ROMANIA - Ministerul Economiei i Finantelor
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.56/26.07.2007
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. din Constan a,
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr……………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a fost sesizat de c tre S.A.F. - A.M.A.V.S. Constan a
prin adresa nr…………/10.05.2007 înregistrat
la D.G.F.P. Constan a
sub nr…………/16.05.2007, cu privire la contesta ia formulat , de S.C.
CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan a, str....... nr..., Ap...,
CUI .........
Obiectul contesta iei, îl reprezint
obliga iile fiscale
accesorii în sum
de ....... lei reprezentând major ri de
întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat , stabilite prin
Decizia de impunere nr…………/05.04.2007, emis de S.A.F. – A.M.A.V.S.
Constan a Serviciul Administrare Contribuabili Mari, în baza
obliga iilor fiscale restante.
Verificând respectarea condi iilor de procedur , în ceea ce
prive te contesta ia, organul de solu ionare re ine c ac iunea în
cauz a fost introdus cu respectarea prevederilor art.176 lit.e)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat
în M.O. nr.863/26.09.2005.
Referitor la termen, se constat c aceasta a fost depus în
termenul
prev zut
la
art.177(1)
din
Ordonan a
Guvernului
nr.92/2003, republicat în 2005.
Astfel, Decizia nr…………/05.04.2007 a fost comunicat
agentului
economic, de c tre organul fiscal în data de 10.04.2007, a a cum
rezult din confirmarea de primire aflat la dosarul cauzei, iar
contesta ia a fost înregistrat
la S.A.F. – A.M.A.V.S. sub
nr…………/04.05.2007.
În spe , se re ine c sunt întrunite i celelalte condi ii de
procedur prev zute la art.176 i 179(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
republicat , privind Codul de procedur
fiscal , astfel încât
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a
Finan elor Publice Constan a are competen a s solu ioneze pe fond
cauza i s pronun e solu ia legal .
I. Prin adresa înregistrat la S.A.F. - A.M.A.V.S. Constan a
sub nr…………/04.05.2006, iar la D.G.F.P. Constan a sub nr………… din
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data de 16.05.2007, S.C. CONSTANTA S.R.L., formuleaz contesta ie
împotriva
titlului
de
crean
fiscal ,
respectiv
Decizia
nr…………/05.04.2007 referitoare la obliga ia de plat
major ri de
întârziere calculate pentru obliga iile fiscale neachitate în
termenul legal reprezentând tax
pe valoarea ad ugat , invocând
urm toarele motive:
Societatea a formulat cerere de rambursare a sumelor negative
de TVA
în valoare de ....... lei. Prin Decizia de impunere
nr....../08.08.2006 emis
de organul de inspec ie fiscal
s-a
respins la rambursare suma de ....... lei
i s-a stabilit TVA
suplimentar de plat suma de ........ lei .
Prin Încheierea nr...../CA/11.09.2006 a Cur ii de Apel
Constan a - Sec ia comercial , maritim
i fluvial , contencios
administrativ
i fiscal a fost suspendat
executarea actului
administrativ fiscal, respectiv Decizia de impunere nr...../2006,
pân la solu ionarea irevocabil a ac iunii pe fond privind aceast
decizie.
Contestatoarea apreciaz
c
în aceste condi ii, calcularea
periodic a major rilor de întârziere pentru suma de ....... lei
TVA suplimentar de plat , stabilit
prin Decizia de impunere
nr....../2006, este abuziv
i ilegal , iar r spunderea fiscal
este sanc iunea contribuabilului pentru înc lcarea culpabil
a
obliga iilor de plat
i care se materializeaz
în stabilirea
dobânzilor
i
penalit ilor,
dar
în
condi iile
existen ei
certitudinii crean ei de baz .
Suma de ....... lei reprezentând major ri de întârziere, a
fost calculat pentru suma de ...... lei TVA de plat datorat la
01.07.2006 i pentru care solicit compensarea cu suma de .......
lei TVA de rambursat. Pentru a stopa calculul major rilor de
întârziere, contribuabilul a achitat aceast sum .
Petenta consider
c , fa
de normele de drept în materie,
legalitatea obliga iei contribuabilului la plata sumei cu titlu de
crean , exist în momentul certitudinii crean ei, respectiv dup
epuizarea tuturor c ilor de atac i pronun area de c tre instan a
de fond a unei solu ii irevocabile în temeiul art.175
i
urm toarele din Codul de procedur
fiscal
i Legea nr.554/2004
legea contenciosului administrativ.
Totodat , în temeiul art.21 din Codul de procedur fiscal ,
dobânzile
i penalit ile au un caracter accesoriu în raport cu
crean a fiscal principal . Ca urmare, petenta sus ine c organul
fiscal a calculat accesorii nelegal, deoarece crean a fiscal
principal este suspendat la executare.
Pentru
argumentele
expuse,
petenta
solicit
admiterea
contesta iei
i anularea Deciziei referitoare la obliga iile de
plat accesorii nr....../2007 pentru suma de ....... lei.
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II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii
aferente obliga iilor fiscale nr....../05.04.2007, în temeiul
art.86 lit.c)
i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur
fiscal , republicat , pentru plata cu întârziere a
impozitelor, taxelor, contribu iilor sociale
i a altor venituri
ale bugetului general consolidat, reprezentan ii D.G.F.P. Constan a
au calculat dobânzi în sum total de ....... lei, din care petenta
contest
doar suma de ....... lei reprezentând major ri de
întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat
declarat
de
contribuabil i neachitat în termenul legal, precum i taxei pe
valoarea ad ugat stabilit suplimentar de plat prin Decizia de
impunere nr....../08.08.2006 emis de
c tre S.A.F. - Activitatea
de Control Fiscal Constan a.
În referatul cu propunerile de solu ionare, organul fiscal
men ioneaz
faptul
c ,
prin
Încheierea
de
edin
nr…………/CA/11.09.2006 a Cur ii de Apel Constan a, s-a dispus
suspendarea execut rii actului administrativ fiscal, respectiv
Decizia de impunere nr…………/08.08.2006 i nu anularea acestuia.
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motivele invocate de petent
în sus inerea
contesta iei precum
i actele normative în vigoare, se re in
urm toarele:
Cauza supus
solu ion rii este dac
obliga iile fiscale
accesorii în sum de …………… lei, au fost calculate în mod legal de
organul fiscal prin Decizia nr...../05.04.2007 referitoare la
obliga iile de plat accesorii aferente obliga iilor fiscale.
În fapt, prin Decizia de impunere nr…………/05.04.2007, organul
fiscal a calculat
obliga ii de plat major ri de întârziere în
cuantum total de …………… lei din care societatea contest doar suma
de …………… lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea
ad ugat rezultat din declara ia cod 300 depuse i înregistrate la
organul fiscal sub nr...... din data de 25.12.2005, precum
i
pentru debitul stabilit suplimentar
de c tre S.A.F. - A.C.F.
Constan a prin Decizia nr....../08.08.2006 constând în TVA de plat
în sum de ...... lei .
Petenta contest aceste accesorii sus inând c debitul pentru
care organul fiscal a calculat accesorii este o crean
incert
deoarece se afl în litigiu, motiv pentru care solicit anularea
accesoriilor calculate.
În drept, referitor la crean ele i obliga iile fiscale art.23
i art.24 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , precizeaz :
"ART. 23
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Na terea crean elor i obliga iilor fiscale
(1) Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean
fiscal
i
obliga ia fiscal corelativ se nasc în momentul în care, potrivit
legii, se constituie baza de impunere care le genereaz .
(2) Potrivit alin. (1) se na te dreptul organului fiscal de a
stabili i a determina obliga ia fiscal datorat .
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."
Referitor
la
calculul
accesoriilor
aferente
crean elor
fiscale, art.115 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , precizeaz :
"ART. 115
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.
(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.
(3) Dobânzile
i penalit ile de întârziere se fac venit la
bugetul c ruia îi apar ine crean a principal .
(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilesc prin
decizii întocmite în condi iile aprobate prin ordin al ministrului
finan elor publice, cu excep ia situa iei prev zute la art. 138
alin. (6)."
Spe ei îi sunt incidente
i prevederile art.14 alin.4) din
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004 potrivit c ruia:
„(4)Încheierea sau, dup caz, sentin a prin care se pronun
suspendarea este executorie de drept(…)”
Din interpretarea textelor legale, rezult
c
dobânzile
i
penalit ile de întârziere se datoreaz
pentru neachitarea la
termenul de scaden
a obliga iilor de plat , iar efectul
suspend rii execut rii titlului de crean
const
în aceea c
autoritatea fiscal nu poate demara executarea silit pe perioada
cât suspendarea este valabil .
În spe , referitor la suma de …………… lei reprezentând major ri
de întârziere aferente sumei de …………… lei - TVA r mas de plat din
Declara ia înregistrat
la organul fiscal sub nr…………/25.12.2005,
calculate pentru perioada 31.12.2006 - 09.02.2007, se constat
urm toarele:
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Sus inerile petentei c suma de suma de …………… lei TVA datorat
la 01.07.2006 care cuprinde i suma de …………… lei pentru care au
fost calculate major ri de întârziere în sum de …………… lei, a fost
acoperit prin suma de …………… lei TVA solicitat la rambursare, nu
pot fi re inute în solu ionarea favorabil a contesta iei deoarece
prin actul de control întocmit în vederea solu ion rii decontului
de TVA cu op iune de rambursare a soldului sumei negative de …………
lei, a fost respins
la rambursare suma solicitat . În aceste
condi ii nu mai poate fi vorba de compensare deoarece nu mai exist
datorii reciproce, situa ie în care nu mai sunt aplicabile
prevederile art.112(1) din O.G. nr.92/2003, republicat :
"Prin
compensare
se
sting
crean ele
administrate
de
Ministerul Finan elor Publice cu crean ele debitorului reprezentând
sume de rambursat sau de restituit de la buget, pân la concuren a
celei mai mici sume, când ambele p r i dobândesc reciproc atât
calitatea de creditor, cât
i pe cea de debitor, dac
legea nu
prevede altfel."
În baza celor re inute rezult c , organul fiscal din cadrul
A.M.A.V.S. Constan a a procedat corect la calculul dobânzilor în
sum
de …………… lei, aferente debitului de …………… lei reprezentând
taxa pe valoarea ad ugat aflat în sarcina petentei, motiv pentru
care contesta ia se va respinge ca neîntemeiat
legal pentru
aceast sum .
Referitor la suma de …………… lei reprezentând major ri de
întârziere aferente TVA de plat în sum de …………… lei, stabilit
suplimentar prin Decizia de impunere nr…………/08.08.2006
emis în
baza Raportului de inspec ie fiscal
din data de 07.08.2006, se
re in urm toarele:
Prin Raportul de inspec ie fiscal
din data de 07.08.2006,
întocmit în vederea solu ion rii Decontului de tax
pe valoarea
ad ugat
nr…………/25.08.2005, cu op iune de rambursare a soldului
sumei negative, s-a respins la rambursare TVA solicitat în sum de
…………… lei i în acela i timp s-a stabilit TVA de plat suplimentar
în sum de …………… lei.
Împotriva
Deciziei
de
impunere
nr…………/2006,
societatea
formuleaz
contesta ie înregistrat
la S.A.F. - A.C.F. Constan a
sub
nr…………/25.08.2006,
iar
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr…………/11.09.2006, în urma c reia s-a emis Decizia de solu ionare
nr.121/17.10.2006 prin care s-a dispus suspendarea solu ion rii
contesta iei pân la finalizarea laturii penale, deoarece organul
de control a formulat sesizare penal .
În temeiul art.185 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 modificat prin
Lg. nr.158/2006, SC CONSTANTA SRL solicit instan ei de contencios
administrativ admiterea cererii de suspendare a execut rii Deciziei
de impunere nr…………/2006, pân la solu ionarea irevocabil de c tre
instan a de fond.
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Prin
Încheierea
nr………/11.09.2006
pronun at
în
dosarul
nr………/……/2006, Curtea de Apel Constan a dispune:
"Suspend executarea deciziei de impunere nr………… din 8 august
2006, emis de Direc ia General a Finan elor Publice Constan a SAF
- Activitatea de Control Fiscal, pân la pronun area instan ei de
fond prin solu ie irevocabil ."
În vederea l muririi acestei spe e i anume: dac suspendarea
execut rii
crean ei
influen eaz
(suspend )
i
calculul
accesoriilor în condi iile în care în O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , art.115, nu se reg se te o asemenea men iune,
organul de solu ionare a solicitat punctul de vedere Ministerului
Economiei
i Finan elor – Direc ia General
de Monitorizare a
Colect rii Veniturilor Bugetare, care prin adresa nr…………/17.07.2007
înregistrat
la
D.G.F.P.
Constan a
sub
nr…………/24.07.2007,
precizeaz urm toarele:
Suspendarea actului administrativ fiscal presupune:
a) sumele stabilite prin actul administrativ suspendat nu pot
fi stinse prin nici o modalitate pân la încetarea suspend rii;
b) sumele nu trebuie trecute în certificatul de atestare
fiscal ca fiind sume datorate;
c) sumele nu dau na tere la calcularea de obliga ii fiscale
accesorii;
dup
încetarea
suspend rii
actului
administrativ,
obliga iile fiscale accesorii aferente crean elor stabilite în
actul administrativ suspendat, pot fi calculate;
d) nu poate fi demarat executarea silit .
Astfel, pentru sumele din actul administrativ fiscal suspendat
la executare, nu se datoreaz
i calculeaz major ri de întârziere
pân la data încet rii suspend rii sale, motiv pentru care organul
fiscal nu va emite titlurile de crean
pentru obliga iile
accesorii.
Dup
încetarea suspend rii execut rii, dac
debitele sunt
men inute de instan , organul fiscal va calcula accesorii pentru
neachitarea la termen a acestora.
Totodat , în aceast
adres
se face men iunea c
aspectele
semnalate de organul de solu ionare, au fost avute în vedere la
modificarea i completarea O.M.F.P. nr.1722/2004 pentru aprobarea
Instruc iunilor privind organizarea Sistemului de administrare a
crean elor fiscale.
Fa
de cele re inute i având în vedere documentele aflate la
dosar, actele normative incidente cauzei
i cele precizate de
Direc ia General de Monitorizare a Colect rii Veniturilor Bugetare
prin adresa nr…………/17.07.2007, urmeaz s se anuleze din decizia de
calcul accesorii nr…………/05.04.2007 suma de …………… lei major ri de
întârziere aferente sumei de …………… lei reprezentând TVA de plat
stabilit suplimentar, urmând ca organele fiscale, în func ie de
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solu ia pe care urmeaz s o pronun e instan a de fond prin solu ie
irevocabil , s emit sau nu decizii de calcul accesorii, dup caz.
Pentru considerentele prezentate, în temeiul prevederilor
art.180
i ale art.186 alin.(1)
i (2) din Ordonan a Guvernului
nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat în
2005, se:
DECIDE:
1.Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate
de S.C. CONSTANTA S.R.L., cu sediul în Constan a, împotriva
Deciziei referitoare la obliga iile de plat
accesorii aferente
obliga iilor
fiscale
nr…………/05.04.2007,
emis
de
S.A.F.
–
A.M.A.V.S. Constan a Serviciul Administrare Contribuabili Mari,
pentru suma de …………… lei reprezentând major ri de întârziere
aferente taxei pe valoarea ad ugat , rezultat
din Declara ia
nr………… din 25.12.2005.
2. Admiterea contesta iei i anularea din decizia de calcul
accesorii nr…………/05.04.2007 a sumei de ....... lei reprezentând
major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat în sum
de …………… lei, rezultat din Decizia de impunere nr…………/08.08.20063
pentru obliga ii stabilite suplimentar la inspec ia fiscal , urmând
ca organele fiscale, în func ie de solu ia definitiv
i
irevocabil , pe care urmeaz s o pronun e instan a de fond, s
emit sau nu decizii de calcul accesorii, dup încetarea efectului
suspensiv la plat a debitului care genereaz aceste accesorii.
Definitiv în sistemul c ilor administrative de atac a a cum
prevede art.180(2) din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat
privind
Codul de procedur
fiscal , în conformitate cu prevederile
art.188(2) din acela i act normativ
i ale art.11(1) din Legea
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie
poate fi atacat
în termen de 6 luni de la data primirii, la
instan a
de
contencios
administrativ
competent
din
cadrul
Tribunalului Constan a.
DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI
EF SERVICIU
SOLU IONARE CONTESTA II
EMILIA CRÂNGU
C.I.4EX
26.07.2007
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