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DECIZIA15/23.03.2011
privind soluŃionarea contestaŃiilor depuse de
domnul „L.C.”
înregistrate la D.G.F.P V. sub nr. .,/11.03.2011
Compartimentul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor
Publice a judeŃului Vaslui (D.G.F.P. V,), a primit spre soluŃionare contestaŃia formulată de
domnul “L.C.” CNP: .., domiciliat în localitatea M. comuna C., judeŃul V. împotriva deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ../31.12.2010, depusă la registratura
AdministraŃiei finanŃelor Publice B. (A.F.P. B.)sub nr. ./25.02.2010.
Obiectul contestaŃiei îl constituie suma de .. lei, reprezentând obligaŃii de plată accesorii
aferente impozitului pe venit.
ContestaŃia semnată de domnul “L.C.” a fost depusă în termenul legal de 30 de zile
prevăzut de art. 207, alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare la organul fiscal emitent la actului
administrativ contestat, respectiv în data de 11.02.2011 decizia referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii nr. ../31.12.2010 fiindu-i comunicată prin poştă cu confirmare de primire (nr. .. în
data de 08.02.2011.
Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei.
I. ContestaŃia a fost formulată de petent împotriva deciziei nr. .. dindata de 31.12.2010,
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii în sumă de .. lei, aferente diferenŃei de impozit pe
venit anual de regularizat (de plată).
În susŃinerea contestaŃiei, domnul “L.C.”, menŃionează:
“1. „Nu realizez alte venituri în afara salariului de bugetar pentru care impozitele şi
taxele sunt reŃinute pe statul de plată întocmit de angajator;
2. Decizia a fost pusă la poştă cu o întârziere de 34 zile faŃă de data emiterii,
prejudiciindu-mă de dreptul de contestaŃie.”
II. Prin decizia nr. ../31.12.2010, referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, emisă de
A.F.P. B., în temeiul art. 88 lit. c) şi art. 119 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-au stabilit obligaŃii de plată
accesorii în sumă totală de .. lei pentru neachitarea la termen a diferenŃei de impozit pe venit
anual de plată în sumă de .. lei stabilită prin decizia de impunere anuală pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România pe anul 2003 nr. ../15.09.2004,.
III. Luând în considerare susŃinerile petentei, constatările organului de inspecŃie fiscală,
documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele normative aplicabile speŃei în cauză,
reŃinem:
Cauza supusă soluŃionării D.G.F.P. V.. este dacă domnul “L.C.” CNP: .. din
localitatea M.., comuna C.., judeŃul V.. datorează bugetului de stat suma de .. lei
reprezentând obligaŃii fiscale accesorii stabilite prin Decizia nr. ..31.12.2010 emisă de
A.F.P. B.., în condiŃiile în care nu face dovadă că a achitat obligaŃia fiscală reprezentând
impozit pe venit, stabilită prin decizia de impunere anuală pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România pe anul 2003 nr. … din data de 15.09.2004.
Analizând documentele care formează dosarul cauzei, în raport de susŃinerile
petentului, constatările organului fiscal, şi actele normative aplicabile în materie se reŃin
următoarele:
În fapt, prin decizia nr. ../31.12.2010, referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente
obligaŃiilor fiscale, emisă de A.F.P. B.., s-au stabilit în sarcina domnului “L.C.” obligaŃii de plată
accesorii în suma totală de .. lei, pentru întârzierea la plată a diferenŃei de impozit pe venit în
sumă de .. lei stabilită prin decizia anuală nr. ../15.09.2004 în conformitate cu prevederile art.
65 alin. (4) din OrdonanŃa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată prin Legea
nr. 493/2002 şi pe baza datelor declarate de petent prin declaraŃia de venit global pe anul 2003
depusă la organul fiscal sub nr. ..din data de 11.05.2004.
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Petentul îşi motivează contestaŃia precizând că nu realizează „alte venituri în afara
salariului de bugetar pentru care impozitele şi taxele sunt reŃinute pe statul de plată întocmit de
angajator” afirmaŃie din care reiese că în prezent domnul “L.C.” nu realizează alte venituri în
afară de salariul de bugetar însă nu demonstrează că în anul 2003 se afla în aceeaşi situaŃie.
Mai mult decizia de impunere anuală nr. .. din data de 15.09.2004 prin care s-a stabilit obligaŃia
de plată în sumă de . lei cu titlul de „diferenŃă de impozit anual de regularizat”, a fost întocmită
pe baza declaraŃiei de venit global pe anul 2003 depusă de petent la organul fiscal competent
(AFP B..) sub nr. ..11.05.2004 .
Totodată se reŃine că petentul, prin contestaŃia formulată nu demonstrează cu
documente de plată că a achitat obligaŃia privind „diferenŃă de impozit anual de
regularizat”pentru anul 2003.
În drept, O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, stipulează:
Art. 88 “Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere” Sunt
asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:
c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii;
ART. 119” DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată,
se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere.
(3) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparŃine
creanŃa principală.
(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
condiŃiile aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare
Fiscală, cu excepŃia situaŃiei 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 scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(6) Pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul
pe venit, se datorează dobânzi după cum urmează:
b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se
calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii
acestora inclusiv;
ART. 120^1 (introdus prin art. II alin. (2) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
39/2010)
PenalităŃi de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o penalitate de
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu se datorează şi
nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale principale stinse;
b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităŃii de
întârziere este de 5% din obligaŃiile fiscale principale stinse;
c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de întârziere este de
15% din obligaŃiile fiscale principale rămase nestinse.
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor.
Având în vedere prevederile legale citate, apreciem ca în mod legal au fost calculate, în
sarcina domnului “L.C.” accesorii în suma de .. lei, pentru perioada, 05.12.2008-31.12.2010
aferente diferenŃei de impozit pe venit anual de regularizat” în sumă de 175 lei motivat de
faptul că pentru neplata la timp impozitelor şi taxelor contribuabilii sunt obligaŃi la plata de
obligaŃii fiscale accesorii stabilite în conformitate cu prevederile legale citate mai sus.
MenŃionăm faptul că, în susŃinerea contestaŃiei, petentul nu prezintă temeiul de drept şi
nu produce nici o dovadă scrisă care au determinat contestarea accesoriilor în suma de .. lei,
stabilite prin decizia nr. ../31.12.2010 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente
impozitului pe venit, calculate pentru perioada 05.12.2008-31.12.2010, contrar prevederilor art.
206 „Forma şi conŃinutul contestaŃiei” din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, conform căruia:
„ART. 206
(1) ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde:
c) motivele de fapt şi de drept;
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d) dovezile pe care se întemeiază;
Deasemenea se reŃine că dreptul petentului de a formula contestaŃie nu a fost
prejudiciat de trimiterea deciziei de impunere după 34 de zile de la emitere deoarece în
conformitate cu prevederile art. 207 (1)din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
republicată cu modificările şi completările ulterioare contestaŃia este depusă în termen dacă
respectă termenul de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal.
În consecinŃă, având în vedere prevederile art. 119 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4), art. 120
alin. (1) şi alin. (6), art. 206 alin. (1) lit. c) şi lit. d) precum şi art. 216 OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, se
DECIDE:
Respingerea contestaŃiei formulată de domnul “L.C.”, împotriva deciziei referitoare
la obligaŃiile de plată accesorii nr. ../31.12.2010 ca fiind neîntemeiată pentru suma de .. lei
reprezentând obligaŃii fiscale accesorii aferente obligaŃiei de plată privind diferenŃa de impozit
pe venit în sumă de .. lei stabilită prin decizia de impunere anuală pentru persoane fizice
române cu domiciliul în România pe anul 2003 nr. din data de 15.09.2004 emisă de A.F.P. B
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi
atacată la Tribunalul V., în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.
(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicată în 2007, coroborat
cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
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