
             MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
           AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

       Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  jude Ńului V          

Număr operator de date cu caracter personal - 759
  Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, V, jud.  V

                                 Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: +0235317067,
                                                            e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro

         DECIZIA nr. 88/24.11.2010
            privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

           domnul  V A 
                    înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. _______/22.11.2010

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  V  prin  Compartimentul
soluŃionare contestaŃii a fost sesizată de către DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
a judeŃului S, cu adresa nr. _______/15.11.2010 înregistrată  la D.G.F.P. V sub nr.
_______/22.11.2010,  asupra  contestaŃiei  formulată  de  dl  V  A,  CNP:_______,  cu
domiciliul în municipiul CM, str ......., nr...., jud. S şi domiciliul fiscal în localitatea H,
str. ......., bl...., sc. ..., ap. .... jud. V.

1. Obiectul contestaŃiei formulată de domnul V A înregistrată  la AFP CM sub
nr.  _______/25.10.2010  şi  la  D.G.F.P.  S  sub  nr  _______/03.11.2010 îl  constituie
obligaŃiile de plată în sum ă de xx lei  stabilite prin: 

 Decizia de calcul accesorii nr. _______ din 15.09.2 010 primită de petent în
data de 13.10.2010, data poştei (copie xerox-confirmare de primire ).

Având în vedere prevederile art. 205 alin. (1), art. 207 (1) si art. 209 alin.(1) lit.
(a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, coroborat cu
pct. 9.5 din OPANAF nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea
titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată,  DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor Publice a JudeŃului  V este investită  să
soluŃioneze contestaŃia formulată de domnul V A CNP ._______ cu domiciliul în CM,
str. ....... nr. ..., jud S şi domiciliul fiscal în H, str. ......., bl...., sc. C, ap. 34, judeŃul V.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezultă următoarele:

I.  Prin  contestaŃia  formulată  domnul  V  A se  îndreaptă  împotriva  Deciziei
referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii nr. _______/15.09.2010  emisă de A.F.P
CM prin care s-au stabilit  în  sarcina sa majorări  de întârziere  şi  dobânzi  aferente
impozitului pe veniturile din activităŃi independente în sumă de xx lei arătând că: 

- nu înregistrează venituri din activităŃi independente;
-  a executat  lucrări  de inginerie (topo-cadastru) ca angajat  al  unei  firme cu

sediul în municipiul H, jud.  V care şi-a suspendat activitatea în primul trimestru al
anului 2010.

II. Prin decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. _______ din data
de 15.09.2010, AFP CM a instituit pentru perioada 06.08.2010-15.09.2010, accesorii
de plată în sumă de xx lei aferente obligaŃiilor fiscale de plată neachitate reprezentând
impozit  pe veniturile din activităŃi  independente - plăŃi  anticipate- pentru anul 2004
conform deciziei de impunere nr. _______/07.06.2004 în sumă de ... lei, comunicată
contribuabilului cu confirmare de primire la data de 15.06.2004 şi diferenŃă de impozit
anual de regularizat pentru anul 2002 în sumă de ... lei conform deciziei de impunere
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nr.  _______/29.03.2006,  comunicată  contribuabilului  în  data  de  06.04.2006,  sub
semnătură de primire.

III. Având  în  vedere  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  constatările
organului fiscal, susŃinerile contribuabilului şi prevederile legale în vigoare pe perioada
supusă impunerii se reŃin următoarele:

Referitor la suma de xx lei  reprezentând obligaŃii de plată stabilite prin decizia
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. _______/15.09.2010 emisă de AFP CM
şi comunicată contribuabilului în data de 13.10.2010,

cauza  supus ă  solu Ńionării  DGFP  V  prin  Compartimentul  solu Ńionare
contesta Ńii este s ă se pronun Ńe dacă domnul V A datoreaz ă la bugetul de stat
obliga Ńiile fiscale în sum ă de xx lei în condi Ńiile în care nu face dovada achit ării
obliga Ńiilor de plat ă  principale, în spe Ńă a impozitului pe venituri  din activit ăŃi
independente în sum ă de 291 lei şi a diferen Ńelor anuale de regularizat în sum ă
de 1.967 lei.

În fapt , având în vedere că domnul V A care a funcŃionat ca persoană fizică
autorizată în baza Decretului Lege nr. 51/1990 şi-a schimbat domiciliul din H str. .......
nr. ..., bl...., sc. ..., ap. ..., judeŃul V în CM, str. ....... nr. ..., judeŃul S fără a solicita şi
schimbarea domiciliului fiscal, nu a achitat obligaŃiile fiscale în  sumă de .... lei din
care:

- ... lei = plăŃi anticipate cu titlul de impozit pe venit pentru anul 2004 conform
deciziei de impunere nr. _______/07.06.2004 cu următoarele termene: 15.03.2004-...
lei,  15.06.2004-  ....  lei,  15.09.2004-...  lei  şi  15.12.2004-....  lei,  decizie  comunicată
contribuabilului cu confirmare de primire în data de 15.06.2004;

-  suma  de  ....lei  =  impozit  anual  de  regularizat  pentru  anul  2002  conform
deciziei  de  impunere  nr.  _______/29.03.2006,  emisă  ca  urmare  a  raportului  de
inspecŃie fiscală nr. ..../29.03.2006 şi  comunicată contribuabilului sub semnătură de
primire în data de 06.04.2006. 

-A.F.P. H a transferat obligaŃiile de plată neachitate la A.F.P. CM pentru care
aceasta  din  urmă  a  emis  decizia  referitoare  la  obligaŃiile  de  plată  accesorii  nr.
_______/15.09.2010 pe care petentul o contestă  arătând că:

- nu înregistrează venituri din activităŃi independente;
-  a executat  lucrări  de inginerie (topo-cadastru) ca angajat  al  unei  firme cu

sediul în municipiul H, jud.  V care şi-a suspendat activitatea în primul trimestru al
anului 2010.

În drept , sunt aplicabile prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare valabile începând de la
01.07.2010, astfel:
„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, [...].
    ART. 120 ( modificat prin art.  I  pct. 10 şi  art.  III  alin. (1) din OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 39/2010 , începând cu data de 1 iulie 2010, articolul 120
are următorul cuprins):
    "ART. 120
    Dobânzi
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    (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.
    (2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din corectarea
declaraŃiilor  sau  modificarea  unei  decizii  de  impunere,  dobânzile  se  datorează
începând cu ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei fiscale pentru care s-a stabilit
diferenŃa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
  [...]
    (6) Pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul
pe venit, se datorează dobânzi după cum urmează:
    a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plăŃile anticipate stabilite de
organul fiscal prin decizii de plăŃi anticipate se calculează până la data plăŃii debitului
sau, după caz, până la data de 31 decembrie;
    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;
    [...]
    (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere şi
poate fi modificat prin legile bugetare anuale."
   Din  anexa  la  decizia  referitoare  la  obligaŃiile  de  plată  accesorii  nr.
_______/15.09.2010 se  reŃine  că  organul  fiscal  a  calculat,   pentru  perioada
06.08.2010-15.09.2010,  majorările  de  întârziere  aferente  impozitului  pe  venit
neachitat  la  scadenŃă  în  sumă  de ....  (...  lei  -...  lei)  aferent  deciziilor  de impunere
_______/07.06.2004 şi _______/29.03.2006 :

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei se reŃine că domnul V A nu
prezintă  nici  un  document  din  care  să  rezulte  plata  obligaŃiilor  fiscale  principale
reprezentând  impozit  pe  veniturile   din  activităŃi  independente  pentru  care  s-au
calculat obligaŃiile de plată accesorii prin decizia de impunere contestată.

În  concluzie,  analizând  actele  atacate  prin  prisma  dispoziŃiilor  legale  şi
incidente şi a probelor administrate, rezultă ca soluŃia adoptată este motivată conform
dispoziŃiilor  legale,  sprijinindu-se  pe  argumente  pertinente  şi  dovezi  concludente,
astfel  încât  Compartimentul  soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  DGFP  V  constată
temeinicia modului de calcul al majorărilor de întârziere calculate de organul fiscal.

Nu  pot  fi  reŃinute  în  soluŃionarea  favorabilă  a  cauzei  afirmaŃiile  petentului
conform  cărora  nu  înregistrează  venituri  din  activităŃi  independente  şi  a  executat
lucrări de inginerie (topo-cadastru) ca angajat al unei firme cu sediul în municipiul H,
jud. Vcare şi-a suspendat activitatea în primul trimestru al anului 2010 deoarece prin
decizia contestată sau calculat dobânzile datorate pentru datorii fiscale neachitate la
termenul de scadenŃă  constituite în baza unor decizii  de impunere emise conform
legii, în anii 2004, respectiv 2006 şi se referă la impozitul pe veniturile din activităŃi
independente  pe  care  contestatorul  le-a  realizat  conform  autorizaŃiei
nr. ....../03.10.1994.

Având în  vedere  cele  mai  sus prezentate,  precum şi  faptul  că  petentul  nu
contesta modul de calcul al accesoriilor în ceea ce priveşte perioada şi cota aplicată
urmează  a  se  respinge  contestaŃia  ca  neîntemeiată  pentru  suma  de  xx  lei
reprezentând majorări  de întârziere stabilite prin decizia referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii nr. _______/15.09.2010.

Pentru considerentele mai sus prezentate şi în conformitate cu prevederile art.
209 alin. (1) lit. a), art. 210 şi art. 216 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  în  anul  2007  cu  modificările  şi
completările ulterioare, se:

 D E C I D E
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  1.  Respingerea ca neîntemeiată a  contestaŃiei formulată de domnul V A cu
domiciliul în CM, str. ....... nr. ..., judeŃul S împotriva deciziei referitoare la obligaŃiile de
plată accesorii nr. _______/15.09.2010, pentru suma de xx lei. 

Serviciul secretariat al DGFP V va comunica prezenta celor interesaŃi în speŃă
domnului V A cu domiciliul în CM str. ....... nr. ..., judeŃul S, şi D.G.F.P. S pentru a fi
dusă la îndeplinire.

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,  potrivit
procedurii legale. 

DIRECTOR EXECUTIV,
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