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DECIZIA nr.   213  /  2016
privind soluţionarea contestaţiei formulate

de .X. S.R.L.,
înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
sub nr.A_SLP 1126/13.06.2016

Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor  Publice  .X.  -  Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.,  prin  adresa
nr..X./01.06.2016, înregistrată la Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor
sub nr.A_SLP 1126/13.06.2016 asupra contestaţiei formulată de .X. SRL cu sediul
în localitatea .X., str. .X., judeţul .X., înregistrată la ORC sub nr..X., CUI RO .X..

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată accesorii nr..X./13.04.2016, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice  .X.  -  Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.,  pentru  suma  totală  de  .X.  lei,
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA, impozitului pe profit,
accizelor  pentru  benzină  şi  motorină,  impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi
contribuţii sociale aferente.  

Faţă  de  data  comunicării  actului  administrativ  fiscal  contestat,  respectiv
22.04.2016, aşa cum rezultă din confirmarea de primire anexată în copie la dosar,
contestaţia  a  fost  depusă  în  termenul  prevăzut  de  art.270  alin.(1)  din  Legea
nr.207/2015 privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, fiind înregistrată sub nr..X./25.05.2016 la Serviciul Fiscal Municipal .X.,
conform ştampilei  registraturii  acestei  instituţii,  aplicate  pe  contestaţia  aflată  în
original la dosarul cauzei.

Constatând  că  în  speţă  sunt  întrunite  condiţiile  prevăzute  de  art.268,
art.269 alin.(1),  art.270 alin.(1) şi  art.272 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Direcţia
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Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei  Naţionale  de
Administrare Fiscală este legal investită să soluţioneze contestaţia formulată de
.X. SRL.

I. Prin contestaţia formulată împotriva  Deciziei referitoare la obligaţiile de
plată  accesorii nr..X./13.04.2016 emisă de  organele  fiscale din  cadrul
Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice .X. - Serviciului Fiscal Municipal .X.,
societatea solicită anularea acesteia pentru următoarele motive:

Societatea susţine că decizia contestată nu respectă cerinţele de conţinut
prevăzute de art.43 alin.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
în baza căruia a fost emisă, respectiv aceasta nu cuprinde motivele de fapt şi de
drept  în  baza  cărora  a  fost  încheiată,  modul  de  calcul  al  obligaţiilor  fiscale
accesorii,  termenul  de depunere a  contestaţiei  şi  organul  unde aceasta  se va
depune, precum şi lipsa menţiunilor privind audierea contribuabilului. Astfel, pentru
motivele  prezentate,  care  încalcă  principiul  dreptului  la  apărare  al
contribuabilului,  .X.  SRL înţelege să invoce nulitatea actului  administrativ  fiscal
contestat.

De asemenea, .X.  SRL consideră că actul  administrativ fiscal  atacat nu
cuprinde modul de calcul al obligaţiilor fiscale accesorii stabilite în sarcina sa, cu
indicarea temeiului legal în baza căruia acestea au fost calculate şi nu se arată de
ce s-a luat în calcul o anumită perioadă de impozitare, deşi acestea erau diferite,
neputându-se raporta la data scadenţei obligaţiei fiscale principale.

Totodată, contestatara susţine că parţial obligaţiile fiscale principale au fost
stinse prin plată sau sunt prescrise, iar titlul executoriu privind Decizia de impunere
nr..X./30.09.2014 a fost anulat prin Sentinţa civilă nr..X./2015, rămasă definitivă, a
Judecătoriei .X.. Astfel, în lipsa unui titlu executoriu valabil, societatea susţine că
nu există temei legal pentru stabilirea creanţelor fiscale accesorii.

II. Prin Decizia nr..X./13.04.2016 referitoare la obligaţiile de plată accesorii,
organele  fiscale  din  cadrul  Administraţiei   Judeţene a  Finanţelor  Publice  .X.  –
Serviciul Fiscal Teritorial .X. au stabilit în sarcina .X. SRL, în temeiul art.88 lit.c) şi
art.119 alin.(4) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, accesorii în
sumă de  .X.  lei,  reprezentând dobânzi  şi  penalităţi  de întârziere aferente TVA,
impozitului pe profit, accizelor pentru benzină şi motorină, impozitului pe veniturile
din salarii şi contribuţii sociale aferente. 

 
Documentul prin care s-au individualizat obligaţiile de plată este Decizia de

impunere  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia
fiscală  pentru  persoane  juridice  nr.F-.X./30.09.2014  emisă  de  organele  de
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inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X. în baza
Raportului de inspecţie fiscală nr.F-.X./30.09.2014, prin care s-au stabilit în sarcina
.X.  SRL  obligaţii  fiscale  suplimentare  de  plată  în  sumă  totală  de  .X.  lei,
reprezentând TVA, impozit pe profit, accize pentru benzină şi motorină, impozit pe
veniturile din salarii şi contribuţii sociale, precum şi accesorii aferente acestora. 

De asemenea, obligaţiile fiscale accesorii au fost individualizate şi în baza
Declaraţiilor 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit  şi  evidenţa  nominală  a  persoanelor  asigurate  şi  Declaraţiilor  300  privind
decontul de TVA, depuse de societate în perioada 2014-2015. 

III. Luând în considerare constatările organului fiscal, motivele invocate de
contestatară, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative
invocate, se reţin următoarele:

1. Aspecte procedurale
Societatea susţine că decizia contestată nu respectă cerinţele de conţinut

prevăzute de art.43 din OG nr.92/2003 din Codul de procedură fiscală, în baza
căruia a fost emisă, că parţial obligaţiile fiscale principale au fost stinse prin plată
sau  sunt  prescrise,  precum şi  că  titlul  executoriu  privind  Decizia  de  impunere
nr..X./30.09.2014 a fost anulat prin Sentinţa civilă nr..X./2015, a Judecătoriei .X..

Faţă  de  aspectele  de  procedură  invocate  de  contestatară,  organul  de
soluţionare a contestaţiei reţine următoarele: 

Din  cuprinsul Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./13.04.2016,  anexată  în  copie  la  dosar,  se  constată  că aceasta  specifică
temeiul de drept în baza căruia a fost emisă, respectiv art.88 lit.c) şi art.119 alin.(4)
din  OG  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală  şi cuprinde  menţiuni
referitoare la posibilitatea ca această să fie contestată, în termenul prevăzut de
art.207 din acelaşi act normativ, la organul fiscal emitent.

În  ceea  ce  priveşte  lipsa  menţiunilor  privind  audierea  contribuabilului,
având în vedere faptul că .X. SRL se află în procedură de executare silită, organul
de soluţionare a contestaţei reţine că, potrivit prevederilor art.9 alin.(2) lit.d) din OG
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  în  această  situaţie  nu  este  obligatorie  audierea
contribuabilului.

De asermenea, se reţine că dreptul la apărare al societăţii nu a fost îngrădit
întrucât acesteia i s-a acordat posibilitatea exercitării căi administrative de atac,
drept  de  care a  uzat  prin  formularea contestaţiei  administrative,  exprimându-şi
argumentele de fapt şi de drept în legătură cu actul administrativ fiscal întocmit în
sarcina sa.
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Referitor la prescripţia dreptului de a stabili  obligaţii fiscale, din anexa la
actul administrativ fiscal contestat, se reţine că obligaţiile principale pentru care
s-au  stabilit  accesoriile  provin  din  perioada  2014-2015,  astfel  încât  prescripţia
dreptul de a stabili obligaţii fiscale nu poate fi avută în vedere, deoarece conform
art.110 alin.(1) şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
termenul este de 5 ani.

Totodată, din Sentinţa civilă nr..X./2015 a Judecătoriei .X., anexată în copie
la dosar, se reţine că instanţa de judecată s-a pronunţat asupra contestaţiei  la
executare formulată de .X. SRL împotriva titlului executoriu nr..X./21.11.2014  şi a
actelor de executare pentru Decizia de impunere nr.F-.X./30.09.2015, aceasta din
urmă  nefiind  anulată.  Urmare  anulării  titlului  de  creanţă  nr..X./21.11.2014,
organele  fiscale  au  refăcut  titlul  executoriu  sub  nr..X./21.12.2015,  astfel  încât
procedura de executare pornită în baza Deciziei de impunere nr.F-.X./30.09.2014
este continuată.

În  concluzie,  argumentele  societăţii  referitoare  la  aspectele  procedurale
nerespectate  la  emiterea deciziei  de impunere contestate,  nu pot  fi  reţinute  în
soluţionarea favorabilă a cauzei.

2. Referitor la suma  de .X. lei  reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere  aferente  TVA,  impozitului  pe  profit,  accizelor  pentru  benzină  şi
motorină, impozitului pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente,
cauza supusă soluţionării  este dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală,
prin Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor se poate pronunţa pe fondul
cauzei în condiţiile în care soluţionarea cauzei depinde de existenţa unui drept ce
face obiectul unei alte judecăţi.

În fapt, urmare unei inspecţii fiscale efectuate la .X. SRL, prin Decizia de
impunere  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de  inspecţia
fiscală  pentru  persoane  juridice  nr.F-.X./30.09.2014  emisă  de  organele  de
inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X. în baza
Raportului de inspecţie fiscală nr.F-.X./30.09.2014, s-au stabilit în sarcina societăţii
contestatare obligaţii fiscale suplimentare în sumă de .X. lei, reprezentând TVA,
impozit pe profit, accize pentru benzină şi motorină, impozit pe veniturile din salarii
şi contribuţii sociale aferente, precum şi accesorii aferente acestora.  

Prin Decizia nr.74/24.03.2015, emisă de Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor ca urmare a formulării  contestaţiei  împotriva deciziei de impunere
menţionată,  s-a dispus suspendarea soluţionării  contestaţiei  până la  finalizarea
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laturii penale,  pentru suma de .X. lei reprezentând TVA, impozit pe profit, accize
pentru benzină şi motorină, impozit  pe veniturile din salarii  şi  contribuţii  sociale
aferente, precum şi accesorii aferente acestora, având în vedere că în cauză a
fost  întocmită  şi  înaintată  Sesizarea  penală  nr..X./18.06.2014,  împreună  cu
Procesele verbale nr..X. şi nr..X., ambele din data de 30.05.2014, către Parchetul
de  pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi  Justiţie  –  Direcţia  de  Investigare  a
Infracţiunilor  de  Crimă  Organizată  şi  Terorism,  întrucât  în  speţă  s-a  ridicat
problema realităţii operaţiunilor efectuate de .X. SRL.  

Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr..X./13.04.2016, au
fost calculate accesorii în sumă de  .X. lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere aferente TVA, impozitului pe profit, accizelor pentru benzină şi motorină,
impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţii  sociale  aferente,  stabilite  prin
Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de
inspecţia  fiscală  pentru  persoane  juridice  nr.F-.X./30.09.2014,  pentru  care  s-a
suspendat soluţionarea cauzei pe calea administrativă de atac.  

   
În drept, potrivit  prevederilor art.277 alin.(1) lit.b) din Legea nr.207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare: 
„ART. 277
Suspendarea  procedurii  de  soluţionare  a  contestaţiei  pe  cale

administrativă
(1)  Organul  de  soluţionare  competent  poate  suspenda,  prin  decizie

motivată, soluţionarea cauzei atunci când: [...] 
b)  soluţionarea  cauzei  depinde,  în  tot  sau  în  parte,  de  existenţa  ori

inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”.

Având  în  vedere  prevederile  legale  menţionate  mai  sus,  se  reţine  că
organul  de  soluţionare  poate  suspenda  soluţionarea  contestaţiei prin  decizie
motivată atunci când soluţionarea cauzei depinde în tot sau în parte de existenţa
unui drept ce face obiectul unei alte judecăţi.

Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  reiese  că  organele  de
inspecție  fiscală  din  cadrul  Administraţiei  Judeţene a  Finanţelor  Publice  .X.  au
efectuat la .X. SRL o inspecţie fiscală finalizată prin emiterea Decizia de impunere
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru
persoane juridice nr.F-.X./30.09.2014.  

Prin Decizia nr.74/24.03.2015, emisă de Direcţia Generală de Soluţionare a
Contestaţiilor  în  soluţionarea  contestaţiei  formulată  de  societate,  s-a  dispus
suspendarea soluţionării  contestaţiei  până la finalizarea laturii  penale,  având în
vedere că în cauză a fost întocmită şi înaintată Sesizarea penală nr..X./18.06.2014
către DIICOT Bucureşti, întrucât în speţă s-a ridicat problema realităţii operaţiunilor
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efectuate de .X. SRL, solicitându-se verificarea întrunirii elementelor constitutive
ale infracţiunilor  prevăzute şi  pedepsite de art.9 alin.(1)  lit.c)  şi  lit.e)  din Legea
nr.241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi
completările ulterioare.

Sesizarea penală transmisă DIICOT Bucureşti vizează un prejudiciu adus
bugetului de stat reprezentând impozit pe profit, TVA, accize, impozit pe veniturile
din salarii şi contribuţii sociale aferente, a cărui valoare se regăseşte integral în
Deciziei  de  impunere  nr.F-.X./30.09.2014  în  baza  căreia  s-a  întocmit Decizia
referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./13.04.2016, care  face  obiectul
prezentei contestaţii.

Potrivit doctrinei, se reţine că instituţia suspendării este deosebit de utilă
pentru realizarea unei optime administrări a justiţiei, fiind menită să preîntâmpine
pronunţarea  unor  hotărâri  greşite  sau  contradictorii,  iar  în  speţă  reiese  cu
limpezime faptul că soluţia care se va da ca urmare a soluţionării Sesizării penale
nr..X./18.06.2014 este de natură a influenţa în mod decisiv soluţionarea pe fond a
contestaţiei  privind Decizia de impunere  nr.F-.X./30.06.2014  având drept obiect
suma de  .X. lei reprezentând impozit  pe profit,  TVA, accize pentru benzină şi
motorină, impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente, precum şi
accesorii aferente acestora.  

Totodată, se reţine că această sumă se constituie bază de calcul pentru
accesoriile repretentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe
profit, TVA, accize pentru benzină şi motorină, impozit pe veniturile din salarii şi
contribuţii sociale aferente, în sumă de .X. lei, contestate în prezenta cauză.

Având în vedere  principiul de drept conform căruia „accesorium sequitur
principale”, soluționarea  prezentei  cauze  debinde  în  tot  de  soluția  ce  se  va
pronunța  cu  privire  la  debitele  principale  reprezentând  impozit  pe  profit,  TVA
accize pentru benzină şi  motorină,  impozit  pe veniturile din salarii  şi  contribuţii
sociale  aferente,  a  cărui  soluționare  a  fost  suspendată  prin  Decizia
nr.74/24.03.2015  emisă  de  Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor,
urmează  a  se  dispune  şi  suspendarea  soluţionării  contestaţiei  administrative
formulată  împotriva Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./13.04.2016. 

Prin urmare, potrivit art. 277 alin.(1) lit. b) din Legea nr.207/2015 privind
Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va
suspenda soluţionarea cauzei  pentru  suma de  .X.  lei reprezentând dobânzi  şi
penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit, TVA, accize pentru benzină şi
motorină, impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente, stabilite prin
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii nr..X./13.04.2016,  emisă  de
către organele fiscale din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice .X. –
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Serviciul  Fiscal  Municipal  .X.,  până  la  soluționarea  definitivă  a  cauzei  privind
debitele principale, după epuizarea tuturor căilor de atac, procedura administrativă
urmând  a  fi  reluată  în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.277  alin.(3)  din  Legea
nr.207/2015 privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, conform cărora: “(3) Procedura administrativă este reluată la încetarea
motivului care a determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului
stabilit  de  organul  de  soluţionare  competent  potrivit  alin.  (2),  indiferent  dacă
motivul care a determinat suspendarea a încetat ori nu.” 

3.  Referitor la suma de .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere  aferente  impozitului  pe  profit   şi  taxei  pe  valoarea  adăugată,
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de
Administrare  Fiscală  este  investită  să  se  pronunţe  dacă  societatea  datorează
aceste  obligaţii  fiscale,  în  condiţiile  în  care  prin  Decizia  nr.74/24.03.2015  s-a
respins  contestaţia  împotriva  Deciziei  de  impunere  nr.F-.X./03.09.2014  pentru
impozitul  pe  profit  şi  taxa  pe  valoarea adăugată ce constituie  bază de calcul
pentru aceste accesorii.

În  fapt,  prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./13.04.2016 s-au stabilit  în sarcina societăţii  accesorii  în sumă de  .X. lei,
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente impozitului pe profit  şi
TVA  neachitate,  stabilite  de  organele  de  inspecţie  fiscală  prin  Decizia  de
Impunere  nr.F-.X./30.09.2014  emisă  în  baza  Raportului  de  inspecţie  fiscală
nr.F-.X./30.09.2014.

Prin  Decizia  nr.74/24.03.2015,  Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a
Contestaţiilor  a  respins  ca  neîntemeiată,  respectiv  ca  nemotivată,  contestaţia
societăţii  formulată  împotriva  Deciziei  de  impunere  nr.F-.X./30.09.2014  pentru
suma de .X. lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA şi care a reprezentat baza
de calcul pentru accesoriile în sumă de .X. lei stabilite prin Decizia referitoare la
obligaţiile de plată accesorii  nr..X./13.04.2016.

  
În drept, potrivit art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.120^1 alin.(1)din OG

nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, în vigoare până la data de 31.12.2015:

“ART.119
(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
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1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă
şi  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
(1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea

obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând  cu  ziua  imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data
stingerii sumei datorate inclusiv”.

 
Având  în  vedere  că  accesoriile  au  fost  calculate  până  la  data  de

31.03.2016,  în  cauză  sunt  aplicabile  şi  prevederile  art.173  alin.(1)  din  Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, respectiv:

„ART. 173
Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
(1)  Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a

obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi
de întârziere”.

Faţă de prevederile legale de mai sus se reţine că pentru neachitarea la
termen  a  obligaţiilor  de  plată  stabilite  prin  Decizia  de  impunere
nr.F-.X./30.09.2014  privind obligaţiile  fiscale  suplimentare  stabilite  de  inspecţia
fiscală, societatea datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu ziua
imediat  următoare  termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei
datorate, inclusiv. 

Se  reţine  că  prin  Decizia  de  impunere  nr.F-.X./30.09.2014  privind
obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală s-au stabilit impozit pe
profit şi TVA suplimentar de plată în sumă totală de .X. lei, pentru care au fost
calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere  până la data de 30.09.2014 iar prin
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./13.04.2016  au  fost
calculate accesorii în sumă totală de .X. lei până la data de 31.03.2016.

Referitor la impozitul pe profit şi TVA în sumă totală de .X. lei   stabilite
suplimentar prin Decizia de impunere nr.F-.X./30.09.2014 şi care constituie bază
de calcul pentru accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată
accesorii nr..X./13.04.2016, se reţine că  prin Decizia nr.74/24.03.2015 emisă de
Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, aşa cum s-a analizat la cap.III
pct.3 şi 4, s-a decis respingerea ca neîntemeiată şi nemotivată a contestaţiei .X.
SRL împotriva Deciziei de impunere nr.F-.X./30.09.2014 privind obligaţiile fiscale
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suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, pentru suma de .X. lei reprezentând
impozit pe profit şi TVA .

Se reţine că accesoriile stabilite prin Decizia nr..X./13.04.2016 referitoare
la  obligaţiile  de  plată  accesorii,  în  sumă de  .X.  lei,  contestate,  sunt  aferente
debitului  principal,  în  sumă  de  .X.  lei,  stabilit  prin  Decizia  de  impunere
nr.F-.X./30.09.2014  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de
inspecţia fiscală, iar prin Decizia nr.74/24.03.2015 a fost respinsă ca neîntemeiată
şi  nemotivată  contestaţia  societăţii  în  ceea  ce  priveşte  respectivele  obligaţii
principale de plată.

Având în vedere principiul de drept conform căruia „accesoriul urmează
principalul”  se va respinge ca neîntemeiată şi  nemotivată contestaţia  societăţii
împotriva   Decizia  nr..X./13.04.2016 referitoare la  obligaţiile  de plată  accesorii
pentru suma de  .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente
impozitului  pe  profit  şi  TVA pentru  care  s-a  respins  contestaţia  societăţii  prin
Decizia  nr.74/24.03.2015,  conform  prevederilor  art.279  alin.(1)  din  Legea
nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  respectiv:  ”Prin  decizie
contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă”.

4.  Referitor la suma de .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată, impozitului pe veniturile din
salarii şi contribuţiilor sociale, individualizate prin Declaraţiile 300 şi Declaraţiile
112, Direcţia  Generală  de  Soluţionare  a  Contestaţiilor  din  cadrul  Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală  este investită să se pronunţe dacă .X. SRL
datorează aceste accesorii, în condiţiile în care argumentele aduse de societate
în susţinerea cauzei nu sunt de natură să infirme modul de calcul al accesoriilor.

În  fapt,  prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./13.04.2016 s-au stabilit  în sarcina societăţii  accesorii  în sumă de  .X.  lei,
reprezentând dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  aferente  TVA,  impozitului  pe
veniturile din salarii  şi  contribuţiilor sociale,  individualizate în baza  Declaraţiilor
112  privind  obligaţiile  de  plată  a  contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi Declaraţiilor 300 privind decontul de
TVA, depuse de societate în perioada 2014-2015. 

În drept, potrivit art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi art.120^1 alin.(1)din OG
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi respectiv art.173 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, anterior menţionate,  pentru neachitarea la termen a
obligaţiilor de plată declarate de societate prin  Declaraţiile 112 privind obligaţiile
de  plată  a  contribuţiilor  sociale,  impozitului  pe  venit  şi  evidenţa  nominală  a
persoanelor  asigurate  şi  Declaraţiile  300  privind  decontul  de  TVA,  depuse  în
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perioada 2014-2015, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere începând cu
ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii  sumei
datorate, inclusiv. 

În ceea ce priveşte argumentele contestatarei referitoare la faptul că modul
de calcul nu este prezentat în anexa actului administrativ fiscal atacat, acestea nu
pot fi reţinute în soluţionarea favorabilă a contestaţiei, deoarece decizia de calcul
accesorii menţionează denumirea şi codul fiecărei obligaţii fiscale pentru care s-au
calculat accesorii, iar în anexa la decizie se regăsesc următoarele informaţii: titlul
de creanţă în baza căruia s-a individualizat suma de plată, categoria de sumă
(dobândă, penalitate de întârziere), perioada pentru care s-au calculat accesoriile,
suma debit (debitul obligaţiei fiscale principale), numărul de zile, cota aplicată şi
suma reprezentând accesorii.

Astfel, faţă de cele menţionate,  se va respinge ca neîntemeiată contestaţia
societăţii  împotriva   Deciziei  nr..X./13.04.2016 referitoare  la  obligaţiile  de  plată
accesorii, pentru sumă de .X. lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
aferente impozitului  pe veniturile  din salarii,  contribuţii  sociale şi  TVA,  conform
prevederilor  art.279 alin.(1)  din  Legea nr.207/2015 privind Codul  de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru considerentele reţinute în conţinutul  deciziei  şi  în temeiul  art.277
alin.(1) lit.b) şi alin.(3) şi art.279 alin.(1) şi alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se:

DECIDE

1. Suspendarea soluţionării contestaţiei formulate de .X. SRL împotriva
Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii  nr..X./13.04.2016,  emisă  de
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice .X. - Serviciul Fiscal Municipal .X.
pentru  suma totală  de  .X.  lei,  reprezentând dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere
aferente  TVA,  impozitului  pe  profit,  accizelor  pentru  benzină  şi  motorină,
impozitului  pe  veniturile  din  salarii  şi  contribuţii  sociale  aferente,  până  la
soluționarea  definitivă  a  cauzei  privind  debitele  principale,  procedura
administrativă  urmând  a  fi  reluată  la  încetarea  motivului  care  a  determinat
suspendarea, în condiţiile legii, conform celor reţinute prin prezenta decizie.

2. Respingerea ca neîntemeiată şi nemotivată a contestaţiei formulate
de .X.  SRL  împotriva Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii
nr..X./13.04.2016,  emisă de Administraţia  Judeţeană a Finanţelor  Publice  .X.  -
Serviciul Fiscal Municipal .X. pentru suma totală de .X. lei, reprezentând dobânzi
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şi  penalităţi  de  întârziere  aferente  TVA,  impozitului  pe  profit,  impozitului  pe
veniturile din salarii şi contribuţii sociale aferente.

Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel .X. sau la Curtea de
Apel .X., în termen de 6 luni de la comunicării.

DIRECTOR GENERAL 

.X.
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