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            MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
           A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 

DECIZIA  NR.  141 
din  08.08.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
S.C.  .....S.R.L.  Suceava,  înregistrat�  la 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava 
sub  nr.  ...../16.06.2006 

 
 

    Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava a  fost  
sesizat�  de  Activitatea de Control Fiscal Suceava  prin  adresa  nr.  
...../15.06.2006,  înregistrat�  la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
Suceava  sub  nr.  ...../16.06.2006,  asupra  contesta�iei  depuse  de  S.C.  
.....S.R.L., având domiciliul fiscal în municipiul Suceava, str. ....., jude�ul Suceava. 

 
              S.C.  ..... S.R.L. contest�  m�surile  stabilite  prin  Decizia de impunere 
nr. ...../08.05.2006 �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ...../08.05.2006, ce a stat la 
baza emiterii deciziei de impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal 
Suceava, privind suma de .....lei, reprezentând: 
                 - .....lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
                 -  .....lei major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                 - …..lei penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                 - …..lei dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

   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. S.C. .....S.R.L., cu domiciliul fiscal în localitatea Suceava, contest� 
m�surile stabilite prin Decizia de impunere nr. ...../08.05.2006 �i a Raportului 
de inspec�ie fiscal� nr. ...../08.05.2006, ce a stat la baza emiterii deciziei de 
impunere, întocmite de Activitatea de Control Fiscal Suceava,  privind suma 
de .....lei reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i accesorii aferente. 
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   Referitor la suma .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 
colectat�. 

  Contestatoarea precizeaz� c� la data inspec�iei fiscale nu a prezentat 
organelor de control documentele justificative, respectiv factura extern� �i 
declara�ia vamal� de export, din motive subiective. 

  Petenta precizeaz� c� la data de 30.05.2006 a solicitat comisionarului în 
vam� s� transmit� documentul vamal dar c� acesta condi�ioneaz� expedierea 
declara�iei vamale de livrarea unor cantit��i de cherestea. 

  De asemenea, petenta sus�ine c� va prezenta documentul vamal pân� la 
sfâr�itul lunii iunie 2006 �i solicit� suspendarea solu�ion�rii prezentei contesta�ii 
pân� la primirea documentului vamal. 

 
  Referitor la suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea ad�ugat� 

neadmis� la deducere. 
  Petenta face precizarea c� între S.C. .....S.R.L. �i S.C. ..... S.R.L. Suceava 

s-a încheiat contractul de închiriere nr. …../09.03.2005 având ca obiect închirierea 
unui spa�iu cu o suprafa�� de 80 mp situat în ,,hala central�”, spa�iu în care s-a 
depozitat marf� conform procesului verbal de predare primire din 03.05.2005. 

   Contestatoarea precizeaz� c� marfa a fost transportat� cu mijlocul de 
transport .....conform foii de parcurs seria AIC nr. …../03.05.205 din care rezult� 
c� locul de depozitare este ,,hala central�” iar din procesul verbal nr. ….. �i din 
foaia de parcurs seria AIC nr. …../31.12.2005 rezult� c� marfa era depozitat� la 
,,hala central�”. 

   Petenta sus�ine c� faptul c� acest depozit nu a fot declarat ca punct de 
lucru nu are ca repercursiune pierderea dreptului de deducere a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� chiriei, aceast� fapt� fiind considerat� contraven�ie f�r� 
implica�ie fiscal�. 

   Contestatoarea sus�ine c�, în conformitate cu prevederile art. 145 alin. 3, 
lit. a din Codul fiscal, deducerea taxei pe valoarea ad�ugat� nu este condi�ionat� 
de  înregistrarea punctului de lucru �i c� societatea în ansamblu devine pl�titoare 
de TVA �i nu punctul de lucru. 

    
 

    II.  Prin  Decizia de impunere nr. ...../08.05.2006, Activitatea de 
Control Fiscal Suceava  a  stabilit  c�  S.C.  ..... S.R.L. datoreaz� bugetului de 
stat suma .....lei, reprezentând: .....lei taxa pe valoarea ad�ugat�, …..lei 
dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 178 lei penalit��i de întârziere 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� �i .....lei major�ri aferente taxei pe 
valoarea ad�ugat�. 

 
              Organele de control au efectuat verificarea asupra documentelor care au 
stat la baza stabilirii TVA –ului pentru perioada 01.09.2005 – 28.02.2006. 
               În urma verific�rilor efectuate, organele de control au constatat c� 
societatea nu poate justifica exportul în comision în sum� de .....lei, respectiv nu a 
prezentat organelor de control declara�ia vamal� de export �i factura extern� de la 
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comisionarul S.C. .....S.R.L. Bucure�ti, pentru factura nr. ...../27.09.2005 în 
valoare de .....lei.   
              Organele de control consider� c� au fost înc�lcate prevederile art. 143 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i art. 2 alin. 4 din O.M.F.P. nr. 
1846/2003 privind aprobarea instruc�iunilor de aplicare a scutirilor de TVA pentru 
exporturi �i pentru traficul interna�ional de bunuri �i ca urmare nu poate beneficia 
de scutirea cu drept de deducere pentru factura sus men�ionat� având obliga�ia de a 
colecta  TVA în sum� de .....lei. 
              De asemenea, organele de control au constatat c� societatea a dedus TVA 
în sum� de .....lei în baza unor facturi fiscale emise de S.C. ..... S.R.L. Suceava 
reprezentând contravaloare chirie pentru un spa�iu situat în Suceava, centru 
comercial Hala – Pia��, acest spa�iu nefiind declarat punct de lucru iar societatea 
nu a ob�inut venituri taxabile din utilizarea acestui spa�iu.  

  Situa�ia acestor facturi se prezint� astfel:  
 

- FF seria SV VDU nr. ...../05.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. ...../05.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../11.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../13.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../14.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../17.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../18.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

- FF seria SV VDU nr. …../29.12.2005 în sum� de ….. lei din care TVA 
….. lei; 

             Organele de control consider� c� societatea nu face dovada utiliz�rii 
spa�iului în scopul opera�iunilor sale taxabile, conform art. 145 alin. 3 din Legea 
nr. 571/2003, motiv pentru care au considerat c� taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .....lei aferent� acestor facturi nu este deductibil�. 
              Pentru neachitarea la termen a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ….. 
lei organele de inspec�ie fiscal� au calculat dobânzi în sum� de ….. lei, penalit��i 
de întârziere în sum� de 178 lei �i major�ri în sum� de .....lei. 
 

              Dobânzile, penalit��ile de întârziere �i major�rile au fost stabilite în baza 
prevederilor H.G. nr. 784/2005 privind stabilirea nivelului dobânzii datorate 
pentru neachitarea la termen a obliga�iilor fiscale, O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
fiscal, Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modificarea 
�i completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 
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              III.  Din  documentele  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� neadmis� la deducere de c�tre organele de control.  

 
    A. Referitor la suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea 

ad�ugat� aferent� opera�iunilor de export, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� societatea avea 
obliga�ia de a colecta TVA aferent exportului, în condi�iile în care nu justific� 
opera�iunea cu  declara�ia vamal� de export �i factura extern�. 
 
                În fapt, organele de control au constatat c� societatea desf��oar� 
activitate de export în comision �i c� nu poate justifica exportul în sum� total� de 
.....lei, respectiv nu a prezentat organelor de control declara�ia vamal� de export �i 
factura extern� de la comisionarul S.C. .....S.R.L. Bucure�ti, pentru factura nr. 
...../27.09.2005 în valoare de .....lei, motiv pentru care s-a considerat c� societatea 
nu poate beneficia de scutirea cu drept de deducere pentru factura sus men�ionat�, 
având obliga�ia de a colecta TVA în sum� de .....lei. 

 

             În drept,  sunt aplicabile prevederile art. 143 pct. 1 lit. a  din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, unde se precizeaz�: 
 

              ART. 143 
             ,,Scutiri pentru exporturi sau alte opera�iuni similare �i pentru 
transportul interna�ional 
            (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea ad�ugat�: 
            a) livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara ��rii, de c�tre 
furnizor sau de alt� persoan� în contul s�u; 
 
�i ale art. 2 din O.M.F.P. nr. 1846/2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor de 
aplicare a scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru exporturi �i alte opera�iuni 
similare, pentru transportul interna�ional �i pentru opera�iunile legate de traficul 
interna�ional de bunuri, prev�zute la art. 143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care prevede: 
 

             ART. 2 
             ,,(4) Pentru exportul realizat prin comisionari care ac�ioneaz� în 
nume propriu, dar în contul unui comitent din �ar�, scutirea de tax� pe 
valoarea ad�ugat� se aplic� atât de c�tre comisionar, cât �i de c�tre comitent. 
Comisionarul, care este exportatorul bunurilor în sensul taxei pe valoarea 
ad�ugat�, justific� scutirea cu documentele prev�zute la alin. (2), inclusiv în 
situa�ia în care, potrivit prevederilor contractuale, comisionul este facturat 
separat comitentului. Comitentul justific� scutirea cu urm�toarele 
documente: 



 5

              a) contractul încheiat cu comisionarul, din care s� rezulte cantit��ile 
de bunuri, precum �i data la care trebuie efectuat exportul; 
              b) copia de pe declara�ia vamal� de export pentru care autoritatea 
vamal� a acordat liberul de vam� �i copia de pe lista-anex� la declara�ia 
vamal�, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului. Aceste 
documente sunt prezentate obligatoriu la termenele prev�zute în contract 
pentru efectuarea exportului. Scutirea cu drept de deducere se aplic� �i în 
perioada în care comitentul nu este în posesia copiei de pe declara�ia vamal� 
de export; 
             c) factura fiscal� emis� de comitent c�tre comisionar. 
 

    Din textele de lege citate mai sus se re�ine faptul c� sunt scutite de TVA 
livr�rile de bunuri expediate sau transportate în afara ��rii �i c�, în cazul exportului 
prin comisionar, scutirea se justific� cu declara�ia vamal� de export, contractul 
încheiat cu comisionarul �i factura emis� de comitent c�tre comisionar. 

    Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� petenta a efectuat 
opera�iunea de export prin comisionarul S.C. .....S.R.L. Bucure�ti �i c� la data 
controlului, nu a prezentat organelor de control copie dup� declara�ia vamal� de 
export �i factura extern�. 

    Prin contesta�ia formulat� petenta sus�ine c� va depune copii dup� aceste 
documente pân� la sfâr�itul lunii iunie 2006 �i solicit�  amânarea solu�ion�rii pân� 
la ob�inerea documentelor vamale.  

     Prin adresa nr. ……/28.07.2006 înregistrat� la D.G.F.P. Suceava sub nr. 
…../31.07.2006, petenta depune la dosarul cauzei copie dup� factura nr. 
...../27.09.2005 emis� c�tre comisionarul extern S.C. ......... S.R.L. Bucure�ti �i 
copie dup� contractul încheiat cu comisionarul nr. …../…../07.08.2003 �i 
precizeaz� c� nu de�ine declara�ia vamal� de export �i nici factura extern� de la 
comisionar. 

    Din documentele depuse la dosarul cauzei rezult� c� factura c�tre 
comisionar a fost emis� la data de 27.09.2005 iar contractul în baza c�reia a fost 
emis� factura, respectiv nr. …../03/07.08.2003 este valabil pân� la data de 
31.03.2005. 

    Din cele prezentate mai sus rezult� c� petenta nu justific� scutirea de 
TVA aferent� opera�iunilor de export cu documentele prev�zute la  art. 2 din 
O.M.F.P. nr. 1846/2003, respectiv declara�ia vamal� de export �i contractul 
încheiat cu comisionarul (termenul de valabilitatea al acestuia a expirat), motiv 
pentru care se consider� c� societatea nu are dreptul de scutire a taxei pe valoarea 
ad�ugat� aferent� opera�iunii de export prin comisionar. 
   

    Având în vedere cele men�ionate mai sus, se re�ine c� organul de control 
în mod legal a stabilit în sarcina SC .....SRL o tax� pe valoarea ad�ugat� 
suplimentar� în sum� de .....lei, drept pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de 
cerere se va respinge ca neîntemeiat�. 
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               B.  Referitor la suma de .....lei reprezentând taxa pe valoarea 
ad�ugat� aferent� chiriei pl�tit� pentru un depozit, cauza supus� solu�ion�rii 
este dac� societatea avea dreptul de a deduce aceast� sum� în condi�iile în 
care spa�iul închiriat nu a fost declarat ca punct de lucru. 
 
               În fapt, organele de control au constatat c� societatea a dedus taxa pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei în baza unor facturi fiscale emise de S.C. ..... 
S.R.L. Suceava  reprezentând  contravaloare chirie pentru un spa�iu situat în 
Suceava, centrul comercial Hala Pia��, acest spa�iu nefiind declarat ca punct de 
lucru al societ��ii. 
               Organele de control au considerat c� societatea nu a ob�inut venituri 
taxabile din utilizarea acestui spa�iu, motiv pentru care au respins la  deducere taxa 
pe valoarea ad�ugat� aferent� chiriei, în sum� total� de .....lei. 
 
              În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile art. 21 din Legea nr. 
26/1990   privind registrul comer�ului, unde se precizeaz�: 
 

             ART. 21 
             ,,În registrul comer�ului se vor înregistra men�iuni referitoare la: 
             a) dona�ia, vânzarea, loca�iunea sau gajul fondului de comer�, precum 
�i orice alt act prin care se aduc modific�ri înmatricul�rilor sau men�iunilor 
sau care face s� înceteze firma ori fondul de comer�;” 
 
�i ale art. 49 alin. 1 lit. a din Normele nr. 773/1998 emise de Ministerul Justi�iei 
privind modul de �inere a registrelor comer�ului �i de efectuare a înregistr�rilor 
unde se stipuleaz�: 
 

              ART. 49 
            ,,(1) În situa�ia în care la înmatriculare se solicit� înscrierea unor 
men�iuni prev�zute la art. 21 din L.R.C., se va verifica, dup� caz, existen�a 
urm�toarelor acte: 
             a) pentru men�iunile prev�zute la art. 21 lit. a): înscrisul de 
dobândire, înstr�inare sau de închiriere a fondului de comer� (contract de 
vânzare-cump�rare, certificat de mo�tenitor, contract de închiriere, contract 
de loca�ie a gestiunii etc.);” 
               
             Articolul 5 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, republicat�, privind registrul 
comer�ului, precizeaz� c�: 
             

              ART. 5 
             ,,(1) Înmatricularea �i men�iunile sunt opozabile ter�ilor de la data 
efectu�rii lor în registrul comer�ului ori de la publicarea lor în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV-a, sau în alt� publica�ie, acolo unde legea 
dispune astfel.” 
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             Din textele de lege prezentate mai sus rezult� c�, contractul este opozabil 
fa�� de oricine chiar �i fa�� de cei care nu au participat la încheierea lui, cu 
excep�ia situa�iilor în care legea prevede altfel, cum este cazul de fa��. 
            Deoarece punctul de lucru nu a fost înregistrat la Oficiul Registrul 
Comer�ului iar legea prevede c� pân� la data înregistr�rii aceasta nu era opozabil� 
ter�ilor, rezult� c� facturile emise pentru încasarea chiriei în baza unui contract de 
închiriere neînregistrat, nu puteau fi opozabile ter�ilor �i prin urmare 
contestatoarea nu putea beneficia de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe 
valoarea ad�ugat� aferent� chiriei pl�tit� pentru un depozit închiriat �i nedeclarat 
ca punct de lucru �i neînregistrat la Oficiul registrul comer�ului. 
 
            Conform art. 145 alin 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
republicat�, unde se precizeaz�: 
 

             ART. 145 
            ,,(3) Dac� bunurile �i serviciile achizi�ionate sunt destinate utiliz�rii în 
folosul opera�iunilor sale taxabile, orice persoan� impozabil� înregistrat� ca 
pl�titor de tax� pe valoarea ad�ugat� are dreptul s� deduc�: 
             a) taxa pe valoarea ad�ugat� datorat� sau achitat�, aferent� 
bunurilor care i-au fost livrate sau urmeaz� s� îi fie livrate, �i pentru 
prest�rile de servicii care i-au fost prestate ori urmeaz� s� îi fie prestate de o 
alt� persoan� impozabil�;” 
 
              Din prevederile legale citate mai sus rezult� c� orice contribuabil 
înregistrat ca pl�titor de taxa pe valoarea ad�ugat� are dreptul de a deduce taxa pe 
valoarea ad�ugat� aferent� bunurilor �i serviciilor achizi�ionate dac� acestea sunt 
destinate utiliz�rii în folosul opera�iunilor taxabile. 
             Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� societatea a dedus 
taxa pe valoarea ad�ugat� în baza unor facturi fiscale reprezentând contravaloare 
chirie pentru un spa�iu care nu a fost declarat ca punct de lucru al societ��ii. 
              Din cele prezentate mai sus rezult� c� societatea nu face dovada utiliz�rii 
acestui spa�iu în scopul realiz�rii unor opera�iuni taxabile, motiv pentru care nu are 
dreptul de a deduce taxa pe valoarea ad�ugat� aferent� chiriei. 
  
               �inând cont de prevederile legale în vigoare, �i de faptul c� petenta nu 
face dovada utiliz�rii spa�iului închiriat în vederea realiz�rii de opera�iuni taxabile, 
rezult� c� societatea nu are drept de deducere a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� 
de .....lei aferent� chiriei, motiv pentru care contesta�ia pentru acest cap�t de cerere 
se va respinge ca neîntemeiat�.  
             

    3.  Referitor  la  suma  de  .....lei, reprezentând  ….. lei dobânzi 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, ….. lei  penalit��i de întârziere aferente 
taxei pe valoarea ad�ugat� �i .....lei major�ri aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
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    În  fapt, organele fiscale au calculat pentru taxa pe valoarea ad�ugat� în 
sum� de .....lei, stabilit�  suplimentar, dobânzi în sum� de …..lei, penalit��i de 
întârziere în sum� de ….. lei �i .....lei major�ri de întârziere, pentru perioada 
26.10.2005-17.04.2006. 

 

    În  drept,  în  spe��  sunt  aplicabile  prevederile: 
 

��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. 
            (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele 
datorate cu titlu de amenzi, dobânzi �i penalit��i de întârziere stabilite 
potrivit legii.” 
            ART. 115 
            ,,Dobânzi 
            (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; 
             b) pentru impozitele �i taxele stinse prin executare silit�, dobânzile se 
calculeaz� pân� la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În 
cazul pl��ii pre�ului în rate, dobânzile se calculeaz� pân� la data întocmirii 
procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma r�mas� de plat� 
dobânda este datorat� de c�tre cump�r�tor; 
              c) pentru impozitele �i taxele debitorului declarat insolvabil, 
dobânzile se calculeaz� pân� la data încheierii procesului-verbal de 
constatare a insolvabilit��ii, inclusiv.” 
 

             ART. 120 
             ,,Penalit��i de întârziere 
             (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 nr. 210/2005 privind aprobarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea �i completarea Ordonan�ei 
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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.>> 
 
              Începând cu data de 01.01.2006 sunt aplicabile prevederile art. 3 din 
Legea nr. 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 prevede: 
    
               ART. 3 
              ,,Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de 
procedur� fiscal� se modific� �i va avea urm�torul cuprins: 
              "ART. 115 
              Major�ri de întârziere 
              (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.” 
 

    Dobânzile, penalit��ile de întârziere �i major�rile în sum� de .....lei, 
aferente taxei pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, reprezint� m�sur� 
accesorie în raport cu debitele. 

    Deoarece în sarcina contestatoarei a fost re�inut debitul de natura taxei pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de .....lei, iar prin contesta�ie nu se prezint� alte 
argumente privind modul de calcul al dobânzilor �i al penalit��ilor de întârziere, 
aceasta datoreaz� �i suma de .....lei, reprezentând m�sur� accesorie, conform 
pprriinncciippiiuulluuii    ddee    ddrreepptt  ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)).. 

 

     Având în vedere c� nu se contest� modul de calcul al acestora, iar pentru 
taxa pe valoarea ad�ugat� stabilit� suplimentar, contesta�ia a fost respins�, 
urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru dobânzile, penalit��ile �i 
major�rile de întârziere aferente. 
 
 

      Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul 
prevederilor art. 143 alin. 1 lit. a �i art. 145 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, art. 2 din O.M.F.P. nr. 1846/2003 pentru aprobarea Instruc�iunilor de 
aplicare a scutirilor de tax� pe valoarea ad�ugat� pentru exporturi �i alte opera�iuni 
similare, pentru transportul interna�ional �i pentru opera�iunile legate de traficul 
interna�ional de bunuri, prev�zute la art. 143 alin. (1) �i la art. 144 alin. (1) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal�, art. 5 alin. 1 �i art. 21 din Legea nr. 
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26/1990 privind registrul comer�ului, art. 49 alin. 1 lit. a din Normele nr. 773/1998 
emise de Ministerul Justi�iei privind modul de �inere a registrelor comer�ului �i de 
efectuare a înregistr�rilor art. 114, 115 �i 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, cu modific�rile ulterioare, 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 S.C. .....S.R.L., împotriva 
Deciziei de impunere nr. ...../08.05.2006, emis� de Structura de Administrare 
Fiscal� - Activitatea de Control Fiscal Suceava, privind suma de .....lei, 
reprezentând: 
                - .....lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
                -…..lei – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                -…..lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
                - .....lei – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
                 ca neîntemeiat�. 
 
        Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni   de  la  comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 


