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            D E C I Z I E  nr. ..2015 
privind contesta ia formulat de 

 

X   
înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ...07.2015   

Direc ia General Regional a  Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat de 
c tre

 

Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi

 

cu adresa  nr. 
.07.2015, înregistrat la D.G.R.F.P Timi oara sub nr.

 

...07.2015, am 
procedat la solu ionarea contesta iei depuse de 

  

X 
CNP: .. 

cu domiciliul în ..   

înregistrat la Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Timi sub nr. 
..2015 i la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ..07.2015.   

Petenta X   a formulat contesta ie împotriva Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. ..12.2014 emis de Administra ia Jude ean 
a Finan elor Publice Timi

 

prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de 

 

lei 
reprezentând accesorii.   

Contesta ia a fost semnat de petent , a a dup cum prevede art. 206 din 
O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

  

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat . 

  

Fiind îndeplinit procedura de form s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei: 

  

I. În contesta ia formulat petenta

 

solicit anularea Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. .12.2014 emis de Administra ia 
Jude ean a Finan elor Publice Timi , precizând c a solicitat recalcularea 
diferen ei de impozit anual de regularizat pe anul 2013 deoarece diferen ele de 
impozit anual de regularizat stabilite în plus în sum de . lei prin decizia 
anual nr. ...10.2013 au fost stabilite în sarcina sa dintr-o eroare . La 
revizuirea solicit rii sale petenta arat c a primit Decizia de impunere anual 
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nr. ...02.2014 pentru suma de .. lei, pe care a achitat-o în data în data de 
07.02.2014 cu chitan a nr. ...   

II. Prin Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. nr. 
...12.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor Publice

 
Timi , 

organele fiscale din cadrul A.J.F.P Timi , în conformitate cu prevederile art. 88 
lit. c) i art. 119 din OG nr. 92/2003, republicat , privind Codul de procedur 
fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, au stabilit în sarcina petentei 
suma de 18 lei reprezentând accesorii pentru neplata la termen a  diferen elor de 
impozit anual de regularizat.  

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constat rile 
organelor fiscale, motiva iile petentei

 

i actele normative în vigoare pe perioada 
supus impunerii se re in urm toarele:

  

În fapt, accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obliga iile de plat 
accesorii nr. .12.2014 emis de Administra ia Jude ean a Finan elor 
Publice Timi în sum de ..ei, au fost stabilite în sarcina petentei  pentru 
obliga ia fiscal restant în sum de .lei reprezentând diferen e de impozit 
anual de regularizat cu scaden la data de .2013. 

În data de 02.2014 a fost emis Decizia de impunere pe anul 2012  
nr. cuprinzând diferen e de impozit stabilit în plus în sum de .. lei cu 
scaden la data de ..12.2013. Ulterior, aceast decizie a fost corectat ,  fiind 
diminuat obliga ia fiscal cu suma de .. lei cu scaden la data de 

..02.2014. Obliga ia de plat în sum de . lei a fost compensat în parte cu 
diferen ele de impozit stabilite în minus în cuantum de .. lei.  

Obliga ia fiscal corectat în sum de .. lei stabilit prin Decizia de 
impunere anual pe anul 2012 nr. ..02.2014 a fost stins prin plata voluntar 
la data de ..02.2014.  

În drept, O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , cu 
modific rile i complet rile ulterioare

  

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.

  

ART.120    Dobânzi  
( ) 

        (3) În situa ia în care diferen ele rezultate din corectarea declara iilor sau 
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite 
ini ial, se datoreaz dobânzi pentru suma datorat dup corectare ori 
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modificare, începând cu ziua imediat urm toare scaden ei i pân la data 
stingerii acesteia inclusiv.   

ART.178..Anularea crean elor .fiscale  
    ( ) 
    (2) Crean ele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, 
mai mici de 40 lei, se anuleaz . Plafonul se aplic totalului crean elor fiscale 
datorate i neachitate de debitori.

  

În concluzie, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei i a 
st rii de fapt prezentate, se re ine

 

faptul c doamna  X  pe perioada 31.12.2013 -
07.02.2014 datora accesorii în cuantum  de .. lei la o obliga ie fiscal restant 
de .. lei conform art. 120 alin. (3) din O.G 92/2003, dar având în vedere 
prevederile art. 178 alin. 2 din O.G 92/2003, unde se arat c Crean ele fiscale 
restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se 
anuleaz , se constat faptul c petenta nu mai datoreaz suma de .. lei, 
inferioar plafonului de 

 

lei instituit prin norma legal citat ,  stabilit în 
sarcina sa în  Decizia referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. 

.12.2014  emis de A.J.F.P. Timi .   

Fa de cele expuse în referatul nr.6565/699/07.07.2015 existent în 
original la dosarul cauzei, emis de A.J.F.P. Timi , în considerarea 
dispozi iilor cu art. 32 din  O.G.  nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se arat :

  

ART. 32 
Competen a general

 

(1) Organele fiscale au competen general privind administrarea 
crean elor fiscale, exercitarea controlului i emiterea normelor de aplicare a 
prevederilor legale în materie fiscal . , 

Coroborat cu art. 216 alin. (1) din O.G.  nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare

  

ART. 216  
Solu ii asupra contesta iei

 

(1) Prin decizie contesta ia va putea fi admis , în totalitate sau în parte, 
ori respins . , 
contesta ia petentei va fi admis

 

pentru suma de ..lei cu consecin a anul rii 
Deciziei referitoare la obliga iile de plat accesorii nr. ...12.2014  emis de 
A.J.F.P. Timi , pentru aceast sum .  
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Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale  art.32,  

art. 88, art. 119 alin. 1, art. 120 alin. 3, art. 178, art. 216 alin. (1) din Codul de 
procedur fiscal , republicat, în baza referatului nr. ..07.2015, se   

D E C I D E   

- admiterea contesta ia formulat împotriva

 

Deciziei referitoare la 
obliga iile de plat accesorii nr. ..12.2014  emis de A.J.F.P. Timi , pentru 
suma de . lei.   

- prezenta decizie se comunic la:

 

                                                                     X 
                                                                                  X 
cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.  

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi

 

in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.    

DIRECTOR GENERAL,     
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