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  D E C I Z I E nr. 000/04.2021
privind contestaţia formulată de X SRL,

înregistrată la D.G.R.F.P. Timişoara sub nr. 000/2021

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara a
fost sesizată de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad –
Serviciul  Administrare  Venituri  Contribuabili  Mijlocii,  cu  adresa  nr.
000/2021 înregistrată la D.G.R.F.P Timişoara sub nr. 000/2021,  asupra
contestaţiei formulate de  X SRL,  înregistrată la A.J.F.P. Arad - Serviciul
Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii sub nr. 000/2021 şi la Direcţia
Regională a Finanţelor Publice Timişoara sub nr. 000/2021.

Petenta X SRL, prin reprezentantul  său legal dl.administrator X, a
formulat  contestaţie  împotriva  Deciziei  referitoare  la  obligatiile  fiscale
accesorii  reprezentand  dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  nr  000/2021
emisă de  A.J.F.P. Arad pentru suma de 000 lei reprezentând dobanzi si
penalitati de intarziere. 

Cu toate ca petenta in contestatia formulata solicita anularea Deciziei
nr  000/2021in  integralitatea  sa,  considerand  ca  accesoriile  au  fost
determinate numai pentru nevarsarea contributiilor aferente  persoanelor
cu  handicap,  se  constata  ca  accesoriile  aferente  acestei  categorii  de
obligatii sunt in cuantum de 000 lei din totalul de 000 lei stabilit in sarcina
petentei conform deciziei de accesorii contestata.

Avand in vedere faptul ca petenta solicita admiterea contestatiei,cu
consecinta anularii deciziei nr 000/2021, DGRFP Timisoara se va investi
cu  solutionarea  acesteia  pentru  suma  totala  de  000  lei  reprezentand
accesorii.
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Contestaţia a fost semnata de reprezentantul legal al petentei, dl. X,
în calitate de administrator, aşa după cum prevede art. 269 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

În raport de data comunicării Deciziei referitoare la obligatiile fiscale
accesorii  reprezentand  dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  nr  000/2021,
emisă de Serviciul  Administrare Venituri  Contribuabili  Mijlocii din  cadrul
A.J.F.P.  Arad,  respectiv  data  de  2021,  contestaţia  formulată  împotriva
acesteia a fost depusă în termenul de 45 de zile de la data comunicării
deciziei  contestate prevăzut  de art.  270 din Legea nr.  207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.  

Fiind îndeplinită procedura de formă, s-a trecut la soluţionarea pe
fond a contestaţiei:

I X SRL solicită anularea Deciziei nr.000/2021 si dupa caz restituirea/
compensarea cu alte obligatii scadente si neachitate, pentru urmatoarele
considerente: 

Societatea, din eroare, a depus Declaraţia 100 cu nr.000/2020, în
sumă de 000 lei, pentru luna februarie 2019, lună pentru care nu exista
obligaţia  de raportare.  Această eroare a fost  îndreptată de X SRL prin
Declaraţia 710 cu nr.000/2020. Contribuţia aferentă lunii februarie 2020 a
fost achitată în termen cu o.p. nr.000/2020. 

Ca urmare a celor expuse, petenta solicită soluţionarea cu celeritate
a  contestaţiei  şi  admiterea  acesteia,cu  consecinta  anulării  „Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de  întârziere  nr.000/2021”,  precum  si  „restituirea/compensarea  cu  alte
obligaţii scadente şi neachitate”.  

II Serviciul Administrare Venituri Contribuabili Mijlocii din cadrul AJFP
Arad în data de 2021 a procedat la emiterea pentru  X S.R.L., în temeiul
art.  98 lit. c) şi art 173 alin. (5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  a  Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr.000/2021 pentru neachitarea la termenul de scadenţă de
către  debitor  a  obligaţiilor  fiscale  principale  prin  care  s-au  calculat
următoarele dobânzi şi penalităţi de întârziere:

Cod Denumirea obligaţiei Cuantumul
dobânzilor

Cuantumul
penalităţilor
de întârziere

Perioada  pentru  care
se calculează dobânda
sau  penalitatea  de
întârziere

3 Impozit pe profit 000 000 26.03.2018-25.02.2019
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41

Vărsăminte  de  la
persoane  juridice
pentru  persoane  cu
handicap neîncadrate

000 000 25.03.2019-20.02.2020

305
Dobânzi  şi  penalităţi
de întârziere 000 000 25.07.2019-22.08.2019

TOTAL 000 000 *

III  Având  în  vedere  documentele  existente  la  dosarul
cauzei,constatările  organelor  fiscale,  susținerile contestatarei,  precum şi
actele normative în vigoare pentru cauza analizată, se reţin următoarele:

In  motivarea  contestatiei  formulate  petenta  X  SRL  si-a  exercitat
posibilitatea conferita de legiuitor prin dispozitiile art 276  Cod Procedura
Fiscala,  aceea  de  a  depune  mijloace  de  proba  noi  in  motivarea
contestatiei,  atasand  acesteia  fotocopia  Declaratiei  formular  710  cu
nr.000/2020   conform  careia  debitul  declarat  pentru  termenul  de  plata
25.03.2019  este  zero,corectand  astfel  eroarea  continuta  de  Declaratia
nr.000/2020,pentru  suma  de  000  lei,  aferenta  lunii  februarie  2019,luna
pentru care nu exista obligatia de raportare.

In drept,  art. 276 alin. 4 Cod Procedura Fiscala:
„(4) Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora poate/pot

să depună probe noi în susținerea cauzei. în această situație, organului
fiscal  emitent  al  actului  administrativ  fiscal  atacat  sau organului  care a
efectuat  activitatea  de control,  după caz,  i  se oferă  posibilitatea  să  se
pronunțe asupra acestora.”

Astfel, in considerarea celor ce preced, organul fiscal de administrare
din  cadrul  AJFP Arad,conform normei  legale precitate  si  competentelor
sale  conferite  de  lege, in  adresa  nr.000/2021, s-a  pronuntat  asupra
acesteia, in sensul ca:

- pe  de  o  parte, dobânzile  în  sumă de  000  lei  şi  penalităţile  de
întârziere în sumă de 000 lei de la „Vărsăminte de la persoane juridice
pentru persoane cu handicap neîncadrate” au fost calculate la debitul în
sumă de  000 lei  declarat  prin  „Declaraţia  privind  obligaţiile  de  plată  la
bugetul  de  stat  (cod  100)”  nr.  000/2020  pentru  termenul  de  plată
25.03.2019;

-  pe  de  alta  parte, in  data  de  11.08.2020  societatea  depune
următoarele declaraţii:

*  „Declaraţia  rectificativă  710”  nr.  000  prin  care  debitul  declarat
pentru termenul de plată 25.03.2019 îl diminuează la 0;
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* „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (cod 100)”
nr.  000 prin  care declară  obligaţie  de plată  în  sumă de 000 lei  pentru
termenul de plată 25.03.2020.

În luna martie 2020 societatea a declarat obligaţii fiscale de plată în
sumă totală de 000 lei pentru termenul de plată 25.03.2020 („Impozit pe
veniturile din salarii”: 000 lei, „CAS asigurat”: 000 lei, „Sănătate asigurat”:
000 lei şi „Impozit pe profit”: 000 lei) şi a achitat în contul „Sume încasate
pentru  bugetul  de  stat,  bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat  şi  bugetul
Fondului  naţional  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate,  în  curs  de
distribuire” suma totală de 000 lei, achitată cu o.p. nr. 000/2020 suma de
000 lei şi cu o.p. nr. 000/2020.

Dacă societatea în luna martie 2020 ar fi declarat corect obligaţia de
plată în  sumă de 000 lei  pentru luna februarie  2020 şi  nu pentru luna
februarie 2019 nu s-ar mai fi  calculat accesorii  pentru că plăţile au fost
efectuate corect pentru termenul de plată 25.03.2020.

Obligaţia de plată pentru „Vărsăminte de la persoane juridice pentru
persoane cu handicap neîncadrate” în sumă de 000 lei, pentru termenul de
plată 25.03.2020, a fost declarată de societate doar în data de 11.08.2020
prin „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat (cod 100)” nr.
000.

Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, art.174 alin.  (2)  „Pentru diferențele
suplimentare de creanțe fiscale rezultate din corectarea declarațiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu
ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit
diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv şi alin. (3) în situația în
care  diferențele  rezultate  din  corectarea  declarațiilor  de  impunere  sau
modificarea unei decizii  de impunere sunt negative în raport cu sumele
stabilite inițial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare
ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la
data  stingerii  acesteia,  inclusiv”,  X S.R.L.,  pentru  termenul  de  plată
25.03.2019 nu datorează accesoriile  în  sumă totală  de 000 lei  (000 lei
dobânzi şi 000 lei penalităţi de întârziere) calculate prin „Decizia referitoare
la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere nr.000/2021” pentru că debitul declarat a fost diminuat la 0;  

Pe  cale  de  consecinţă,  în  considerarea  dispoziţiilor  art.1  pct.1-2,
art.30 alin.(1)  din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificările si completările ulterioare, unde se arată:
     “ART. 1 Definiţii: În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de
mai jos au următoarele semnificaţii: (...)
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2. administrarea creanţelor fiscale - oricare din activităţile desfăşurate de
organele fiscale în legătură cu: (...)
b) declararea, stabilirea, controlul şi colectarea creanţelor fiscale; (...)”,
     “Art.30 Competența materială și teritorială a organului fiscal central
(1)  Pentru  administrarea  creanțelor  fiscale  și  a  altor  creanțe  datorate
bugetelor prevăzute la art.29 alin.(1) și (2), competența revine acelui organ
fiscal  teritorial  din  cadrul  A.N.A.F.,  stabilit  prin  ordin  al  președintelui
A.N.A.F.,  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  domiciliul  fiscal  al
contribuabilului/ plătitorului.”

şi văzând propunerea Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice Arad–
Serviciul  Administrare  Venituri  Contribuabili  Mijlocii,  în  calitatea  sa  de
organ  fiscal  de  exercitare  a  activităţii  în  legătură  cu  administrarea
creanţelor fiscale, din cuprinsul  documentului  nr. 000/2021, transmis cu
adresa nr.000/2021  înregistrată la D.G.R.F.P. Timişoara sub nr. 000/2021,

În conformitate cu prevederile art. 279 alin.(1) şi alin.(2) din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora:

“(1) Prin decizie contestaţia poate fi admisă, în totalitate sau în parte,
ori respinsă.

(2)  În  cazul  admiterii  contestaţiei  se  decide,  după  caz,  anularea
totală sau parţială a actului atacat”,

urmează a fi admisă contestaţia formulată împotriva Deciziei referitoare la
obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere
nr.  000/2021  emisă  de  AJFP Arad,   pentru   suma parţială  de  000  lei
reprezentând  accesorii,  cu  consecinţa  anulării  parţiale  a  Deciziei
nr.000/2021 referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi
si penalitati de intarziere, pentru suma parţială de 000 lei.

Referitor  la  dobanzile  in  cuantum  de  000  lei  si  penalitatile  de
intarziere in suma de 000 lei, se constata urmatoarele:

In fapt, dobanzile in suma de 000 lei si penalitatile de intarziere in
suma de 000 lei  de  la  “Impozit  pe  profit”  au  fost  calculate  la  obligatia
fiscala in suma de 000 lei  declarata prin “Declaratia rectificativa privind
impozitul  pe  profit”(cod  101)  nr.000/2019  pentru  termenul  de  plata
25.03.2018,  in  conditiile  in  care  petenta  a  suplimentat  debitul  de  la
25.03.2018  in  data  de  25.03.2019;  dobanzile  in  suma  de  000  leu  si
penalitatile de intarziere in suma de 000 leu de la TVA au fost calculate la
obligatia fiscala in suma de 000 lei declarata prin “Decontul TVA”(cod 300)
nr.000/2019  pentru  termenul  de  plata  25.07.2019,  avand  in  vedere  ca
societatea nu a achitat in termen obligatia fiscala declarata, in totalitatea
sa.
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În drept, în temeiul art. 173 alin. (1), art. 174 alin. (1) şi art. 176 (1)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare:

„ Art. 173 Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a

obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi
penalităţi de întârziere. (...)
 
Art. 174 Dobânzi

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

(2) Pentru diferențele suplimentare de creanțe fiscale rezultate din
corectarea  declarațiilor  sau  modificarea  unei  decizii  de  impunere,
dobânzile  se  datorează  începând cu  ziua  imediat  următoare  scadenței
creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii
acesteia, inclusiv.

(3) în situația în care diferențele rezultate din corectarea declarațiilor
de impunere sau modificarea unei decizii  de impunere sunt negative în
raport  cu  sumele  stabilite  inițial,  se  datorează  dobânzi  pentru  suma
datorată  după  corectare  ori  modificare,  începând  cu  ziua  imediat
următoare scadenței și până la data stingerii acesteia, inclusiv. (...)

Art. 176 Penalităţi de întârziere
Penalităţile  de  întârziere  se  calculează  pentru  fiecare  zi  de

întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (…)”

Pe  cale  de  consecinta,  atata  vreme cat  in  motivarea  contestatiei
petenta nu a depus inscrisuri de natura mijloacelor de proba reglementate
de  Codul  de  Procedura  Fiscala,  care  sa  demonstreze  ca  aceasta  şi-a
îndeplinit  la  termen obligaţia  achitării  debitelor  fiscale  de  plată,  în  mod
corect  şi  legal  au  fost  calculate  accesorii  prin  Decizia  referitoare  la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
nr.000/2021 la „Dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente TVA” - 000 leu
dobânzi şi 000 leu penalităţi de întârziere -  şi la „Impozit pe profit” - 000 lei
dobânzi şi 000 lei penalităţi de întârziere, astfel ca in legatura cu aceste
accesorii  in  cuantum de  000  lei,  contestatia  urmeaza  a  fi  respinsa  ca
neintemeiata.

In legatura cu solicitarea petentei X SRL,ca o consecinta a admiterii
contestatiei  formulata  de  aceasta,de  „a  dispune,dupa  caz
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restituirea/compensarea  cu  alte  obligatii  scadente  si  neachitate”,
invederam ca in cauza sunt incidente dispozitiile exprese ale art 272 Cod
Procedura  Fiscala,  competenta  de  solutionare  a  cererilor  de
restituire/compensare  formulate  de  contribuabili  nu  apartine  structurii
specializate  de  solutionare  a  contestatiilor,  motiv  pentru  care,in
considerarea dispozitiilor exprese ale art 30 Cod Procedura Fiscala, citat in
cuprinsul prezentei, AJFP Arad, in calitate de organ fiscal de administrare
al X SRL, urmeaza a-i  formula raspuns in conditiile legii,  in legatura cu
aceasta solicitare. 

Pentru  considerentele  mai  sus  prezentate,  în  temeiul  Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a OPANAF nr.3741/2015
privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se  

D E C I D E :

1. Admiterea contestaţiei formulată de  X S.R.L.,  împotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr.000/2021 pentru accesoriile în sumă totală de 000 lei - 000
lei dobânzi şi 000 lei penalităţi de întârziere,cu consecinta anularii partiale
a Deciziei de calcul accesorii nr.000/2021pentru suma de 000 lei.

2. Respingerea contestaţiei formulată de X S.R.L, împotriva Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr.000/2021 ca neîntemeiată, pentru accesoriile calculate la
„Taxa  pe  valoarea  adăugată”  -  0  leu  dobânzi  şi  0  leu  penalităţi  de
întârziere - şi  la „Impozit  pe profit”  -  0 lei  dobânzi şi  0 lei  penalităţi  de
întârziere;

Prezenta Decizie se comunică la:
- Societatea X SRL din Arad;

        - A.J.F.P. Arad – Serviciul  Administrare Venituri  Contribuabili
Mijlocii.
         Decizia poate fi atacată potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad,
în termen de 6 luni de la primirea prezentei.

                             DIRECTOR GENERAL,
                                             X
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