�ei civile nr.X/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel X se 
re�ine c� domnul X prin ac�iunea de contencios administrativ a solicitat s� se 
anuleze: decizia nr.X/06.05.2010 emis� de Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din 
cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin, raportul de inspec�ie fiscal� nr.X/04.01.2010 prin 
care s-au stabilit obliga�ii fiscale în sum� total� de X lei, din care X lei reprezentând 
diferen�� taxa pe valoarea ad�ugat� �i X lei reprezentând major�ri de întârziere, 
decizia de impunere nr.X/04.01.2010 emis� în baza raportului sus men�ionat, 
precum �i suspendarea execut�rii deciziei de impunere nr.X/04.01.2010 pân� la 
solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a ac�iunii. 
 

Prin Sentin�a civil� nr.X/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel X s-a 
dispus:  

- admiterea ac�iunii formulat� de reclamantul X împotriva pârtei D.G.F.P 
Cara�-Severin; 

- anularea deciziei de impunere fiscal� nr.X/04.01.2010, deciziei 
nr.X/06.05.2010, raportului de inspec�ie fiscal� privind obligarea la plata unui debit 
fiscal în sum� de X lei; 

- suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr.X/04.01.2011 emis� de 
Serviciul de Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, pân� la solu�ionarea definitiv� �i 
irevocabil� a dosarului nr.X/Z/2010. 

Împotriva Sentin�ei civile nr.X/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel X în 
dosar nr.X/2010 *, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Juridic a formulat recurs. 

  
Prin contesta�ia formulat� dl.X sus�ine c�, prin hot�râre judec�toreasc� s-a 

dispus suspendarea execut�rii deciziei de impunere nr.X/04.01.2010, astfel c�, în 
perioada suspend�rii nu se calculeaz� penalit��i de întârziere. 
 
 În drept, potrivit prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�: 
 
Art. 119 
    “(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 
    (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.“ 
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În spe�� sunt incidente �i prevederilor art.14 alin.(4) �i art.15 alin.(3) din 
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, stipuleaz�: 
Art. 14 
    “Suspendarea execut�rii actului 
    (4) Hot�rârea prin care se pronun�� suspendarea este executorie de drept. Ea 
poate fi atacat� cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este 
suspensiv de executare.” 

 
Art. 15 
    “Solicitarea suspend�rii prin ac�iunea principal� 
 (3) Hot�rârea dat� cererii de suspendare este executorie de drept, iar introducerea 
recursului, potrivit art.14 alin.(4), nu suspend� executarea.” 

 
coroborat cu prevederile art.215 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care 
precizeaz�: 

  “(3) În cazul suspend�rii execut�rii actului administrativ fiscal, dispus� de 
instan�ele de judecat� în baza prevederilor Legii nr.554/2004, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate 
pân� la încetarea acesteia.” 

 
Din interpretarea prevederilor legale men�ionate, se re�ine c� accesoriile se 

datoreaz� pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale, iar efectul suspend�rii 
execut�rii titlului de crean�� const� în aceea c� autoritatea fiscal� nu este în drept 
s� solicite plata major�rilor de întârziere pe perioada cât plata debitul principal, care 
le genereaz� este suspendat�. 

 
De asemenea, potrivit dispozi�iilor Titlul II.7 Subsistemul crean�elor fiscale 

instituite printr-un act administrativ fiscal ulterior suspendat la executare, Cap. II.7.2 
lit.e) din Ordinul nr.2144/2008 privind Instruc�iuni privind organizarea sistemului de 
administrare a crean�elor fiscale, se precizeaz�: 

”e) nu se calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada suspend�rii 
execut�rii actului administrativ fiscal pentru obliga�ii fiscale principale stabilite prin 
acest act. În aceast� situa�ie obliga�iile fiscale accesorii se pot calcula pân� la 
data admiterii cererii de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal 
prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�, iar deciziile referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii vor fi comunicate debitorului, potrivit legii”. 

 
Astfel, rezult� c� nu se calculeaz� obliga�ii fiscale accesorii pe perioada 

suspend�rii execut�rii actului administrativ, în aceast� situa�ie, obliga�iile fiscale 
accesorii calculându-se pân� la data admiterii cererii de suspendare a actului 
administrativ fiscal prin care s-a stabilit obliga�ia fiscal� principal�. 

Faptul c� instan�a a suspendat executarea Deciziei de impunere 
nr.X/01.04.2010 nu înseamn� c� a exonerat pe dl. X de la plata debitelor constatate 
de organele de inspec�ie fiscal�, ci a dispus c� în baza respectivei decizii de 
impunere nu se poate începe executarea silit� pân� la solu�ionarea irevocabil� a 
dosarului nr.X/2010, iar, pe cale de consecin�� emiterea de decizii de calcul 
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accesorii în aceast� etap� de suspendare, are acela�i rezultat, �i anume nu pot fi 
executate.  

 
În cazul în spe��, se re�ine c� organele fiscale din cadrul Administra�iei 

Finan�elor Publice X prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.X/31.12.2011 au stabilit în sarcina domnului X accesorii pentru perioada 
01.01.2011-31.12.2011, în sum� de X lei aferente taxei pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de X lei stabilit� prin decizia de impunere nr.X/04.01.2010, titlul de crean�� a 
c�rui executare a fost suspendat� prin Sentin�a civil� nr.X/12.09.2011 pronun�at� 
de Curtea de Apel X. 

Se re�ine, de asemenea c� organelor fiscale  ale Administra�iei Finan�elor 
Publice x i-a fost comunicat� Sentin�a civil� nr.x/12.09.2011 pronun�at� de Curtea 
de Apel x în dosarul x/2010 *, cu reclamantul x, prin care se suspend� executarea 
Deciziei de impunere nr.x/04.01.2011 emis� de D.G.F.P. Cara�-Severin de c�tre 
Serviciul Juridic din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin prin adresa nr.x/22.09.2011, 
înregistrat� la A.F.P.x sub nr.x/23.09.2011 (anexat� în copie la dosarul cauzei), în 
cuprinsul acesteia fiind precizat c�: “Încheierea este executorie de drept, iar recursul 
nu suspend� executarea acesteia.” 

 
De men�ionat, în cauza analizat� este �i faptul c�, organele de solu�ionare 

având în vedere Sentin�a Civil� nr.x/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel x în 
dosarul nr.x/2010* cu reclamantul x (anexat� în copie la dosarul cauzei) prin care se 
suspend� executarea Deciziei de impunere nr.x/04.01.2011 �i recursul înregistrat 
sub nr.x/22.09.2011 (anexat în copie la dosarul cauzei)  formulat împotriva sentin�ei 
sus men�ionate, referitor la acest cap�t de cerere, au solicitat Serviciului Juridic prin 
adresa nr.x/07.03.2012, comunicarea datei de la care opereaz� suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr.x/04.01.2010 emis� de Serviciul de Inspec�ie 
Fiscal� Persoane Fizice.  

 Prin adresa nr.x/07.03.2012 înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub 
nr.x/08.03.2012, Serviciul Juridic comunic� c�, data de la care opereaz� 
suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr.x/04.01.2010, având în vedere 
Sentin�a Civil� nr.x/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel x în dosarul 
nr.x/2010*, recurat�, este 12.09.2011, în conformitate cu art.15 alin.(3) raportat la 
dispozi�iile art.14 alin.(4) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 . 
 
 Din cele prezentate reiese faptul c� suspendarea execut�rii Deciziei de 
impunere nr.x/04.01.2011 a fost dispus� la data de 12.09.2011 de Curtea de Apel 
xprin Sentin�a civil� nr.x /12.09.2011. Accesoriile în sum� de x lei au fost stabilite 
prin Decizia referitoare la obliga�ii de plat� accesorii nr.x/31.12.2011, pentru 
perioada 01.01.2011- 31.12.2011.  

Prin urmare, se re�ine c� organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice x, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2011 au 
calculat accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat� pentru perioada 01.01.2011 - 
31.12.2011, de�i data de la care opereaz� suspendarea execut�rii Deciziei de 
impunere nr.x/04.01.2010 dispus� prin Sentin�a civil� nr.x/12.09.2011 pronun�at� de 
Curtea de Apel x recurat�, este data de 12.09.2011, în conformitate cu art.15 alin.(3) 
raportat la dispozi�iile art.14 alin.(4) din Legea contenciosului administrativ, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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Fa�� de cele de mai sus, rezult� c� organele fiscale, în mod eronat au 
calculat accesorii reprezentând dobânzi de întârziere în sum� de x lei aferente taxei 
pe valoarea ad�ugat�, pentru perioada 01.01.2011 - 31.12.2011, f�r� a analiza 
situa�ia fiscal� a contestatorului, în condi�iile în care în data de 12.09.2011  prin 
Sentin�a Civil� nr.x/12.09.2011 pronun�at� de Curtea de Apel x s-a admis cererea 
de suspendare a execut�rii Deciziei de impunere nr.x/04.01.2010, prin care a fost 
stabilit� obliga�ia fiscal� principal�. 

 
Pe cale de consecin��, având în vedere situa�ia de fapt �i de drept re�inut�, 

documentele existente la dosarul cauzei, se va face aplica�iunea prevederilor 
art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

„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.”  
�i se va desfiin�a Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2011, 
pentru suma de x lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
urmând ca organele fiscale s� reanalizeze cauza pentru acelea�i obliga�ii �i aceea�i 
perioad�, având în vedere cele precizate în prezenta decizie, dispozi�iile legale 
incidente spe�ei în perioada de calcul a accesoriilor �i s� emit� o nou� decizie de 
calcul accesorii. 
 
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile 
pct.11.6 �i 11.7 din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, care  stipuleaz�: 

 
    “11.6. 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 perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente.     
     11.7. 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.” 
 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art.119 
alin.(1), art.120 alin.(1), art.215 alin.(3) �i art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct.11.6, pct.11.7 din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, art.14 alin.(4) �i art.15 alin.(3) din Legea contenciosului 
administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se: 
 
 
. 
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D E C I D E 

 
 
  Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2011, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x, pentru suma de x lei 
reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, urmând ca organele 
fiscale s� reanalizeze cauza pentru acelea�i obliga�ii �i aceea�i perioad�, având în 
vedere cele precizate în prezenta decizie, dispozi�iile legale incidente spe�ei în 
perioada de calcul a accesoriilor �i s� emit� o nou� decizie de calcul accesorii. 

 
 

 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor de atac administrativ �i 
poate fi atacat� la Tribunalul x , în termen de 6 luni de la comunicare, conform 
procedurii legale. 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          


