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MINISTERUL  FINANŢELOR  PUBLICE 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
A JUDEŢULUI NEAMŢ 

 
 

DECIZIA NR. 118 DIN 08.03.2012 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

S.C GGG S.R.L. din ..., jud. Neamţ, 
înregistrată la D.G.F.P. Neamţ sub nr. .../15.02.2012 

 
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Neamţ a fost sesizată de 
Administraţia Finanţelor Publice ..., prin adresa nr. … din data de 14.02.2012 înregistrată 
la direcţie sub nr. ... din data de 15.02.2012, cu privire la contestaţia formulată de S.C. 
GGG S.R.L. cu sediul în ..., str. …, bl. …, …, judeţul Neamţ, având codul unic de 
înregistrare ….  

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii nr. ... emisă de Administraţia Finanţelor Publice ... la data de 11.01.2012 şi are 
ca obiect obligaţiile de plată accesorii în sumă de ... lei aferente taxei pe valoarea 
adăugată. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.1 din Ordonanta 
Guvernului nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in raport de data 
comunicarii deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..../11.01.2012, respectiv 
01.02.2012 si de data depunerii contestatiei la registratura Administratiei Finantelor 
Publice ..., conform stampilei aplicate pe aceasta, respectiv 09.02.2012. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205 alin.(1) şi (2), art.207 
alin.(1) şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ este competentă să soluţioneze 
contestaţia formulată de S.C. GGG S.R.L. din .... 
 

I. Petenta formulează contestaţie împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de 
plată accesorii nr. .../11.01.2012 emisă de Administraţia Finanţelor Publice ..., solicitând 
desfiinţarea parţială a acesteia, în ceea ce priveşte accesoriile afrente taxei pe valoarea 
adăugată, motivând că aceste sume au fost calculate şi prin Decizia de impunere nr. 
.../07.10.2011 emisă cu ocazia controlului fiscal efectuat în urma transmiterii avizului de 
inspecţie fiscală din data de 27.09.2011. 
 

II. Administraţia Finanţelor Publice ... a emis, în temeiul art. 88 lit. c) si art. 119 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru S.C. GGG S.R.L. din ... – CUI …, Decizia referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr. .../11.01.2012 prin care a calculat dobânzi în sumă de 
… lei şi penalităţi de întârziere în sumă de … lei pentru taxa pe valoarea adăugată 
declarată şi achitată cu întârziere, astfel: 

Pentru decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii februarie 2009, 
înregistrat la organul fiscal sub nr. ... din 16.08.2011, prin care s-a declarat o taxă de plată 
în sumă de … lei au fost calculate accesorii astfel: 

- dobânda … lei = … lei X 462 zile X 0,1%, pentru perioada 
    25.03.2009-01.07.2010; 

- dobânda   … lei = … lei X 92 zile X 0,05%, pentru perioada 
    01.07.2010-01.10.2010; 

- dobânda   … lei = … lei X 54 zile X 0,04%, pentru perioada 
    01.10.2010-23.11.2010; 
 - penalitate de întârziere … lei = … lei X 15%.  
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Pentru decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent lunii mai 2009, înregistrat la 
organul fiscal sub nr. … din 16.08.2011, prin care s-a declarat o taxă de plată în sumă de 
… lei au fost calculate accesorii astfel: 

- dobânda … lei = … lei X 370 zile X 0,1%, pentru perioada 
    25.06.2009-01.07.2010; 

- dobânda   … lei = … lei X 92 zile X 0,05%, pentru perioada 
    01.07.2010-01.10.2010; 

- dobânda     … lei = … lei X 54 zile X 0,04%, pentru perioada 
    01.10.2010-23.11.2010; 

- dobânda     … lei = … lei X 29 zile X 0,04%, pentru perioada 
    23.11.2010-22.12.2010; 
 - penalitate de întârziere … lei = … lei X 15%.  
 

III. Luând în considerare cele prezentate de societatea contestatară, constatările 
organului fiscal, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative în 
vigoare pentru perioada pentru care s-au calculat majorări de intarziere, se reţin 
următoarele: 

 
Cauza supusă soluţionării este legalitatea calculării de dobânzi şi penalităţi de 

întârziere în sumă de ... lei prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../11.01.2012 pentru taxa pe valoarea adăugată  declarată de S.C. GGG S.R.L. pentru 
lunile februarie 2009 şi mai 2009, în condiţiile în care societatea susţine că i-au fost 
calculate accesorii pentru aceleaşi debite şi prin Decizia de impunere nr. 
.../07.10.2011 întocmită de organele de inspecţie fiscală. 
 

În fapt, 
Din actele existente la dosarul cauzei rezultă că prin Decizia referitoare la obligaţiile 

de plată accesorii nr. .../11.01.2012 emisă de A.F.P. ... pentru S.C. GGG S.R.L. ..., 
organele fiscale teritoriale au calculat dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de 
... lei pentru perioada 25.03.2009-23.11.2010 şi pentru perioada 25.06.2009-22.12.2010, 
pentru plata cu întârziere a taxei pe valoarea adăugată de plată declarată pentru lunile 
februarie 2009 şi respectiv mai 2009. 

Activitatea de inspecţie fiscală Neamţ a emis Decizia de impunere nr. .../07.10.2011 
pentru SC GGG SRL în urma încheierii inspecţiei fiscale, ocazie cu care a fost verificată şi 
taxa pe valoarea adăugată pentru perioada 01.01.2008-31.07.2011. În urma acestei 
inspecţii a fost stabilită o diferenţă suplimentară de TVA de plată de … lei şi obligaţii 
fiscale accesorii în valoare de … lei.  

Din Anexa nr. 5 la Raportul de inspecţie fiscală nr. …/07.10.2011, act ce a stat la 
baza emiterii Deciziei de impunere nr. .../07.10.2011, rezultă că s-au calculat dobânzi şi 
penalităţi de întârziere numai pentru diferenţa suplimentară stabilită la taxa pe valoarea 
adăugată, nu şi pentru taxa declarată prin deconturile de TVA. Astfel, în Anexa nr. 5 nu 
sunt calculate accesorii pentru luna februarie 2009, iar pentru luna mai 2009 s-au calculat 
dobânzi pentru taxa pe valoarea adăugată în sumă de … lei, sumă reflectată în Anexa nr. 
4 la raport ca diferentă suplimentară constatată pentru luna aprilie 2009.     

Prin contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plată 
accesorii, societatea contestă suma de ... lei – obligatii accesorii considerând că acestea 
au fost calculate şi prin decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată 
stabilite de inspecţia fiscală. 

 
  În drept, 

Referitor la calculul accesoriilor, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, prevede urmatoarele: 

- art.119  alin.(1)  
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„(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.” 

- art.120 alin.(1)  
„(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(…) 
- art.120^1 
„Penalităţi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de 

întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. 
(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se 

datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale 
stinse; 

b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de 
întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; 

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de întârziere este 
de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.” 
 
 Fata de cele prezentate în fapt şi în drept se reţin următoarele: 

Dobânzile se datorează pentru plata cu întârziere a obligaţiilor bugetare, pentru 
fiecare zi de întârziere, fiind stabilite prin decizii întocmite de organele fiscale teritoriale. 

În ceea ce priveşte motivaţia societăţii privind calcularea eronată a obligaţiilor de 
plată accesorii  în sumă de ... lei aferente taxei pe valoarea adăugată, atât prin decizia nr. 
.../11.01.2012, cât şi prin Decizia de impunere nr. .../07.10.2011, aceasta nu poate fi 
reţinută în soluţionarea favorabilă a contestaţiei deoarece nu se susţine, aşa cum s-a 
prezentat la paragraful anterior, prin decizia de impunere fiind calculate accesorii numai 
pentru diferenţele suplimentare stabilite la TVA.  
 Astfel, A.F.P. ... a emis în mod legal Decizia nr. .../11.01.2012 pentru dobânzile în 
sumă de ... lei aferente taxei pe valoarea adăugată declarată pentru lunile februarie 2009 
şi mai 2009, urmând a se respinge contestaţia formulată de SC GGG SRL pentru 
suma de ... lei, ca neîntemeiată. 
  

Pentru considerentele arătate in conţinutul deciziei şi în temeiul prevederilor art. 
210, art.216 alin. (1) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, se 

 
D E C I D E: 

 
Respingerea ca neîntemeiată a contestatiei formulate pentru suma de ... lei de S.C. 

GGG S.R.L. din ... împotriva obligaţiilor de plată accesorii aferente taxei pe valoarea 
adăugată stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../11.01.2012 
emisă de Administratia Finantelor Publice .... 
 

Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacată la Tribunalul Neamţ în termen 
de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor art.11 alin.(1) lit.a), 
respectiv art.10 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 


