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DECIZIA NR. __63___ 
din __27.05.2011________ 

 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
X, din mun. Suceava, 

str. X nr. X, bl. X, sc.X, ap.X  mun. Suceava 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. X din 15.12.2010 �i reînregistrat� sub nr. X din 12.04.2011 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Serviciul juridic prin adresa nr. X din 12.04.2011, cu privire la reluarea 
solu�ion�rii contesta�iei formulate de X, cu domiciliul în mun. Suceava, str. X nr. 1, 
bl. X, sc.X, ap., împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X 
din 13.10.2010, din dosarul fiscal nr. X, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava. 

 
Prin Decizia nr. X din 13.01.2011, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava a suspendat solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic� 
X împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2010, 
din dosarul fiscal nr. X, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Suceava, pân� la pronun�area solu�iei definitive pe latur� penal�. 

Serviciul juridic din cadrul D.G.F.P. Suceava comunic� organului de 
solu�ionare a contesta�iilor constituit în cadrul D.G.F.P Suceava Decizia pronun�at� 
de Curtea de Apel Suceava la data de 11.04.2011, în Dosarul nr. X, prin care s-a 
admis recursul declarat de X împotriva Sentin�ei nr. X, �i oblig� s� se solu�ioneze pe 
fond contesta�ia. 
 

Persoana fizic� X contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr. X din 13.10.2010 din Dosarul fiscal nr. X emis� de Administra�ia Finan�elor 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
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Publice a municipiului Suceava, privind suma de X lei, reprezentând accesorii 
aferente TVA. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 alin. 

(1) 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. Persoana fizic� X, prin contesta�ia formulat�,  solicit� anularea Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2010, privind 
major�rile de întârziere în sum� de X lei, aferente TVA stabilit� prin Decizia de 
impunere nr. X din 20.04.2010, pe motiv c� este nelegal�. 
 

În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� Decizia nr. X/20.04.2010 a 
fost atacat� prin contesta�ia înregistrat� la D.G.F.P. Suceava sub nr. X/20.05.2010. 

Litigiul se afl� în prezent pe rolul Tribunalului Suceava – Sec�ia 
Comercial�, de contencios administrativ �i fiscal �i face obiectul dosarului nr. 
X/86/2010 cu termen de judecat� la data de 09 septembrie 2010.   

Petentul motiveaz� c�, în dosarul ar�tat mai sus, au fost invocate motive de 
nelegalitate �i netemeinicie ale Deciziei nr. X/20.04.2010 �i ca urmare acelea�i 
motive le invoc� �i în prezenta contesta�ie. 

 
De asemenea, petentul consider� c�, potrivit principiului de drept, 

„accesorium sequitur principale” atâta vreme cât debitul principal nu este datorat 
nici major�rile calculate nu sunt datorate, în concluzie solicitând anularea Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2010, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 

13.10.2010, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului Suceava au stabilit c� persoana fizic� X datoreaz� major�ri de 
întârziere aferente TVA  în sum� de X  lei. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de X lei, stabilit� prin 

Decizia de impunere nr. X din 20.04.2010, întocmit� de Activitatea de inspec�ie 
fiscal� Suceava, înregistrat� la A.F.P.M. Suceava sub nr. X/21.04.2010, s-au calculat 
pentru perioada 01.07.2010 - 25.08.2010, dobânzi în sum� de X lei. 
 

III.  Din documentele existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  vedere  
motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele normative în vigoare pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 

Referitor la suma de X lei, reprezentând accesorii aferente TVA, 
stabilit� suplimentar prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X din 13.10.2010, din dosarul fiscal nr. X, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
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jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� X datoreaz� 
accesorii aferente TVA, în condi�iile în care debitul pentru care s-au calculat 
este datorat �i nu a fost achitat la scaden��. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul A.F.P.M. Suceava au stabilit c� persoana 

fizic� X datoreaz� major�ri de întârziere în sum� de X lei, pentru perioada 
01.07.2010-25.08.2010, pentru neachitarea în termen a TVA în sum� de X lei, 
datorat� de persoana fizic�, ce a fost stabilit� prin Decizia de impunere nr. X din 
20.04.2010 întocmit� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava, înregistrat� la 
AFPM Suceava sub nr. X din 21.04.2010. 
 

Persoana fizic� invoc� motive de nelegalitate �i netemeinicie a Deciziei de 
impunere nr. X din 20.04.2010 �i prin urmare acelea�i motive le invoc� �i în prezenta 
contesta�ie.  
 

Cu adresa nr. X din 20.04.2010, Activitatea de Inspec�ie Fiscal�  Suceava a 
înaintat c�tre Parchetul de pe lâng� Judec�toria Suceava procesul verbal nr. X din 
data de 02.03.2010, anex� la Decizia de impunere nr. X din 20.04.2010, cuprinzând 
constat�rile organelor de inspec�ie fiscal�, reprezentând crean�e fiscale principale 
stabilite în sarcina petentului în sum� de X lei, care au generat major�rile de 
întârziere stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
13.10.2010. 

 
Prin Decizia nr.X din 13.01.2011, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava a suspendat solu�ionarea contesta�iei formulat� de X împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2010, din Dosarul 
fiscal nr. X, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, pân� 
la pronun�area solu�iei definitive pe latur� penal�. 

Prin Decizia pronun�at� de Curtea de Apel Suceava la data de 11.04.2011, 
în Dosarul nr. X/86/2010, s-a admis recursul declarat de X împotriva Sentin�ei nr. 
X/2010, �i oblig� D.G.F.P. Suceava s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 

 
Contesta�ia formulat� de X împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile 

fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr.X din 20.04.2010, emis� 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, privind suma de X lei, reprezentând 
TVA (care a generat accesoriile contestate), a fost respins�, TVA fiind datorat� de 
petent. 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 119, art. 120, art. 120^1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
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(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. 

[…]”. 
 
ART. 120 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Conform acestor prevederi legale se re�ine c�, 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. 

Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusiv �i este în procent de 0,05%. 

 
Astfel, pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de X lei, stabilit� prin 

Decizia de impunere nr. X/20.04.2010, înregistrat� la AFPM Suceava sub nr. X din 
21.04.2010, s-au calculat pentru perioada 01.07.2010-25.07.2010 dobânzi în sum� 
de X lei. 

Pentru neachitarea la scaden�� a TVA în sum� de X lei, stabilit� prin 
Decizia de impunere nr. X/26.04.2010, înregistrat� la AFPM Suceava sub nr. 
X/28.04.2010, s-au calculat pentru perioada 25.07.2010-25.08.2010 dobânzi în sum� 
de X lei. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� TVA care a 

generat accesoriile este datorat�, nu a fost achitat� la scaden�� �i luând în considerare 
�i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr  pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull  uurrmmeeaazz��    
pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în sum� total� 
de X lei aferente TVA, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 
 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul, art. 

119, art. 120, din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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DECIDE: 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de X, împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 13.10.2010, din dosarul 
fiscal nr. X, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Suceava, cu 
privire la suma de X lei, reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

   DIRECTOR  EXECUTIV,                          
    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


