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D E C I Z I E nr.                  

privind contesta ia formulat de 

 
S.C. XXX S.R.L.  

înregistrat la D.G.R.F.P. Timi oara sub nr. XXX/27.11.2013    

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa nr. xxx/09.12.2013, 
înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor Publice

 

Timi oara sub nr. 
XXX/16.12.2013  asupra contesta iei

 

formulate de  

S.C. XXX S.R.L. 
CUI: XXX 

sediul în loc. XXX,  

înregistrat la Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara sub nr. 
XXX/27.11.2013 i la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad sub nr. 
XXX/03.12.2013, i a procedat la analizarea dosarului cauzei, constatând urm toarele:

  

Petenta S.C. XXX S.R.L. a formulat contesta ie împotriva Deciziei de 
impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i 
contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs 
pentru perioada de raportare 1/2009, a  Deciziei de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009

 

emise de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, precum i a Deciziei 
referitoare la plata obliga iilor accesorii nr. XXX/07.10.2013, emise de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, în sum total de XXX  lei i 
reprezint : 

- xxx lei - TVA; 
- xxx lei - contribu ii; 
- xxx lei - accesorii aferente constând în dobânzi i penalit i de întârziere 

aferente impozitului pe venit salarii, TVA, contribu ii.  

Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedura reglementate de art. 206 
din Codul de procedur fiscal , referitor la semn tura contestatorului sau a 
împuternicitului acestuia, organul de solu ionare a contesta iei a constatat c , pentru 
S.C. XXX S.R.L. a formulat contesta ie avocat XXX, aceasta purtând semn tura si 
tampila Cabinetului de avocat XXX, la dosarul cauzei nefiind depus împuternicirea 

avoca ial pentru Cabinet Avocat XXX.  
Cu adresa nr. XXX/03.02.2014, comunicat la data de 10.02.2014,

 

Direc ia 
General Regional a Finan elor Publice Timi oara prin Serviciul Solu ionare 
Contesta ii, a

 

solicitat Cabinetului de avocat XXX, ca în termen de 5 zile de la data 
primirii adresei s completeze dosarul contesta iei cu împuternicirea avoca ial în 
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original sau o copie legalizat a acesteia, conform art. 206 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala.  

Cu adresa înregistrat la Direc ia General

 
Regional a Finan elor Publice 

Timi oara sub nr. XXX/14.02.2014 a fost completat dosarul cauzei cu împuternicirea 
avoca ial FN seria xxx din 22.10.2013, în original, fiind astfel îndeplinit condi ia de 
procedur reglementat de art. 206 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala.   

În ceea ce prive te respectarea termenului legal de depunere a contesta iei, 
conform art. 207 din Codul de procedur fiscal , se constat urm toarele:

   

Referitor la capetele de cerere din contesta ia formulat de S.C. XXX S.R.L. 
împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, 
taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs 
pentru perioada de raportare 1/2009 i a  Deciziei de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, s-au re inut urm toarele:  

În fapt, în data de 14.05.2013 organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad au emis 
în sarcina petentei S.C. XXX S.R.L. Decizia de impunere din oficiu nr. XXX pentru 
obliga iile fiscale cuprinse în vectorul fiscal i nedeclarate în luna ianuarie 2009 în 
sum de XXX lei, precum i Decizia de impunere din oficiu nr. XXX pentru 
obliga iile fiscale cuprinse în vectorul fiscal i nedeclarate în luna februarie 2009 în 
sum de XXX lei. 

Aceste decizii au fost emise în baza art. 83 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare i în conformitate cu Ordinul nr. 3392/04.11.2011 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor i contribu iilor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs , ca urmare a nedepunerii 
declara iilor fiscale de c tre petent pentru perioada de raportare ianuarie 2009 i 
respectiv februarie 2009.  

Deciziile de impunere din oficiu nr. XXX i XXX din 14.05.2013 au fost 
transmise petentei cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire la data de 
21.05.2013, petenta fiind avizat de c tre firma de curierat C&R MEDIA 

 

AR1 
pentru ridicarea coresponden ei cu avizul nr. 16/22.05.2013, îns aceasta 
neprezentându-se, coresponden a a fost restituit . 

 

Deoarece Deciziile de impunere din oficiu nr. XXX i XXX din 14.05.2013 nu 
au putut fi comunicate prin una dintre modalit ile de comunicare prev zute la art. 44 
alin. (2) lit. a), b) i c) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de 
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, organele 
fiscale au procedat la comunicarea acestora prin publicitate, în conformitate cu 
dispozi iile art. 44 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare.
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În acest sens s-au afi at în data de 28.06.2013, concomitent la sediul 

Administra iei

 
Finan elor Publice a Mun. Arad din Arad, B-dul Revolu iei, nr.79 i pe 

pagina de Internet www.anaf.mfinante.ro, Anun ul colectiv nr. 76616  i nr. 76617 
din data de 26.06.2013, acestea considerându-se a fi comunicate la data de 
11.07.2013. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat ca petenta nu a 
respectat prevederile art. 207, alin.1 din OG.92/2003 republicata privind Codul de 
procedura fiscala, in sensul ca nu a respectat termenul de 30 zile pentru depunerea 
contesta iei.

   

Cauza supusa solu ion rii este daca Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a contesta iei

 

pentru 
aceste capete de cerere în condi iile în care petenta nu a respectat termenul legal de 
exercitare a c ii administrative de atac.

  

În drept, sunt incidente prevederile  art. 207  alin. (1) din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , care 
precizeaz urm toarele:

 

  
ART. 207 

             Termenul de depunere a contestatiei              
(1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii 

actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii."  
Potrivit  art. 68 din Codul de procedur fiscal , republicat

 

:  
ART. 68 

     Calcularea termenelor            
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor i îndeplinirea 

obliga iilor prev zute de Codul de procedur fiscal , precum i de alte dispozi ii 
legale aplicabile în materie, dac legea fiscal nu dispune altfel, se calculeaz 
potrivit dispozi iilor Codului de procedur civil .

  

Totodat , în conformitate cu prevederile art. 180, art.181, art. 182, art. 184 i 
art. 185  din Codul de procedur civil , republicat:

 

 
ART. 180 

          Stabilirea termenelor         
(1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instan i reprezint 

intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedur sau în care este 
interzis s se îndeplineasc un act de procedur .

        

(2) În cazurile prev zute de lege, termenul este reprezentat de data la care se 
îndepline te un anumit act de procedur .

         

(3) În cazurile în care legea nu stabile te ea îns i termenele pentru 
îndeplinirea unor acte de procedur , fixarea lor se face de instan . La fixarea 
termenului, aceasta va ine seama i de natura urgent a procesului.

 

            ART. 181 
          Calculul termenelor 
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(1) Termenele, în afar de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz dup 

cum urmeaz :

         
1. când termenul se socote te pe ore, acesta începe s curg de la ora zero a 

zilei urm toare;

         
2. când termenul se socote te pe zile, nu intr în calcul ziua de la care începe s 

curg termenul, nici ziua când acesta se împline te;

         

3. când termenul se socote te pe s pt mâni, luni sau ani, el se împline te în ziua 
corespunz toare din ultima s pt mân ori lun sau din ultimul an. Dac ultima lun 
nu are zi corespunz toare celei în care termenul a început s curg , termenul se 
împline te în ultima zi a acestei luni.         

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucr toare, termenul se 
prelunge te pân în prima zi lucr toare care urmeaz .

 

    ART. 182  
        Împlinirea termenului        

(1) Termenul care se socote te pe zile, s pt mâni, luni sau ani se împline te la 
ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedur .

         

(2) Cu toate acestea, dac este vorba de un act ce trebuie depus la instan sau 
într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea înceteaz în acel loc 
în mod legal, dispozi iile art. 183 fiind aplicabile.

 

          ( ) 
         ART. 184 
         Curgerea termenului. Prelungirea acestuia        

(1) Termenele încep s curg de la data comunic rii actelor de procedur , dac 
legea nu dispune altfel.        

(2) Se consider c actul a fost comunicat p r ii i în cazul în care aceasta a 
primit sub semn tur copie de pe act, precum i în cazul în care ea a cerut 
comunicarea actului unei alte p r i.

        

(3) Termenul procedural nu începe s curg , iar dac a început s curg mai 
înainte, se întrerupe fa de cel lipsit de capacitate de exerci iu ori cu

 

capacitate de 
exerci iu restrâns , cât timp nu a fost desemnat o persoan care, dup caz, s îl 
reprezinte sau s îl asiste.

         

(4) Termenul procedural se întrerupe i un nou termen începe s curg de la 
data noii comunic ri în urm toarele cazuri:

           

1. când a intervenit moartea uneia dintre p r i; în acest caz, se face din nou o 
singur comunicare la ultimul domiciliu al p r ii decedate, pe numele mo tenirii, 
f r s se arate numele i calitatea fiec rui mo tenitor;

            

2. când a intervenit moartea reprezentantului p r ii; în acest caz, se face din 
nou o singur comunicare p r ii.

 

          ART. 185          
Nerespectarea termenului. Sanc iuni

         

(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, 
nerespectarea acestuia atrage dec derea din exercitarea dreptului, în afar de cazul 
în care legea dispune altfel. Actul de procedur f cut peste termen este lovit de 
nulitate.( ).  
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Se re ine c termenul de depunere a contesta iei prev zut de Ordonan a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat are caracter 
imperativ i începe s curg de la data comunic rii Deciziei de impunere din oficiu 
nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 1/2009 i a  
Deciziei de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i 
contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs pentru 
perioada de raportare 2/2009, emise de Administra ia Finan elor Publice a 
municipiului Arad, respectiv de la data de 11.07.2013, dat la care deciziile au fost 
comunicate petentei prin publicitate.  

În con inutul Deciziei de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  
impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere 
la surs pentru perioada de raportare 1/2009 i Deciziei de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, se precizeaz :

 

Decizia de impunere din oficiu reprezint titlu de crean i constituie  
în tiin are de plat , conform legii.

 

Prezenta decizie poate fi contestat

 

în termen de 30 de zile de la comunic rii, 
sub sanc iunea dec derii, potrivit  art. 207 alin. (1) din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i 
complet rile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 206 alin. (3) din 
acela i act normativ. 

Depunerea declara iei fiscale pentru obliga iile stabilite din oficiu, în termen 
de 60 de zile de la data comunic rii prezentei, conduce la desfiin area deciziei de 
impunere din oficiu. .  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la respectarea 
termenului de depunere a contesta iei a rezultat faptul c Decizia de impunere din 
oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 1/2009 
i Decizia de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i 

contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs pentru 
perioada de raportare 2/2009, emise de Administra ia Finan elor Publice a 
municipiului Arad, au fost comunicate petentei S.C. XXX S.R.L. la data de 
11.07.2013, prin publicitate, a a cum rezult din cele descrise mai sus, iar contesta ia 
formulat împotriva Deciziei de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  
impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere 
la surs pentru perioada de raportare 1/2009 i a Deciziei de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, a fost depus în data de 
25.11.2013 (conform tampilei Oficiului po tal aplicat pe plicul cu care a fost 
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transmis contesta ia), dep ind termenul de 30 de zile prev zut de art. 207 (1) din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003, înc lcându-se astfel dispozi iile imperative 
referitoare la termenul de depunere.  

În raport cu prevederile legale citate mai sus, rezult c petenta avea 
posibilitatea respect rii termenului de depunere al contesta iei la organul care a 
întocmit Decizia de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, 
taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs 
pentru perioada de raportare 1/2009 i Decizia de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re inere la surs

 

pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, înregistrând-o pân la data de 
12.08.2013 inclusiv.  

Deoarece contestatara nu a respectat condi iile procedurale impuse de 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

republicat privind Codul de procedur fiscal , cu 
privire la termenul de depunere a contesta iei, dep ind termenul legal de depunere al 
acesteia, se re ine c a dec zut din dreptul de a-i fi solu ionat pe fond contesta ia

 

pentru capetele de cerere privind Decizia de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 
pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau 
re inere la surs pentru perioada de raportare 1/2009 i Decizia de impunere din 
oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de 
stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, 
emise de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad.  

Fa de cele prezentate mai sus, se re ine c Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara

 

nu se poate investi cu solu ionarea pe fond a cauzei, a a 
dup cum prevede art. 213 alin.5 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur fiscal , republicat .

  

In spe sunt incidente i prevederile art. 217 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat :

  

ART. 217     
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale

     

(1) Dac organul de solu ionare competent constat neîndeplinirea unei 
condi ii procedurale, contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe fond a 
cauzei.

 

coroborate cu pct. 12.1 din Ordinul A.N.A.F. nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003

 

privind Codul de procedur fiscal , republicat :

 

 
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:

 

a) nedepus la termen, în situa ia în care aceasta a fost depus peste termenul 
prev zut de prezenta lege; .

  

Prin urmare, având în vedere prevederile legale anterior citate i situa ia de fapt 
re inut , contesta ia formulat de SC XXX SRL împotriva Deciziei de impunere din 
oficiu pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
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autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 1/2009 i a Deciziei 
de impunere din oficiu pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire 
prin autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, urmeaz a se respinge ca 
nedepus în termenul legal.

    

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 207 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , în 
leg tur cu cap tul de cerere din contesta ia formulat de S.C. XXX S.R.L. împotriva 
Deciziei referitoare obliga iile de plat

 

accesorii nr. XXX/07.10.2013 emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad,

 

motiv pentru care fiind 
îndeplinit procedura de form , referitor la acest cap t de cerere, s-a trecut la 
solu ionarea pe fond a contesta iei:

   

I. Petenta  formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare la obliga iile 
de plata accesorii nr. XXX/07.10.2013, Dosar fiscal nr. 33408, emis de 
Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad, în sum total de XXX lei, 
reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere aferente impozitului pe venit salarii, 
TVA, CAS angajator, CAS asigura i, accidente munc , s n tate angajator s n tate 
asigura i, concedii i indemniza ii, omaj asigura i, omaj angajator, fond garantare, 
datorate de petent , invocând în sus inerea contesta iei urm toarele motive: 

 

- Deciziile de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele i contribu iile cu 
regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs , aferente perioadei de 
raportare ianuarie 2009, emis sub nr. XXX/14.05.2013 i februarie 2009 emis sub 
nr. XXX/14.05.2013 sunt calculate netemeinic i nelegal, petenta considerând c a 
pl tit la Trezoreria Sector 6 Bucure ti obliga ia de plat în sum de 18.375 lei 
reprezentând TVA aferent lunii ianuarie 2009; 

- În luna februarie 2009 SC XXX SRL, a avut sediul fiscal în loc. Bucure ti, 
sector 6, Bd. Timi oara nr. 92, iar în luna martie 2009 i-a schimbat sediul social i 
fiscal în mun. Arad; astfel c plata TVA aferent lunii ianuarie 2009  a fost efectuat 
la data de 12.03.2009, îns decontul de TVA

 

nu apare în fi deoarece nu a fost depus 
în termen, dar contul a fost creditat cu aceast sum , bugetul de stat nefiind 
prejudiciat cu nici o sum .

 

În concluzie, petenta considerând c bugetul de stat nu a fost prejudiciat cu 
nimic, deoarece suma reprezentând TVA a fost achitat în contul corespunz tor i în 
consecin solicit anularea deciziilor atacate ca urmare a inexisten ei vreunui debit 
fa de bugetul de stat i respectiv a inexisten ei debitului principal i accesoriile 
calculate acestuia nu mai pot fi re inute.

 

Totodat , petenta motiveaz c în practica comunitar arat c organul 
constatator trebuie s probeze cele constatate mai ales dac aceste fapte sunt 
sanc ionabile i nu dac nu reu esc  a verifica contribuabilul din motive care nu in de

 

acesta s fie considerat, respectiv prezumat vinovat este inadmisibil întrucât vinov ia 
trebuie probat nevinov ia este legal prezumat .
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II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. XXX/07.10.2013, 

Dosar fiscal nr. 33408, organele fiscale din cadrul Administra iei Jude ene a 
Finan elor Publice Arad, în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 119 din 
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , au stabilit în sarcina 
petentei suma de XXX lei, reprezentând accesorii calculate pentru perioada 
25.02.2009 

 

30.09.2013, aferente obliga iilor de plat scadente la data de 
25.02.2009, 25.03.2009, 25.08.2013 i 25.09.2013. 

În data de 14.05.2013 organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad au emis în 
sarcina petentei S.C. XXX S.R.L. Decizia de impunere din oficiu nr. XXX pentru 
obliga iile fiscale cuprinse în vectorul fiscal i nedeclarate în luna ianuarie 2009 în 
sum de XXX lei, precum i Decizia de impunere din oficiu nr. XXX pentru 
obliga iile fiscale cuprinse

 

în vectorul fiscal i nedeclarate în luna februarie 2009 în 
sum de XXX lei. 

Aceste decizii au fost emise în baza art. 83 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare i în conformitate cu Ordinul nr. 3392/04.11.2011 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor i contribu iilor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs , ca urmare a nedepunerii 
declara iilor fiscale de c tre petent pentru perioada de raportare ianuarie 2009 i 
respectiv februarie 2009.  

Deoarece petenta nu depune declara iile fiscale lips din eviden a fiscal în 
termenul prev zut de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , respectiv 
în 60 de zile de la data comunic rii deciziilor de impunere din oficiu,  acestea nefiind 
desfiin ate, rezult c petenta datoreaz obliga ii de plat accesorii conform art. 119 
din Codul de procedur fiscal . 

   

III.  S.C. XXX S.R.L. cu sediul Arad, Bld. tefan Augustin Doina nr. 21, ap. 
2, jud. Arad, are cod unic de înregistrare XXX, nr. înregistrare la Registrul 
Comer ului nr. J02/208/2009. 

IV. Având în vedere motivele invocate de petent , documentele existente la 
dosarul contesta iei i prevederile actelor normative

 

în vigoare, se re ine c Ministerul 
Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara 
este investit a se pronun a dac în mod corect i legal, organele fiscale din cadrul 
Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Arad au stabilit în sarcina petentei S.C. 
XXX S.R.L. suma de XXX lei, reprezentând accesorii calculate asupra obliga iilor de 
plat declarate de aceasta

 

pentru lunile iunie, iulie, august 2013 i pentru Deciziile de 
impunere din oficiu nr. XXX i nr. XXX din 11.07.2013.  

Cauza supusa solu ion rii o reprezint legalitatea calcul rii de accesorii în 
condi iile în care petenta nu a depus declara iile fiscale aferente lunilor ianuarie 
2009 i februarie 2009, constatate lipsa în eviden a fiscal , în termenul prev zut de 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , respectiv în 60 de zile de la 
data comunic rii deciziilor de impunere din oficiu

 

nr. XXX/14.05.2013 i nr. 
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XXX/14.05.2013.   

În fapt, prin Decizia referitoare la obliga iile de plata accesorii nr. 
XXX/07.10.2013, Dosar fiscal nr. xxx, organele fiscale din cadrul Administra iei 
Jude ene a Finan elor Publice Arad, în conformitate cu prevederile art. 88 lit. c) i art. 
119 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , au stabilit în 
sarcina petentei suma de XXX lei, reprezentând accesorii calculate pentru perioada 
25.02.2009 

 

30.09.2013 aferente obliga iilor de plat scadente la data de 25.02.2009, 
25.03.2009, 25.08.2013 i 25.09.2013. 

La data de 14.05.2013 organele fiscale din cadrul A.J.F.P. Arad au emis în 
sarcina petentei S.C. XXX S.R.L. Decizia de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru obliga iile fiscale cuprinse în vectorul fiscal i nedeclarate în 
luna ianuarie 2009 în sum de XXX lei, precum i Decizia de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru obliga iile fiscale cuprinse în vectorul fiscal i nedeclarate în 
luna februarie 2009 în sum de XXX lei. 

Aceste decizii au fost emise în baza art. 83 alin. (4) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat cu modific rile i complet rile 
ulterioare i în conformitate cu Ordinul nr. 3392/04.11.2011 pentru aprobarea 
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor i contribu iilor cu regim 
de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs , ca urmare a nedepunerii 
declara iilor fiscale de c tre petent pentru perioada de raportare ianuarie 2009 i 
respectiv februarie 2009.  

Deoarece petenta nu a f cut dovada c a depus declara iile fiscale constatate 
lips în eviden a fiscal , respectiv

 

în Situa ia vector fiscal pe anul 2009 , în 
termenul prev zut de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , respectiv 
în 60 de zile de la data comunic rii deciziilor de impunere din oficiu,  ori depunerea 
declara iilor fiscale pentru obliga iile stabilite din oficiu ar fi condus la desfiin area 
deciziilor de impunere din oficiu, rezult c petenta datoreaz obliga ii de plat 
accesorii conform art. 119 din Codul de procedur fiscal . 

  

În drept, art. 119, art. 120, art. 120^1 i art. 228 din Ordonan a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedur Fiscal , republicat , prev d urm toarele:

 

Art. 119   
Dispozi ii generale privind dobânzi i penalit i de întârziere

 

(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. 

     

(2) Nu se datoreaz dobânzi i penalit i de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel, obliga ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit , cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor i sumelor confiscate care nu 
sunt g site la locul faptei.

     

(3) Dobânzile i penalit ile de întârziere se fac venit la bugetul c ruia îi 
apar ine crean a principal .
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(4) Dobânzile i penalit ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 

condi iile aprobate prin ordin al pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare 
Fiscal , cu excep ia situa iei prev zute la art. 142 alin. (6).

  
Art. 120  

Dobânzi 
(1) Dobânzile reprezint echivalentul prejudiciului creat titularului crean ei 

fiscale ca urmare a neachit rii de c tre debitor a obliga iilor de plat la scaden i 
se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm toare 
termenului de scaden i pân la data stingerii sumei datorate inclusiv.  

(...)  

Art. 120^1  
Penalit i de întârziere

 

(1) Penalit ile de întârziere reprezint sanc iunea pentru neîndeplinirea 
obliga iilor de plat la scaden i se calculeaz pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. Dispozi iile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în 
mod corespunz tor.

 

(2) Nivelul penalit ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de 
întârziere. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl tur obliga ia de plat a dobânzilor. .  

La data de 11.07.2013, data confirm rii deciziilor de impunere din oficiu, în 
eviden a fiscal petenta figura

 

cu pl i efectuate în plus, astfel:

 

- TVA: 5.554 lei; 
- Bugetul de stat: 1.385 lei. 
Obliga ia de plat stabilit prin deciziile de impunere din oficiu este:

 

- TVA: 30.455 lei; 
- Bugetul de stat: 1.476 lei; 
- Bugetul asigur rilor sociale: 5.094 lei.

 

Dobânzile i penalit ile de întârziere calculate prin Decizia referitoare la 
obliga iile fiscale de plat accesorii nr. XXX/07.10.2013, au fost calculate de la data 
scaden ei obliga iei de plat , respectiv de la data de 25.02.2009 i 25.03.2009 pân la 
data pl ilor rezultate în plus la data de 11.07.2013 - data confirm rii deciziilor de 
impunere din oficiu - i pân la data pl ilor efectuate ulterior confirm rii deciziilor 
de impunere din oficiu, deoarece acestea nu au fost desfiin ate. 

 

Stingerea obliga iilor de plat stabilite de organul fiscal prin decizii de 
impunere din oficiu a fost efectuat conform prevederilor art. 114 i art. 115 din O.G. 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal .

  

De asemenea, prin Decizia referitoare la obliga iile fiscale de plat accesorii 
nr. XXX/07.10.2013 au fost calculate accesorii la obliga iile de plat declarate de 
c tre petent pentru lunile iulie i august 2013, de la data scaden ei obliga iei de 
plat , respectiv de la data de 26.08.2013 i 25.09.2013 pân la data de 30.09.2013, 
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deoarece aceste obliga ii de plat nu au fost stinse la data scaden ei i nici pân la 
data gener rii deciziei referitoare la plat accesorii.

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a st rii de fapt 

prezentate, rezult c accesoriile în sum total de XXX lei, constând în dobânzi în 
sum de 35.562 lei i penalit i de întârziere în sum de 337 lei, calculate pentru 
perioada 25.02.2009 

 
30.09.2013 la obliga iile de plat reprezentând impozit pe 

venit salarii, CAS angajator, CAS asigura i,

 

accidente munc , s n tate angajator 
s n tate asigura i, concedii i indemniza ii, omaj asigura i, omaj angajator, fond 
garantare, TVA, cuprinse în  Deciziile de impunere din oficiu nr. XXX i nr. XXX 
din 14.05.2013, în leg tur cu care a a cum rezult din cuprinsul prezentei contesta ia 
va fi respins ca nedepus în termenul legal, sunt legal datorate de petent . 

  

Referitor la afirma ia petentei din contesta ia formulat c plata TVA aferent 
lunii ianuarie 2009  a fost efectuat la data de 12.03.2009,

 

îns decontul de TVA nu 
apare în fi deoarece nu a fost depus în termen, dar contul a fost creditat cu aceast 
sum , bugetul de stat nefiind prejudiciat cu nici o sum i bugetul de stat nu a fost 
prejudiciat cu nimic, deoarece suma reprezentând TVA a fost achitat în contul 
corespunz tor i în consecin solicit anularea deciziilor atacate ca urmare a 
inexisten ei vreunui debit fa de bugetul de stat i respectiv a inexisten ei debitului 
principal i accesoriile calculate acestuia nu mai pot fi re inute. , se re in urm toarele:

 

Fata de prevederile legale sus citate, pentru neplata la termen a obliga iilor 
fiscale se datoreaz

 

dobânzi i penalit i de întârziere începând cu ziua urm toare 
scadentei declara iei si pana la data stingerii acesteia, respectiv la data depunerii 
declara iei, iar compensarea opereaz de drept la data la care crean ele exist 
deodat , fiind deopotriv certe, lichide i exigibile.

 

Mai mult, o obliga ie bugetara este datorata indiferent de depunerea sau nu a 
unei declara ii de c tre contribuabil, izvorul obliga iei îl constituie fapta 
contribuabilului care intra in sfera de aplicare a impozitului respectiv, iar in 
conformitate cu dispozi iile Titlului VIII 

 

colectarea crean elor fiscale, capitolul 2, 
plata reprezint  o modalitate de stingere a crean elor fiscale.

 

Potrivit documentelor existente la dosarul cauzei rezulta ca petenta nu a depus 
Declara iile 100 privind obliga iile de plat la bugetul de stat aferente lunilor ianuarie 
i februarie 2009 pân la împlinirea termenului de 60 de zile de la data comunic rii 

deciziilor de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 i nr. XXX/14.05.2013, astfel 
c organele fiscale au procedat în conformitate cu norma legal .

  

Referitor la afirma ia reprezentantului petentei din contesta ia formulat c 
totodat practica comunitar arat c organul constatator trebuie s probeze cele 

constatate mai ales dac aceste fapte sunt sanc ionabile i nu dac nu reu esc a 
verifica contribuabilul din motive care nu in de acesta s fie considerat, respectiv 
prezumat vinovat este inadmisibil întrucât vinov ia trebuie probat nevinov ia este 
legal prezumat , nu poate fi luat în considerare în solu ionarea favorabil a cauzei 
deduse judec ii, în condi iile în care constatându-se nerespectarea termenului legal 
de depunere a contesta iei conform art. 207 Cod procedur fiscal în leg tur cu 
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Deciziile de impunere din oficiu nr. XXX i nr. XXX din 14.05.2013, organul 
competent în solu ionarea contesta iei conform art. 209 Cod procedur fiscal , este 
inut de dispozi iile exprese ale art. 217 alin. 1 Cod procedur fiscal de la a mai 

analiza pe fond contesta ia formulat în leg tur cu acestea; înveder m petentei

 
c în 

acest sens s-a pronun at i Curtea de Apel Timi oara în mai multe cauze, a se vedea 
în acest sens Decizia civil nr. 1806/2012 din Dosar nr. 3688/108/2011, irevocabil .

  

Având în vedere cele re inute precum i prevederile legale invocate, în baza art. 
216 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, coroborat cu pct.11.1. 
lit.a) din Ordinul Pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal nr. 
450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal care prevede:

 

Contesta ia poate fi respins ca:

 

- neîntemeiat , în situa ia în care argumentele de fapt i de drept prezentate în 
sus inerea contesta iei nu sunt de natur s modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; , se va respinge ca neîntemeiat

 

contesta ia formulat de 
S.C. XXX S.R.L. împotriva Deciziei referitoare la plata obliga iilor accesorii nr. 
XXX/07.10.2013, emis

 

de Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad 
pentru suma total de XXX lei, reprezentând dobânzi i penalit i de întârziere 
aferente impozitului pe venit salarii, CAS angajator, CAS asigura i, accidente munc , 
s n tate angajator s n tate asigura i, concedii i indemniza ii, omaj asigura i, omaj 
angajator, fond garantare, TVA.  

Pentru considerentele ar tate si în temeiul prevederilor art. 68 din Ordonan a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile 
si complet rile ulterioare, a art. 180, art.181, art. 182, art. 184 i art. 185

  

din Codul de 
procedur civil din Codul de procedura civila, republicat, a art. 119, art. 120, art. 
120^1,  art. 207, art. 213, art. 216 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur fiscal , republicat , cu modific rile si complet rile

 

ulterioare, coroborat 
cu prevederile pct. 9.4, a pct. 12.1 a) i a pct.11.1. lit.a) din Ordinul nr. 450/2013, 
privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , în baza referatului nr.                      , se  

                                              D E C I D E :  

- respingerea ca nedepus în termenul legal, a contesta iei formulat

 

împotriva 
Deciziei de impunere din oficiu nr. XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i 
contribu iile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs pentru 
perioada de raportare 1/2009 i a  Deciziei de impunere din oficiu nr. 
XXX/14.05.2013 pentru  impozitele, taxele i contribu iile cu regim de stabilire prin 
autoimpunere sau re inere la surs pentru perioada de raportare 2/2009, emise de 
Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad, pentru suma total de xxx lei 
reprezentând TVA, contribu ii i accesorii aferente. 
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- respingerea ca neîntemeiat , a contesta iei formulat

 
împotriva Deciziei 

referitoare la plata obliga iilor accesorii nr. XXX/07.10.2013, emis

 
de Administra ia 

Finan elor Publice a municipiului Arad pentru suma total de XXX lei, reprezentând 
dobânzi i penalit i de întârziere aferente impozitului pe venit salarii, TVA, CAS 
angajator, CAS asigura i, accidente munc , s n tate angajator s n tate asigura i, 
concedii i indemniza ii, omaj asigura i, omaj angajator, fond garantare.

 

- prezenta decizie se comunica la: 
- S.C. XXX S.R.L.; 
- A.J.F.P. Arad.   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi atacata 
potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la primirea 
prezentei.  

DIRECTOR GENERAL, 
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