
NR.145/IL/2013

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice .. a fost sesizat, de A.F.P.-.. prin  adresa nr..., inregistrata la D.G.F.P. 
.. sub nr. .., cu privire la contestatia formulata de d-nul ..cu sediul in loc. .. 
,b-dul .. bl..sc . ap ., jud. .. C.N.P. ..

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva   Deciziei  de  impunere 
anuala  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr... din .. referitoare 
la  obligatiile  de  plata  accesorii:impozit  venit   din  activitati  indep.  .. 
lei,Contrib.de  asigurari  sociale  de  sanatate  datorate  de  pers.care 
realiz.venituri din activ. Indep... lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din O.G. nr. 
92/2003(R) privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile 
si  completarile  ulterioare,  in  raport  de  data  comunicarii  deciziei  de 
impunere, respectiv .., potrivit semnaturii de primire de pe actul atacat aflat 
in copie la dosarul cauzei,  si   de data inregistrarii  contestatiei  la  A.F.P. . 
respectiv  ..,  asa  cum  reiese  din  amprenta  stampilei  registraturii  AFP .. 
aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice ..prin Biroul de Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  205 si art.  209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I)  D-nul..   a inaintat contestatie impotriva Deciziei    referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. ..cu privire la  suma de .. lei  reprezentand 
accesorii la impozit pe venit din activitati indep. in suma de .. lei, accesorii 
pentru contributie asigurari sociale de sanatate in suma de .. lei emisa de 
A.F.P..
1.Domnul  ..  precizeaza  ca   natura  obligatiei  in  cuantum  de  10 
lei,reprezentand  accesorii  pentru  impozit  pe  venituri  din  activitati 
independente, conform anexei la  decizia .. din data
de .. este mentionat:
  – documentul nr. .din .. reprezentand dobanda in cota de .. pentru un debit 
de .. lei,din perioada ..,in total .. zile,rezultind accesorii de .. leu;
- documentul nr. .. din data de .. reprezentand dobanda in cota de .. pentru 
un debit  in suma de .. lei,din perioada ..in total. zile,rezultand accesorii de .. 
lei;
- documentul nr. .. din data de .. reprezentand dobanda de .. pentru un debit 
in suma de .. lei,din perioada..,in total ..zile ,rezultand accesorii de .. lei; 
-  documentul nr. .. din data de .. reprezentand penalitate in cota de.. pentru 
un debit in suma de .. lei,din perioada ..,in total .. zile,rezultand accesorii de 
.. lei;
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Dl. .. precizeaza ca potrivit disp. Art.86 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de 
procedura  fiscala,privind  decizia  de  impunere  la  alin  6  se  prevede  ca 
“Decizia  de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  
constitue  si  instiintari  de  plata,de  la  data  de  comunicarii  acestora,in 
conditiile  in  care  se  stabilesc  sume  de  plata”  dar,intrucat  in  continultul 
deciziei  refetoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  sunt  mentionate  sub 
acelasi  numar  si  data  inscrisuri,ce  reprezinta  atat  dobanda  cat  si 
penalitate,pentru  perioda  de  timp  diferite,acestea  pot  avea  cel  putin 
caracterul unei instiintari de plata si trebuiau comunicate contribuabilului si 
mentioneaza  ca  inscrisurile  mentionate  la  pct.1  -  lit.A-D,nu  a  fost 
comunicate contestatarului.

Petentul precizeaza ca din continutul deciziei de impunere pentru plati 
anticipate  cu  titlu  de  impozit  pe  anul  .  nr.  ..  din  data  de..,pe  care 
Administratia Finantelor Publice .. avea obligatia legala sa o emita din oficiu 
in termenul prevazut de lege,iar nu la acea data si la solicitarea verbala a 
contestatorului,rezulta un venit brut estimat de .. lei,cheltuieli deductibile de 
. lei si un venit net estimat de .. lei,supus impozitarii,din care rezulta plati 
anticipate cu titlu  de impozit in cuantum de .. lei si cele .. transe trimestriale 
de plata,in cuantum de .. lei fiecare :
... reprezentand plati anticipate in cuantum de .. lei,conform deciziei curente 
,cuantum care de fapt este stabilit conform deciziei anterioare;
-  .  reprezentand  plati  anticipate  in  cuantum  de  ..  lei  ,conform  deciziei 
curente,cuantum care de fapt este stabilit conform deciziei anterioare;
-...  reprezentand  plati  anticipate  in  cuantum  de  ..  lei,conform  deciziei 
curente,cuantum care de fapt este stabilit conform deciziei anterioare;
-..  reprezentand  palti  anticipate  in  cuantum  de  ..  lei,conform  deciziei 
curente,cuantum  care  de  fapt  este  satbilit  conform  deciziei 
anterioare;mentionand ca potrivit art 82 alin .2 din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal prevad ca platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal 
competent,pe fiecare sursa de venit,lundu-se ca baza de calcul venitul net 
estimat sau, venitul net realizat in anul precedent,dupa caz, prin emiterea 
unei decizii care se comunica contribuabiililor,potrivit legii.

Contestatarul  mentioneaza  ca  in  continutul  deciziei  de  impunere 
pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul .. sint cuprinse datele din 
decizia de impunere pentru plati  anticipate cu titlu  de impozit  pe anul  .. 
pentru a acopri greseala facuat de Gherunda George Mihai ,care nu a emis 
si nici nu i-a comunicat contestatarului decizia de impunere pe anul .. ,in 
conformitate cu dispozitiile legale,ci numai la solicitarea verbala a acestuia.
In legatura cu decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit 
pe anul .. din data de ..,in cuantum de .. lei,si chitanta privind plata acestei 
sume nr. .. din ..,respectiv decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu 
de  impozit  pe  anul  ..  din  data  de..,in  cuantum de  ..  lei,emisa  personal 
contestatarului sub semnatura de primire la data de..,si  chiatntele privind 
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plata acestei sume nr...in cuantum de .. lei;respectiv nr. .. in cuantum de .. 
lei.

Mai mentioneaza ca in cursul anului fiscal.. a fost achitata suma de .. 
lei  reprezentand impozit  pe venit  si  ..  lei  reprezentand obligatii  de plata 
accesorii  pina  la  data  de ..,si  precizeaza ca nu exista  obligatii  de  plata 
principale neachitate si nici obligatii de plata accesorii neachitate.
De asemenea mai mentioneaza ca in cursul anului fiscal . a fost achitata 
suma de .. lei reprezentand impozit pe venit,conform conform chiatantelor 
la  care  a  facut  referire  anterior,iar  pe  cale  de  consecinta,nu  pot  exista 
obligatii de plata principale si deci nici obligatii de plata accesorii.
2. Domnul .. mentioneaza referitor la natura obligatiei fiscale in cuantum de 
..  lei,reprezentand  accesorii  pentru  contributie  de  asigurari  sociale  de 
sanatate ca in anexa la decizia nr .. este mentionat :

 -documentul nr. .. reprezentand dobanda in cota de .. pentru un debit 
de .. lei,din perioada ..,in total .. zile,rezultand suma accesorii de .. lei  si 
precizeaza ca nici documentul in cauza nu i-a fost comunicat.

Petentul arata ca emiterea deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii contestata este nelegala,rezulta ca organul fiscal nu avea dreptul 
legal  sa  stabileasca  obligatii  principale  si  nici  obligatii  accesorii  inainte 
..,cand prin lege,administrarea fondului contributiilor de asigurari sociale de 
sanatate a intrat in competenta administratiei.

In data de..prin notificarea nr...contestatorul a solicitatat Administratiei 
Finatelor  publice..sa  radieze  din  evidenta  debitul  in  cuantum  de  .. 
lei,reprezentand  contributie  de  asigurari  sociale  de  sanatate,inscris  in 
evidente,intrucat  nu  datoreaza  acest  debit,incat  la  notificarea  facuta  a 
anexat adresa nr... din data de.. ,emisa de Casa de Asigurari de Sanatate 
..,din continul careia rezulta ca datoriile inscrise la .. cu modificarile pana la 
data de .. sunt in cuantum de .. lei.
Contestatarul  precizeaza  ca  in  raspunsul  transmis  de  la  Administartia 
Finantelor ... se precizeaza ca nu s-au operat corect datele transmise de 
Casa de Asigurari  de Sanatate ..,netinadu-se seama de adeverinta  nr  .. 
,retinind un debit de .. lei pentru care au fost calculate accesorii de .. lei,desi 
petentul a dovedit cu acea adeverinta ca nu figureaza cu debite la Casa de 
Asigurari de Sanatate...

Contestatarul  solicita  admiterea  contestatiei  si  anularea  deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii contestata.

II.  Administratia Finantelor Publice .. prin referatul cu propuneri de 
solutionare  a contestatiei nr...  precizeaza ca in data de.. s-a emis Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. in suma de .. lei aferente 
impozit pe venituri din activitati independente(. lei) respectiv contributie de 
asigurari sociale de sanatate(. lei).
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A.F.P. .. ne precizeaza ca domnul.. conform certificatului constatator 
emis in data de.. si eliberat la data de .. de O.R.C. de pe linga Tribunalul .. 
desfasoara  activitati  de  consultanta  pentru  afaceri  si  management  cod 
CAEN 7022 avand sediul in ..,strada ..,nr...,jud. .. .Prin nota de constatare 
nr. .. A.F.P... sanctioneaza contribuabilul cu un
avertisment pentru nedepunerea in termenul legal al declaratiei ..  privind 
venitul  estimat  pe anul  ....  Declaratia  220 pentru  anul  ..  este  depusa si 
inregistrata sub nr... pentru care A.F. P. .. emite decizia de impunere pentru 
plati anticipate cu titlu de impozit pe anul .. cu nr. .. cu urmatoarele termene 
de plata :
-  ..  lei,..  lei,total  ..  lei.  Cu cererea de inregistrare a domicililiului  fiscal  al 
contrbuabilului  (formular  ..)  se  solicita  de  domnul  ..  stabilirea  unui  nou 
domiciliu fiscal  in mun...
A.F.P. .. pentru anul fiscal .. emite sub nr. .. decizia de impunere pentru palti 
anticipate cu titlu  de impozit  comunicata prin remitere sub semnatura in 
data de .. cu urmatoarele termene  de plata :
-... lei,in total ... lei.
Ca urmare  a modificarii domiciliului fiscal contribuabilul este inregistrat la 
A.F.P. .. cu urmatoarele obligatii fiscale neachitate transferate de la A.F.P. 
..la sursa impozit pe venituri din activitati independente pentru anul ..:debit . 
lei ,dobanzi si penalitati de intarziere -. lei : total .. lei;
Pentru anul .. la A.F.P. .. se inregistreaza obligatii fiscale in suma  de .. lei 
reprezentand impozit pe venituri din activitati independente,din care: debit .. 
lei,dobanzi si penalitati de intarziere -.. lei,total .. lei.
Din care rezulta ca totalul obligatiilor de plata la acest impozit in anul .. a 
fost de .. lei.
Contribuabilul  a  efectuat   in  anul  ..  plati  dupa  cum  urmeaza:chitanta  .. 
lei,care a stins debitul preluat de la A.F.P. ..,chitanta .. lei care a stins din 
debitul preluat de la A.F.P. .. si .. lei din debitul creat la A.F.P. ..
 Din cele prezentate mai sus A.F.P. ..considera ca platile anticipate pentru 
anul ..  nu au fost achitate la scadenta si  in totalitate astfel  incat in mod 
corect  s-au  calculat  dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  la  impozitul  pe 
venituri  din  activitati  independente  in  conformitate  cu  art.  119  din 
O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
In  ceea  ce  priveste  obligatia  de  ..  lei  reprezentand  accesorii  pentru 
contributia  de  asigurari  sociale  de  sanatate  ne  mentioneza  ca  in  urma 
modificarilor efectuate de Casa Judeteana de asigurari de sanatate .. care 
a scazut debitul transmis la A.F.P. .. precum si accesoriile,s-au scazut din 
evidenta fiscala si dobanzile calculate de A.F.P. ..contestate,deci contestatia 
pentru acest capat de cerere ramane fara obiect.
Pentru solutionarea contestatiei domnului .. A.F.P. .. propune :
-  respingerea  contestatiei  pentru  suma  de  ..  lei  reprezentand  accesorii 
calculate la contributia pentru asigurari sociale de sanatate fiind fara obiect 
ca urmare a scaderii din evidenta fiscala a acestei sume. 
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- respingerea contestatiei pentru .. lei reprezentand accesorii la imozitul pe 
venituri din activitati independente ca neintemeiata.

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
fiscal  se retin urmatoarele:

In fapt, prin decizia nr. ..  A.F.P. ..a stabilit in sarcina petentului suma 
de .. lei  reprezentand accesorii  in suma de . lei  aferente  impozitului pe 
venituri din activitati independente si .. lei  aferente CASS.

Din  Anexa  la Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. 
se  constata  ca  obligatiile  fiscale  accesorii  in  suma  de  ..   lei  au  fost 
individualizate  prin  documentul   ..  pentru  un  debit  de  ..  lei   si   prin 
documentul nr....  pentru un debit de . lei .

Din analiza dosarului contestatiei s-a constatat ca A.F.P. .. nu a precizat 
cand i-a fost  comunicata petentului Decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr... ,motiv pentru care prin adresa nr... organul de solutionarea 
contestatiei  a solicitat acestuia  sa precizeze daca comunicarea  actului 
atacat  s-a  facut  cu  respectarea  prevederilor  art.44  din  OG  nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare 
.

De asemenea s-a   mai  solicitat  si  documentul  prin  care  s-a  dat  la 
scadere suma de .. lei reprezentand accesorii CASS aferente debitului in 
suma de .. lei stabilit de CAS .. prin Decizia .. precum si documentul prin 
care s-a individualizat suma de plata din decizia nr...de .. lei .
   In data de .. prin adresa de raspuns nr. .. inregistrata la D.G.F.P... sub nr. 
.. A.F.P.  .. precizeaza:

1.Decizia referitoare la  obligatiile plata accesorii  nr. .. s-a comunicat 
conform  art.44  pct  (2)  din  O.G.  92/2003  din  Codul  de  procedura 
fiscala,respectiv prin remiterea aceseia contribuabilului sub semnatura .

2. Ataseaza copia xerox  a referatului nr... aprobat de conducatorul 
unitatii,  prin  care  s-au  scazut  accesoriile  in  suma  de  .  lei  din  Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.. la sursa Contrib.de asigurari 
sociale de sanatate si  copia  xerox a  decizei  de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul . nr. ..

1.)Referitor  la accesoriile in suma de .. lei aferente contributiei 
pentru asigurari sociale de sanatate: 
        Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Ialomita prin biroul solutionare 
contestatii este daca se poate investi cu solutionarea  pe fond a aces-
tui capat de cerere in conditiile in care accesoriile stabilite de plata 
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prin decizia .. in suma de .. lei  aferente CASS, au fost revizuite  de or-
ganul fiscal  fiind date la scadere prin referatul nr.... 
           In drept, conform art. 205 "Posibilitatea de contestare" din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat:
"(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administra-
tive fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale 
administrativa de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se con-
sidera lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau in lipsa 
acestuia, in conditiile legii.

(2)  Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a 
fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lip-
sa acestuia.(...)".

De asemenea, potrivit art. 206 alin. (2) din actul normativ sus-men-
tionat "obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile sta-
bilite si inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul ad-
ministrativ fiscal  atacat,  cu exceptia contestatiei  impotriva refuzului 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal".
         Din analiza  dosarului cauzei se constata ca petentul a depus anterior 
depunerii contestatiei doua notificari, una  inregistrata la A.F.P...sub nr. ... 
prin care solicita radierea din evidenta fiscala a sumei de .. lei reprezentand 
contributii  de  asigurari  sociale  de  sanatate  in  baza  adeverentiei  nr....a 
C.A.S. .. si o alta inregistrata la A.F.P. .. sub nr...prin care solicita din nou 
clarificarea situatiei fiscale.
            AFP  ..intocmeste in data de .. Referatul nr. .. prin care constata ca 
debitul in suma de . lei plus accesoriile in suma de . lei transferate de la 
C.A.S.. au fost scazute informatic  de aceasta in data de..,  motiv pentru 
care au propus scaderea din evidenta pe platitor a accesoriilor in suma de 
..lei din Decizia nr....

In data de ..prin adresa nr. .. inregistrata la D.G.F.P. .. sub nr. .., A.F.P. 
.. comunica Biroului de solutionare al contestatiilor faptul ca au fost scazute 
din evidenta pe platitor cu borderoul nr... anexat  copie)  accesoriile in suma 
de .. lei din Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .. la sursa 
Contrib. de asigurari sociale de sanatate.

In concluzie, avand in vedere ca pana la solutionarea contestatiei AFP 
..  a  dat  la  scadere   accesoriile  in  suma de  ..  lei   stabilite  prin decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr...si a emis
borderoul de scadere nr...,organul de solutionare a contestatiei urmeaza a 
respinge contestatia  entitatii ca fiind  ramasa fara obiect.
 

2.Referitor  la  suma  de  ..  lei   reprezentand  accesorii  aferente 
impozitului pe venituri din activitati independente:

Cauza  supusa  solutionarii  D.G.F.P...prin  biroul  solutionare 
contestatii este daca in mod corect au fost calculate obligatii de plata 
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accesorii  de  organul  fiscal   in  conditiile  in  care  contestatarul  inreg 
streaza   obligatii  fiscale  neachitate  la  bugetul  general  consolidat   
l statului.   

 Din analiza anexei la decizia nr... din data ..,documentul prin care s-a 
individualizat suma de plata de .. lei reprezentand accesorii este Decizia de 
impunere pentru plati anticipate pentru anul ..nr. ... din 0... pentru un debit 
neachitat de .. de lei. 

In drept,  potrivit  dispozitiilor art.  82 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Art. 82 (1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati in-
dependente,  din  cedarea  folosintei  bunurilor,  cu  exceptia  veniturilor  din 
arendare,  precum  si  venituri  din  activitati  agricole  sunt  obligati  sa 
efectueze în cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptân-
du-se  cazul  veniturilor  pentru  care  platile  anticipate  se  stabilesc  prin  
retinere la sursa.

 (3) Platile  anticipate se efectueaza în 4 rate egale, pâna la data de 
15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru[...]

Avand in vedere dispozitiile mai sus invocate, organul fiscal emite de-
cizii de impunere pentru plati anticipate pe baza venitului anual estimat de 
catre contribuabil sau pe baza venitului net realizat pentru anul fiscal prece-
dent, iar contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independete sunt 
obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit.

In speta sunt aplicabile si dispozitiile  art. 115  din O.G. nr.  92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completar-
ile ulterioare care prevad:
“(1)  Daca   un contribuabil datoreaza   mai multe tipuri de impozite, taxe,  
contributii  si  alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art.  21 
alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate da-
toriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala princi-
pala pe care  o  stabileste  contribuabilul  sau  care  este  distribuia,  potrivit  
prevederilor art.  114, de  catre organul  fiscal competent,  dupa caz,  stin-
gerea efectuându-se, de drept, în urmatoarea ordine:
[a)……];
b) obligatiile fiscale principale sau accesorii,  în ordinea vechimii.  În  
cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plata, se aplica preveder-
ile art. 175 alin. (41);[...]
(2) Vechimea obligatiilor fiscale de plata  se stabileste astfel:
a) în functie de scadenta , pentru obligatiile fiscale principale;
b) în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale 
principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligati-
ile fiscale accesorii. [...]”.

Fata de prevederile legale de mai sus, rezulta ca accesoriile se da-
toreaza pentru  neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obli-
gatiilor de plata. 
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Referitor la accesoriile datorate pentru neachitarea la termenul de pla-
ta a platilor  anticipate din impozitul pe venit   sunt aplicabile prevederile 
legale ale art. 119 alin. (1) si art. 120 si art. 120¹ din O.G. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulte-
rioare, care prevad:
       “Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta  de catre 

debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si  
penalitati de întârziere”.
        “Art. 120 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadeta  de catre 
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si  
penalitati  de întârziere.

(6)  Pentru  obligatiile  fiscale  neachitate  la  termenul  de  plata 
reprezentând  impozitul  pe  venit,  se  datoreaza   dobânzi  dupa cum 
urmeaza:

a) pentru anul fiscal de impunere,  dobânzile pentru platile antici-
pate stabilite de  organul fiscal prin decizii de platii anticipate se calculeaza 
pâna la data platii debitului  sau, dupa caz, pâna  la data de 31 decem-
brie;

b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit.  
a), se calculeaza  începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator pâna  la 
data stingerii acestora inclusiv;

 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 
întârziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale”.

"  Art.  120^1-  (1)  Plata  cu  întârziere  a  obligatiilor  fiscale  se  sanc-
tioneaza  cu o penalitate  de întârziere datorata pentru neachitarea la sca-
denta  a obligatiilor fiscale principale.

(2) Nivelul penalitatii de întârziere se stabileste astfel:
a) daca stingerea se realizeaza în primele 30 de zile de la scadenta , nu se 
datoreaza si nu se calculeaza penalitati de întârziere pentru obligatiile fis-
cale principale stinse;
b) daca stingerea se realizeaza  în urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii  
de întârziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
c)  dupa împlinirea  termenului  prevazut  la  lit.  b),  nivelul  penaliatii  de  în-
târziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.
(3) Penalitatea de întârziere nu înalatura obligatia de plata a dobânzilor”.

Fata de prevederile legale sus mentionate, accesoriile se datoreaza 
pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca o masura accesorie in 
raport cu debitul principal. 

    Prin  Referatul  cu  propuneri  de  solutionare  nr..  organul  fiscal 
precizeaza ca urmare a modificarii domiciliului  fiscal  incepand cu data de 
..,  contribuabilul  este  inregistrat  la  A.F.P.  Slobozia  cu  obligatii  fiscale 
neachitate in suma de .. lei  transferate de la A.F.P ..  la sursa impozit 
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pe venituri din activitati independente pentru anul .. cu  un  debit .. lei, 
dobanzi si penalitati de intarziere .. lei.

Totodata se mai retine ca in anul .. la A.F.P. .. se inregistreaza obligatii 
fiscale in suma de .. lei reprezentand impozit pe venituri din activitati inde-
pendente in suma de.. lei si dobanzi  si penalitati de intarziere  .. lei.
          In ceea ce priveste  plata efectuata de contribuabil in cursul anului .. 

cu chitanta nr... in suma de.. lei,  potrivit  evidentei pe platitor aceasta  a 
stins  obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, 
deoarece existau obligatii de plata neachitate din anul .., astfel ca la data de 
..  cand  petentul  si-a  modificat  domiciliul  fiscal(Decizia  de  inregistrare  a 
domiciliului fiscal la cererea contribuabilului nr...  au fost transferate de la 
AFP ...obligatiile fiscale ramse neachitate in suma de ... lei la sursa impozit 
pe venituri din activitati independente pentru anul ..

Referitor la chitantele  prin care s-a  facut  plata  impozitului pe venit 
din activitati independente pentru anul .., organul de solutionare a cauzei 
retine ca  potrivit fisei din evidenta pe platitor au fost stinse   obligatiile fis-
cale principale sau accesorii, in ordinea vechimii dupa cum urmeaza : 

 - chitanta ..  in suma de .. lei  a stins  o parte din debitul preluat de la A.F.P. 
..,  
- chitanta  ..in suma de .. lei care a stins .. lei din de- bitul preluat de la 
A.F.P...si . lei din debitul creat la A.F.P. ..

Fata de cele mai sus prezentate, se constata ca organul fiscal a emis, 
in mod corect  si in conformitate cu prevederile legale, Decizia referitoare 
la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  .. cu  privire  la  suma  de  ..  lei 
reprezentand  accesorii  aferente impozit pe venituri din activitati inde-
pendente, in temeiul pct. 11.1 lit .a ) si b) din Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 
2011  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului  IX  din Ordo-
nanţa Guvernului  nr.92/2003 privind Codul  de procedură fiscală,  republi-
cată,  emis  de  Preşedintele  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare  Fiscală, 
potrivit căruia: 

“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept 

prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dis-
puse prin actul administrativ fiscal atacat’’.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor   art.205,  art.206,  art.207,  art.209  si  art.  216  al.(1)   din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata, se

D E C I D E :
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 Art.1 Respingerea partiala a  contestatiei  ca fiind ramasa 
fara obiect cu privire la suma de ..  lei  reprezentand accesorii aferente 
CASS stabilite prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr....

          Art.2. Respingerea  partiala a contestatiei ca neintemeiata 
cu privire la suma de  .. lei  reprezentand accesorii  aferente impozit pe 
venituri din activitati independente stabilite prin  Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. ...

          Art.3 -Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in 
termen de 6 luni de la comunicare.                                 
                                                     
                                    ........................................
                                          Director Executiv
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