
NR/5/2012/IL

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice  ...a  fost  sesizat  de Administratia  Finanatelor  Publice  ...  prin  adresa  nr....  cu 
privire la   contestatia  formulata  de ....  cu sediul  in ..,  str.  ..  nr...  ,judetul  ..  C.F...  .., 
inregistrata la D.G.F.P..sub nr.....

Contestatia  a fost formulata impotriva  Deciziei  referitoare la obligatiile de 
plata accesorii  nr... pentru suma totala de ...lei   reprezentand  dobanzi si penalitati de 
intarziere aferente taxei pe valoare adaugata.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 din OG 92/2003 ® 
privind  Codul  de  procedura  fiscala  in  raport  cu  data  comunicarii  titlului  de  creanta 
contestat, respectiv.. data semnarii de primire de pe actul atacat ,aflat in copie la dosarul 
cauzei si data inregistrarii contestatiei la Administratia Finanatelor Publice .. respectiv .., 
asa  cum  reiese  din  amprenta  stampilei  registraturii  aplicata  pe  contestatia  aflata  in 
original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice...  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,  este competent sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.-S.C.....,cu sediul in.. str. .. nr.., judetul..  , contesta  Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii in Dosar fiscal nr. .., Decizia nr. ... cu privire la T.V.A. pe 
care mentioneaza ca a platit la timp cu chitanta nr. ...

Contestatara mentioneaza ca datorita declararii initiale eronate a  decontului .. 
nr... la care  raspunsul calculatorului a fost ca a mai fost depus, si pana la  solutionarea 
declararii corecte in ceea ce privea decontul.. , in programul de lucru a calculatorului 
A.F.P.. la  S.C...  afisa ca s-a platit o diferenta  in suma de ... lei la care s-au calculat 
accesorii in suma de..lei in baza acestei decizii.

Decontul .. a fost rectificat si solutionat prin redepunerea decontului .. nr. ..cu 
suma corecta de.. lei urmand teoretic la stingerea acestei plati.

In  concluzie,  S.C....   solicita  verificarea  datelor  si  solutionarea  respectiv 
eliminarea accesoriilor si penalitatilor pe care considera ca fiind o eroare de program .

II.-  Administratia  Finantelor  Publice  ...  prin  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare nr. ...formuleaza urmatorul punct de vedere:

Decizia  referitoare  la  obligatiile  de plata  accesorii  nr.  ..  care  face  obiectul 
contestatiei  stabileste  dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  pentru  obligatiile  neachitate 
cuprinse in decontul de T.V.A. nr. ... , prin care s-a individualizat suma de plata.

Mentioneaza ca societatea contestatara a depus initial decontul de T.V.A. cu 
nr. .. pe care il considera eronat,dupa care revine cu un nou decont  nr. ... pentru aceiasi 
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scadenta, respectiv ...
Pe  perioada  cuprinsa  in  Decizia  contestata  s-au  efectuat  plati  la  nivelul 

sumelor  declarate  in  aceasta  perioada  datorita  faptului  ca  decontul  a  fost  depus  cu 
intarziere ,..  stingerea efectuandu-se in ordinea vechimii debitelor astfel  ca suma din 
decontul in cauza s-a stins cu intarziere, fapt pentru care  s-au calculat accesorii de la 
data scadentei ... pana la data platii .., asa cum reiese si din decizia de calcul accesorii si 
din fisa analitica pe sursa T.V.A. .

In  concluzie,  organul  fiscal  din  cadrul  A.F.P.  ..  mentioneaza  ca  nu  s-au 
constatat  erori  materiale  generate  de  organul  fiscal  si  ca  decizia  contestata  a  fost 
generata cu respectarea prevederilor  art.  119 din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala  ,referitor la dobanzile si penalitatile de intarziere precum si a art. 115 
referitor la ordinea stingerii datoriilor.

A.F.P.... propune admiterea contestatiei nr. ...

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  fiscal,  motivele 
prezentate  de  contestatoare,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  precum si 
actele normative invocate de contestatoare si organul fiscal se retin urmatoarele :

In fapt- S.C. ... a depus initial  Decontul de T.V.A  aferent lunii ... in data 
de ...inregistrat   sub nr. ....  

In data de .. ,contestatara  depune inca o data Decontul de T.V.A  aferent 
lunii... inregistrat la Administratia Finantelor Publice .. sub nr.  .. pe motiv ca  primul 
decont depus este eronat.

Administratia Finanatelor Publice ..emite Decizia  referitoare la obligatiile de  
plata accesorii nr... , decizie ce face obiectul contestatiei si prin care stabileste dobanzi 
si penalitati de intarziere pentru obligatiile neachitate cuprinse in decontul de T.V.A.  nr. 
... ,  individualizand suma de  plata de  ... lei. 

Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca organul fiscal a stabilit 
corect  si  legal  accesorii  in  suma  de  ..  lei  ,pentru  depunerea  cu  intarziere  a 
Decontului  ..  de  taxa pe  valoare  adaugata  aferent  lunii  ...,  in  conditiile  in  care 
contestatarul a platit intreaga suma datorata la scadenta obligatiilor fiscale.

In sustinere, S.C. .....mentioneaza  ca suma de plata se datoreaza declararii 
initiale eronate a Decontului.. aferent lunii ... fara a specifica provenienta erorii .

Din analiza documentelor anexate in sustinerea cauzei se constata ca S.C. .... 
depune on-line in data de ... ,Decontul de taxa pe valoare adaugata  ..   pentru luna .. ..  si   
nu  pentru  luna  ..  cum reiese  din  decontul  anexat  la  dosarul  cauzei  si  prezentat  de 
contestatara in sustinere.

Acest fapt reiese din Declaratii depuse pe WEB si neprelucrate in perioada ...  
,unde se specifica ca: “ Declaratia nu a fost prelucrata.A mai fost depusa o declaratie 
pentru aceeasi perioada”, avand mentionat ca si  perioada    data de..  
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Conform  celor  mentionate  mai  sus  si  din  analiza  Fisei  sintetice  totale  
evaluata la ..   se constata ca  societatea a depus electronic decontul de T.V.A. nr.... 
inscriind eronat in rubrica prevazuta  de formular perioada de raportare .. (luna ..) 
in loc de ..(luna ..) motiv pentru care acest decont nu a fost prelucrat deoarece pentru 
luna  .. a mai fost depus un decont .

In  data  de  ..  contestatara  depune   Decontul  de  T.V.A  aferent  lunii  .... 
inregistrat la Administratia Finantelor Publice .. sub nr.  ...

La dosarul  cauzei  a fost  anexata  in copie si  Chitanta pentru incasarea de 
impozite, taxe  si contributii seria.. nr. ..,de unde  se retine ca S.C... S.R.L. a  achitat in 
data de .. suma de .. lei in contul de T.V.A.

Din analiza  Fisei sintetice evaluata la .. , cand societatea depune  Decontul 
de  T.V.A.  nr.  ..  ,  se  constata  ca  aceasta  figureaza  in  contul  de  T.V.A  cu  o 
suprasolvire in suma  de.. lei.

In drept,  sunt aplicabile prevederile   Legii  nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu 
completarile si modificarile ulterioare:

„Art.125 Definiţia taxei pe valoarea adăugată
Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul 

statului şi care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.
Art.. 156^2 Decontul de taxă
(1) Persoanele înregistrate conform  art. 153 trebuie să depună la organele 

fiscale competente, pentru fiecare perioadă fiscală, un decont de taxă, până la data 
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă.”

Conform prevederilor legale mentionate mai sus cat si a documentelor prezentate 
in  sustinerea  cauzei  se  retine  ca  S.C..... a  depus  cu  intarziere  Decontul  de  T.V.A. 
aferent lunii ...,respectiv in data de ..  insa  plata aferenta acestui decont  in suma de .. 
lei a fost efectuata in contul de TVA la termenul scadent  respectiv .., potrivit chitantei 
nr.  .., suma ce nu a fost stinsa pana la data depunerii acestui decont ,regasindu-se in fisa 
pe platitor ca suprasolvire.

De mentionat este faptul ca organul fiscal  in mod eronat a mentionat in Referatul 
cu propuneri de solutionare a contestatiei .. ca data platii a fost ... . 

Totodata sunt aplicabile si prevederile art.119 din OG nr.92/2003 privind  Codul 
de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora majorarile 
de  intarziere  se  datoreaza  pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către 
debitor a obligaţiilor de plată nu pentru faptul ca acestea sunt achitate in termenul 
scadent sau pentru depunerea eronata sau cu intarziere a decontului  de T.V.A .
Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere. »
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iar in conformitate cu art.120 
Dobânzi
(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.

    (2)  Pentru  diferenţele  suplimentare  de  creanţe  fiscale  rezultate  din 
corectarea  declaraţiilor  sau modificarea  unei  decizii  de  impunere,  dobânzile  se 
datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”,

 Se retine ca se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la 
termenul de scadenta de catre debitor  a diferentelor neachitate la termenele legale 
a obligatiilor de plata.               

De asemenea, o obligatie bugetara este datorata indiferent de depunerea sau nu 
a  unei  declaratii  de  catre  contribuabil, izvorul  obligatiei  il  constituie  fapta 
contribuabilului  care  intra  in  sfera  de  aplicare  a  impozitului  respectiv,  iar  in 
conformitate  cu  art.24  din  Codul  de  procedura  fiscala  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  plata  reprezinta  modalitatea  de  stingere  a  creantelor 
fiscale.

Art.24 Stingerea creantelor fiscale 
„Creanţele  fiscale  se  sting  prin  încasare,  compensare,  executare  silită, 

scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.”
Din analiza celor mentionate mai sus se retine ca majorarile de intarziere ,re-

spectiv dobanzile si penalitatile de intarziere se calculeaza pentru debitele neachitate la 
termenul scadent iar in speta in cauza acestea au fost calculate pentru nedepunerea in 
termen a Decontului ... aferenta lunii...

In concluzie, contestatia  cu privire la  suma de..lei reprezentand dobanzi si penali-
tati  de  intarziere  aferente  taxei  pe  valoare  adaugata,va  fi  admisa  in  conformitate  cu 
prevederile  art. 216 al(1) si (2)  din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
cu modificarile si completarile ulterioare:
 Art. 216    Soluţii asupra contestaţiei
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi  admisă, în totalitate sau în parte,  ori 
respinsă.

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

iar   Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii   nr.... pentru suma 
totala de .. lei   reprezentand  dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoare 
adaugat,va fi anulata .

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor 
art.  119 din O.G.  nr.  92/2003 privind Codul  de procedura  fiscala  cu modificarile  si 
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completarile ulterioare , coroborate cu  art. 205, art. 206, art. 209, art. 213 si art. 216 
al(1)(2)  din  Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003 privind Codul  de  procedura  fiscala  , 
republicata,se

                                 D E C I D E :

 Art.1.-Admiterea contestatiei S.C. .... pentru suma de .. lei reprezentand 
dobanzi si penalitati de intarziere aferente taxei pe valoare adaugata.

Art.2 -Anularea  Decizia referitoare la obligatiile  de plata accesorii   nr... 
pentru suma totala de .. lei   reprezentand  dobanzi si penalitati de intarziere aferente 
taxei pe valoare adaugata

                 
                                                     DIRECTOR  EXECUTIV, 

                                             .................................... 
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