
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
                  CARAS-SEVERIN
BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA NR.29
Privind solutionarea contestatiei, formulata de SC X, înregistrata la Administratia

Finantelor Publice

I. SC x contesta obligatii fiscale stabilite prin deciziile motivând urmatoarele:
Petenta mentioneaza ca deciziile contestate nu fac altceva decât sa actualizeze

dobânzile si penalitatile de întârziere aferente TVA si impozitului pe profit stabilite ca
obligatii de plata prin procesul verbal de control încheiat de organele de control DGFP,
contestat de societate prin contestatia înregistrata la DGFP.

Prin Decizie Ministerul Finantelor Publice, Agentia de Administrare Fiscala a
suspendat solutionarea contestatiei pâna la clarificarea unor posibile aspecte penale.

Decizia a fost atacata în contencios administrativ la Curtea de Apel, instanta care
prin sentinta civila, pronuntata în Dosar a dispus anularea deciziei.

Împotriva sentintei de mai sus DGFP a declarat recurs, care se afla spre
competenta solutionare pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie a României.

II. Administratia Finantelor Publice Resita emite Deciziile referitoare la obligatiile
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent.

Prin decizia în temeiul art.85, lit.c) si art.114 din OG nr.92/2003, privind codul de
procedura fiscala, republicata, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor sau
contributiilor sociale, s-au calculat, pentru perioada 15.05.2004, 31.05.2005 dobânzi si
penalitati de întârziere, aferent impozitului pe profit.

Prin decizia, în temeiul art.85, lit.c) si art.114 din OG nr.92/2003, privind codul de
procedura fiscala, republicata, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor sau
contributiilor sociale, s-au calculat, pentru perioada 15.05.2004, 31.05.2005 dobânzi si
penalitati de întârziere, aferent TVA.

Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este aviz de urmarire
(proces verbal).

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, motivatiile petentei
si în conformitate cu actele normative în vigoare, se retin urmatoarele:

În fapt, în urma cererii de eliberare a unui certificat fiscal, Administratia Finantelor
Publice  emite Deciziile de calcul accesorii potrivit carora au fost actualizate dobânzi si
penalitati de întârziere pentru TVA si impozit pe profit pe perioada 05.08.2004-
31.05.2005 la diferentele stabilite prin procesul verbal.

Prin contestatia formulata petenta cosidera ca deciziile contestate nu fac altceva
decât sa actualizeze dobânzile si penalitatile de întârziere aferente TVA si impozitului pe
profit stabilite ca obligatii de plata prin PV, în care acest proces verbal este contestat

În drept, sunt incidente prevederile art.184 ali.(1), precum si prevederile art.85,
lit.c) si art.114 din OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata:

Art. 184 “(1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu
suspenda executarea actului administrativ fiscal.”

Art. 85   “ Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:

…
    c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii.
    …”
Art.114  “ Dispozitii generale privind dobânzi si penalitati de întârziere



    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de
plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de întârziere.

    (2) Nu se datoreaza dobânzi si penalitati de întârziere pentru sumele datorate
cu titlu de amenzi, dobânzi si penalitati de întârziere stabilite potrivit legii.

    (3) Dobânzile si penalitatile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi
apartine creanta principala.

    (4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
conditiile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu exceptia situatiei
prevazute la art. 137 alin. (6).”

Referitor la solicitarea petentei: “suspendarea de drept a executarii silite”, în drept
sunt incidende prevederile art.184, ali.(2) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata: ”(2) Organul de solutionare a contestatiei poate suspenda
solutionarea actului administrativ atacat pâna pâna la solutionarea contestatiei, la
cererea temeinic justificata a contestatorului.”, precum si prevederile art.168 Contestatia
la executare silita ali.(3) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata: “(3) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se
judeca în procedura de urgenta”. De altfel, din documentele existente la dosarul cauzei
nu reiese în nici un fel ca asupra sumelor contestate s-ar fi început procedura de
executare silita.

Având în vedere cele de mai sus, prin prezenta decizie se va dispune respingerea
contestatiei, depusa de SC X.

Pentru considerentele retinute si în temeiul prevederilor art.174, art.180 si art.185
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata se

D E C I D E

Respingerea contestatiei


