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DECIZIA NR.DGc__534_/__21.08.2012 
                     privind soluţionarea contestaţiei formulate de 
                                       S.C. „X” S.R.L. IAŞI 

  înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 
                                    sub nr. ........../13.07.2012 
 
 
 

 
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Activitatea de 
Inspecţie Fiscală Iaşi, cu adresa nr. ...... din data de 18.07.2012, 
înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub 
nr. ........ din data de 18.07.2012, cu privire la contestaţia formulată de            
S.C. „X” S.R.L., cu sediul în municipiul Iaşi, şos. ..... nr. .., bl. ..., sc. ..., 
parter, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi sub 
nr. J22/......, cod de identificare fiscală RO ......, administrator .......... 
                  Contestaţia este formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. ..........., emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-IS 
................, de către Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.  
                  Suma contestată, aşa cum este precizată prin completările la 
contestaţie făcute cu adresa nr. ……/31.07.2012, înregistrată la Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. ...../31.07.2012,  
este în valoare totală de 0 lei şi  reprezintă dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată.    
           Contestaţia este semnată de către administratorul societăţii, în 
persoana domnului Tofan Vasile şi poartă ştampila societăţii în original. 
           Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice a Judeţului Iaşi

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 
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Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, ţinând cont de data comunicării actului administrativ fiscal 
atacat, respectiv 04.07.2012, prin ridicarea acestuia sub semnătură şi 
data depunerii contestaţiei, 13.07.2012, aceasta fiind înregistrată la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi sub nr. 
……./13.07.2012 şi la Activitatea de Inspecţie Fiscală Iaşi sub nr. 
......../16.07.2012. 
                Contestaţia este însoţită de Referatul motivat nr. AIF/..... din 
data de 18.07.2012, aprobat de conducătorul organului fiscal emitent al 
actului administrativ fiscal atacat, respectiv Activitatea de Inspecţie 
Fiscală Iaşi, cu propuneri de soluţionare a contestaţiei formulate de S.C. 
„X” S.R.L. IAŞI, prin care se propune respingerea contestaţiei, ca 
neîntemeiată. 
        Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite 
dispoziţiile art.  205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este investită să se 
pronunţe asupra contestaţiei. 
 
                    I. S.C. „X” S.R.L. IAŞI, prin contestaţia nr. ...../13.07.2012, 
precizează că aceasta este formulată împotriva Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. F-IS 698/29.06.2012, solicitând admiterea contestaţiei şi 
desfiinţarea parţială a actului administrativ fiscal atacat. 
                   Societatea contestatoare motivează faptul că în data de 
29.06.2012, organele de inspecţie fiscală i-au comunicat Raportul de 
inspecţie fiscală nr. F-IS 605/29.06.2012 şi Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-
............, prin care s-a dispus plata de majorări de întârziere în sumă de 0 
lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 0 lei, din care, potrivit 
completărilor la contestaţie nr. ......./31.07.2012, contestă majorările de 
întârziere în sumă de 0 lei şi penalităţile de întârziere în sumă de 0 lei 
care sunt aferente TVA colectată cu drept de deducere în urma achiziţiei 
intracomunitare a unui mijloc de transport nou, achiziţie efectuată din 
Germania, în luna  iunie 2011. 
  Contestatoarea consideră că organele de inspecţie fiscală au 
calculat nejustificat accesoriile asupra unui debit care nu este datorat de 
societate, deoarece persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA 
conform art. 153 din Codul fiscal, nu fac o plată efectivă, ci potrivit 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
77/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) 
„Decont de taxă pe valoarea adăugată” înscriu TVA la rândul 5 si la 
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rândul 17, iar în contabilitate se înregistrează formula contabilă 4426 = 
4427.  

Această înregistrare este cunoscută sub denumirea de taxare 
inversă, iar înregistrarea concomitentă a taxei de către cumpărător atât 
ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă nu generează nici un fel de 
accesorii fiscale. 

În raportul de inspecţie fiscală, la pagina 16, se menţionează: 
„Pentru neplata taxei aferente achiziţiei intracomunitare a mijlocului de 
transport nou (prin procedeul taxării inverse, 4426 =  4427 cu suma de 0 
lei) la termenul scadent, echipa de control a calculat accesorii fiscale 
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru suma de 0 lei”, cu 
alte cuvinte, precizează petenta, organele de inspecţie fiscală au calculat 
accesoriile la o notă contabilă care trebuia evidenţiată de societate în 
contabilitate şi în Declaraţia recapitulativă privind 
livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare  cod 390 VIES în luna iunie 
2011.  

S.C. „X” S.R.L. IAŞI invocă în susţinere prevederile punctului 
82 alin (4) şi alin (7) din Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare şi face precizarea că autoturismul achiziţionat se 
înscrie în excepţiile prevăzute la art. 145^1 alin (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile punctului 45^1 alin (10) lit. e) din Normele 
metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
societatea făcând dovada prin documente că autoturismul este utilizat în 
cadrul activităţii desfăşurate de angajaţii care se ocupă în special cu 
prospectarea pieţii, negocierea condiţiilor de vânzare, cum au constatat 
de fapt şi organele de control prin raportul de inspecţie fiscală (pag. 15, 
ultimul aliniat), acordând dreptul de deducere a taxei pe valoarea 
adăugată. 

Contestatoarea menţionează că organele de inspecţie fiscală 
au sancţionat societatea în conformitate cu prevederile art. 219^1 lit. b) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea 
declaraţiei recapitulative cod 390 incorectă ori incompletă (achiziţia 
intracomunitară de mijloace de transport noi nu a fost cuprinsă în 
declaraţia 390), fiind întocmit Procesul verbal de contravenţie seria A/209 
nr. ........./04.07.2012, cu amenda prevăzută de lege, amendă ce a fost 
achitată în termen de 48 de ore. 

Petenta mai precizează faptul că prin Dispoziţia privind 
măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală nr. .................., pct. 
1.1. Măsura nr. 1, s-a dispus în sarcina societăţii măsura înregistrării 
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corecte a achiziţiei intracomunitare de mijloace de transport noi, 
corectarea decontului de TVA şi a declaraţiei 390 VIES, pentru luna iunie 
2011, având termen data de 20.07.2012, măsura fiind îndeplinită de 
societate până la data depunerii contestaţiei. 

Având în vedere motivaţiile prezentate, S.C. „X” S.R.L. IAŞI, 
solicită desfiinţarea parţială a actului administrativ fiscal atacat privitor la 
dobânzile de întârziere în sumă de 0 lei şi penalităţile de întârziere în 
sumă de 0 lei, pentru debitul de 0 lei care nu este datorat de societate, 
conform legislaţiei menţionate atât în raportul de inspecţie fiscală cât şi în 
contestaţie. 
 

        II.Organele de inspecţie fiscală din cadrul Direcţiei 
Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi - Activitatea de 
Inspecţie Fiscală, au efectuat, pentru perioada 01.11.2010 – 
31.01.2012, controlul ulterior asupra deconturilor de taxa pe valoarea 
adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare pentru care S.C. 
„X” S.R.L. IAŞI a beneficiat de rambursarea taxei pe valoarea adăugată 
solicitată, în baza deciziilor de rambursare emise de compartimentul de 
specialitate din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului 
Iaşi. 

     Urmarea controlului, organele de inspecţie fiscală au întocmit 
Raportul de inspecţie fiscală nr. F-IS 605/29.06.2012, care a stat la baza 
emiterii Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-IS 698/29.06.2012, în care se 
precizează că societatea a achiziţionat un mijloc de transport nou, aşa 
cum este prevăzut la art. 125^1 alin (3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza facturii 
3386494/01.06.2011, emisă de o persoană impozabilă înregistrată în 
scopuri de TVA în alt stat membru, respectiv firma Y, înregistrată în 
scopuri de TVA în statul membru al UE – Germania, sub nr. DE 
812526315. 

 Factura în valoare totală de 0 euro, din care TVA (cota 
statului German 19%) în valoare de 0 euro (cursul euro la data facturării 
fiind de 4,1208 lei). 

 Organele de inspecţie fiscală menţionează că urmarea 
verificării evidenţei contabile şi fiscale au constatat că societatea nu a 
declarat achiziţia intracomunitară de mijloace de transport noi în Decontul 
de taxă pe valoarea adăugată cod 300, aferent perioadei şi nici în 
Declaraţia recapitulativă cod 390VIES. 

 Conform prevederilor art. 126 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile pct. 2 alin. (3) din Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 
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cu modificările şi completările ulterioare, achiziţia intracomunitară de 
mijloace de transport noi este o operaţiune impozabilă în România, 
persoana obligată la plata taxei fiind cumpărătorul. 

 În conformitate cu prevederile art. 150 alin. (6) şi art. 151 
alin. (1) din Codul fiscal, plata taxei la bugetul de stat se efectuează în 
conformitate cu prevederile art. 157 alin. (2) din acelaşi act normativ, 
respectiv prin evidenţierea în decontul de TVA aferent perioadei fiscale în 
care ia naştere exigibilitatea taxei, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă 
deductibilă.  

Organele de inspecţie fiscală  precizează că achiziţia 
intracomunitară de mijloace de transport noi se declară în Declaraţia 
recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare cod 
390VIES în conformitate cu prevederile art. 156^4 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată fac precizarea că autoturismul achiziţionat se 
înscrie în excepţiile prevăzute la art. 145^1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate 
cu prevederile punctului 45^1 alin. (1) lit. e) Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, 
cu modificările şi completările ulterioare, societatea făcând dovada că 
autoturismul este utilizat în cadrul activităţii desfăşurate de către angajaţii 
care se ocupă în principal cu prospectarea pieţei, negocierea condiţiilor 
de vânzare etc. 

Organele de inspecţie fiscală menţionează că vor dispune în 
sarcina societăţii măsura înregistrării corecte a achiziţiei intracomunitare 
de mijloace de transport noi, în conformitate cu prevederile legale, 
corectarea decontului de TVA aferent lunii iunie 2011 şi a formularului 
390VIES aferent lunii iunie 2011 prin declararea achiziţiei 
intracomunitare.  

Pentru neplata taxei aferente achiziţiei intracomunitare a 
mijlocului de transport nou (prin procedeul taxării inverse 4426 = 4427 cu 
suma de 0 lei) la termenul scadent, organele de inspecţie fiscală au 
calculat, potrivit anexei la raportul de inspecţie fiscală, asupra sumei de 
63.407 lei, pentru perioada 21.07.2011 – 27.06.2012, majorări de 
întârziere în sumă de 0 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 0 lei. 

Temeiul de drept invocat pentru calculul accesoriilor este art. 
119, art. 120 şi art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
III. Având în vedere constatările organelor de inspecţie 

fiscală, motivaţiile contestatoarei, documentele existente la dosarul 
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cauzei, precum şi prevederile actelor normative în vigoare se reţin 
următoarele: 

 
Cauza supusă soluţionării constă în a ne pronunţa 

asupra legalităţii impunerii contestatoarei cu accesoriile în sumă de 
0 lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate 
pentru perioada 21.07.2011 – 27.06.2012, asupra sumei de 0 lei 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată, în condiţiile în care debitul 
în cauză nu a fost pus în sarcina societăţii.  

       
     În fapt, organele de inspecţie fiscală au efectuat pentru 

perioada 01.11.2010 – 31.01.2012, controlul ulterior asupra deconturilor 
de taxa pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de 
rambursare pentru care S.C. „X” S.R.L. IAŞI a beneficiat de 
rambursarea taxei pe valoarea adăugată solicitată, în baza deciziilor de 
rambursare emise de compartimentul de specialitate din cadrul 
Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi. 

    Constatările controlului au fost consemnate în Raportul de 
inspecţie fiscală nr. ............ Din verificare a rezultat faptul că în baza 
facturii nr. ..............., emisă de firma DAIMLER AG, înregistrată în 
scopuri de TVA în statul membru al UE – Germania, sub nr. DE 
812526315, sociatatea a achiziţionat un mijloc de transport nou, în 
valoare totală de 0 euro, din care TVA (cota statului German 19%) în 
valoare de 0 euro (cursul euro la data facturării fiind de 4,1208 lei). 

 Organele de inspecţie fiscală urmare a verificării evidenţei 
contabile şi fiscale au constatat că societatea nu a declarat achiziţia 
intracomunitară de mijloace de transport noi în Decontul de taxă pe 
valoarea adăugată cod 300, aferent perioadei şi nici în Declaraţia 
recapitulativă cod 390VIES privind livrările/achiziţiile/prestările 
intracomunitare, ca urmare, au dispus în sarcina societăţii măsura 
înregistrării corecte a achiziţiei intracomunitare de mijloace de transport 
noi, în conformitate cu prevederile legale, corectarea decontului de TVA 
aferent lunii iunie 2011 şi a formularului 390 VIES aferent lunii iunie 2011 
prin declararea achiziţiei intracomunitare.  

Pentru neplata taxei aferente achiziţiei intracomunitare a 
mijlocului de transport nou (prin procedeul taxării inverse 4426 = 4427 cu 
suma de 0 lei) la termenul scadent, organele de inspecţie fiscală au 
calculat, potrivit anexei la raportul de inspecţie fiscală, asupra sumei de 0 
lei, pentru perioada 21.07.2011 – 27.06.2012, majorări de întârziere în 
sumă de 0 lei şi penalităţi de întârziere în sumă de 0 lei.  

Contestatoarea consideră că organele de inspecţie fiscală au 
calculat nejustificat accesoriile asupra unui debit care nu este datorat de 
societate, deoarece persoanele care sunt înregistrate în scopuri de TVA 
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conform art. 153 din Codul fiscal, nu fac o plată efectivă, ci potrivit 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
77/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) 
„Decont de taxă pe valoarea adăugată” înscriu TVA la rândul 5 si la 
rândul 17, iar în contabilitate se înregistrează formula contabilă 4426 -
TVA deductibilă = 4427 - TVA colectată.  

Această înregistrare este cunoscută sub denumirea de taxare 
inversă, iar înregistrarea concomitentă a taxei de către cumpărător atât 
ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă nu generează nici un fel de 
accesorii fiscale. 

 
  În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 126 alin. 

(3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se precizează că: 

„(3) Sunt, de asemenea, operaţiuni impozabile şi 
următoarele operaţiuni efectuate cu plată, pentru care locul este 
considerat a fi în România, potrivit art. 132^1: 

  […] 
  b) o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport 

noi, efectuată de orice persoană;[…]”, coroborate cu prevederile art. 
157 din acelaşi act normative referitoare la plata taxei la buget, potrivit 
cărora: 

“(1) Orice persoană trebuie să achite taxa de plată 
organelor fiscale până la data la care are obligaţia depunerii unuia 
dintre deconturile sau declaraţiile prevăzute la art. 156^2 ”i 156^3. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoana 
impozabilă înregistrată conform art. 153 va evidenţia în decontul 
prevăzut la art. 156^2, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă 
deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145-147^1, taxa 
aferentă achiziţiilor intracomunitare, bunurilor şi serviciilor 
achiziţionate în beneficiul său, pentru care respectiva persoană 
este obligată la plata taxei, în condiţiile art. 150 alin. (2)-(6).” 

 
Potrivit dispoziţiilor legale menţionate, se reţine că achiziţiile 

intracomunitare de mijloace de transport noi sunt operaţiuni impozabile 
din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată şi că plata acesteia la 
buget se realizează prin decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent 
perioadei fiscale până la data de 25 ale lunii următoare celei în care se 
încheie perioada fiscală respectivă. 

Se reţine faptul că în Decontul privind taxa pe valoarea 
adăugată cod 300 pe luna iunie 2011, depus la organul fiscal în data de 
21.07.2011 şi înregistrat sub nr. ........, S.C. „X” S.R.L. IAŞI nu a înscris 
suma de 0 lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei 
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intracomunitare nici ca taxă deductibilă nici ca taxă colectată şi nu a 
evidenţiat în contabilitate articolul 4426 =  4427 (taxare inversă), aşa cum 
menţionează organele de inspecţie fiscală în decizia contestată.  

Prin Dispoziţia privind măsurile stabilite de organele de 
inspecţie fiscală nr. 13685/29.06.2012, pct. 1.1. Măsura nr. 1, s-a dispus 
în sarcina societăţii măsura înregistrării corecte a achiziţiei 
intracomunitare de mijloace de transport noi, corectarea decontului de 
TVA şi a declaraţiei 390 VIES, pentru luna iunie 2011, având termen data 
de 20.07.2012. 

Cu adresa nr. ....../11.07.2012, înregistrată la Administraţia 
Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Iaşi (unde este arondată 
societatea) sub nr. ......../11.07.2012, S.C. „X” S.R.L. IAŞI, solicită 
organului fiscal să efectueze: „corecţiile în Declaraţia 300 – Decont TVA 
pentru luna iunie 2011 în sensul majorării sumei de la Rd. 5 şi Rd 17 cu 
valoarea de 0 lei, reprezentând Achiziţia intracomunitară de mijloc de 
transport nou, pentru a fi în concordanţă cu declaraţia 390 VIES 
rectificativă”. 

Urmarea solicitării, Administraţia Finanţelor Publice pentru 
Contribuabili Mijlocii Iaşi a emis Decizia cod 305 de corectare a erorilor 
materiale din decontul de TVA pe luna iunie 2011, înregistrată sub nr. 
10253/06.08.2012, în care TVA în sumă de 0 lei, aferentă achiziţiei 
intracomunitare în sumă de 0 lei, este evidenţiată atât ca taxă deductibilă 
cât şi ca taxă colectată. 

Societatea contestatoare a depus pentru luna iunie 2011 
Declaraţia cod 390 VIES recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările 
intracomunitare, înregistrată sub nr. ................., în care este de 
asemenea evidenţiată şi achiziţia intracomunitară în sumă de 0 lei de la 
firma Y.  

Prin urmare, se reţine că prin înregistrarea taxei pe valoarea 
adăugată aferentă achiziţiei intracomunitare atât ca taxă colectată cât şi 
ca taxă deductibilă, prin evidenţierea sumei de 0 lei în decontul de TVA 
corectat, aferent lunii iunie 2011, ca TVA colectată la rd. 5.1. „Achiziţii 
intracomunitare pt. care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare 
inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru 
din care a avut loc livrarea intracomunitară”  şi totodată ca TVA 
deductibilă la rd. 17.1.  „Achiziţii intracomunitare pt. care cumpărătorul 
este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în 
scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea 
intracomunitară”, societatea a procedat în conformitate cu prevederile 
legale aplicabile în speţă.  

Organele de inspecţie fiscală au procedat însă, pentru 
perioada 21.07.2011 – 27.06.2012 , la calculul de dobânzi în sumă de 0 
lei şi penalităţi de întârziere în sumă 0 lei, aferente sumei de 0 lei, 
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reprezentând TVA aferentă achiziţiei intracomunitare de mijloc de 
transport nou, temeiurile de drept invocate fiind prevederile art. 119, art. 
120 şi art. 120^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
asrfel:  

  
  "Art. 119 - 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. [...] 
          (4) Dobânzile şi penalităţile de întârziere se stabilesc prin 
decizii întocmite în condiţiile aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 142 alin. (6). 
 
  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.  
  [...] 
   (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru 
fiecare zi de întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale. 
 
  Art. 120^1 - Penalităţi de întârziere 
      (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se 
sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată pentru 
neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale. 
      (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
      a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la 
scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de 
întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse; 
      b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, 
nivelul penalităţii de întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale 
principale stinse; 
      c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul 
penalităţii de întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale 
rămase nestinse. 
      (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată 
a dobânzilor." 
 
  Se reţine astfel că pentru neachitarea la termenul de 
scadenţă a obligaţiilor fiscale se datorează dobânzi şi penalităţi de 
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întârziere al căror nivel este stabilit de art. 120 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  Aşa cum s-a arătat în cuprinsul prezentei decizii de 
soluţionare, organele de inspecţie fiscală nu au stabilit că societatea 
contestatoare avea obligaţia să achite în luna iulie 2011 suma de 0 lei 
reprezentând taxă pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei 
intracomunitare şi nici nu au stabilit această sumă ca obligaţie 
suplimentară de plată, însă au procedat ilegal, la calculul de dobânzi şi 
penalităţi de întârziere asupra unei sume care nu este o obligaţie fiscală 
a S.C. „X” S.R.L. IAŞI. 

Drept urmare, se va admite contestaţia pentru suma de 0 lei 
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente taxei pe 
valoarea adăugată şi în conformitate cu prevederile art. 216 alin. (2) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că: 
„În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală sau 
parţială a actului atacat”, se va anula parţial Decizia de impunere privind 
obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală nr. F-
IS 698/29.06.2012, emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-IS 
605/29.06.2012. 

             
         Pentru considerentele arătate şi în temeiul art. 210 şi art. 216 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul 
executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi,  
 
                             DECIDE: 
 
 
           Art. 1 Admiterea şi anularea parţială a Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia 
fiscală nr. ..........., emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr. F-IS 
................., pentru suma de 0 lei reprezentând dobânzi şi penalităţi de 
întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 
  
                 Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Activităţii de Inspecţie Fiscală din cadrul 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, spre a fi dusă la 
îndeplinire. 
 
        În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
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cu modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a 
soluţionării contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de 
atac.    
   
  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

   
 
 
 
 

                                                                ŞEF SERVICIU                 
                                                             SOLUŢIONARE CONTESTAŢII,  
            
                                                                         
 
                        
 
 

 

 
Întocmit, 

consilier superior  
 
 
 
 
 

                                                                 4 ex/17.08. 2012 
                   


