
     
ROMANIA - MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

SERVICIUL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR

DECIZIA  nr.380/2007  
privind solutionarea contestatiei formulata de 

 contribuabilul X, inregistrata la
      D.G.F.P.-M.B. sub nr.....

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul de
Solutionare a Contestatiilor a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice Sector ..., cu adresa
nr. ..., inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr...., asupra contestatiei formulata de contribuabilul X, cu
domiciliul in Bucuresti, str.... 

Obiectul contestatiei, inregistrata  la Administratia Finantelor Publice Sector ... sub
nr...., il constituie Decizia nr. ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, comunicata cu confirmare de primire in data de 11.10.2007, prin care s-au stabilit in sarcina
petentului accesorii in suma totala de... lei. 

Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art.206,
art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa
solutioneze contestatia formulata de domnul X.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:
I. Prin contestatia inregistrata la Administratia Finantelor Publice a sectorului ...

petentul se indreapta impotriva Deciziei nr. ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale, motivand ca a achitat impozitul pe venitul realizat din cedarea folosintei
bunurilor in baza contractului cu SCX SRL.

II. Prin Decizia nr. ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, s-au stabilit in sarcina petentului accesorii in suma totala de ... lei, astfel:

total accesorii

accesorii leidebit leiperioadadocumentul prin care
s-a individualizat
debitul

nr.decizie
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III. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, sustinerile organului de
administrare fiscala, motivatiile petentului, precum si actele normative incidente cauzei se retin
urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice a
Municipiului Bucuresti prin Serviciul de Solutionare a Contestatiilor se poate pronunta pe fond
asupra contestatiei, in conditiile in care informatiile existente in evidenta organului fiscal nu
sunt de natura sa clarifice complet si clar situatia petentului.

In fapt, contribuabilul X a realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor in
perioada ..., in baza contractului nr.... incheiat cu SC X SRL. 

Decizia nr. ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale,
prin care s-au stabilit in sarcina petentului accesorii in suma totala de ... lei, pentru perioada ..., a
avut la baza urmatoarele documente prin care s-au individualizat sumele de plata:

-  Decizia de impunere nr.....;
- Decizia de impunere nr.....

Prin referatul cu propuneri de solutionare, organul fiscal precizeaza urmatoarele: 
Prin Decizia nr. ..., s-au stabilit de plata accesorii aferente debitelor stabilite in deciziile de

plati anticipate privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor pentru anii 2000 si 2001 in suma
de ... ron calculate pentru perioada ....

Din documentele aflate la dosarul cauzei rezulta ca exista decizie de impunere anuala
pe anul 2000 prin care s-a stabilit o diferenta de impozit pe venit stabilita in plus in suma de ... lei
si decizie de impunere anuala pe anul 2001 prin care s-a stabilit o diferenta de impozit pe venit
constatata in minus in suma de ... lei.

In drept, potrivit art.111 alin.(1), art.119 alin.(1) si art.120 alin.(1) [fost art.109(1),
art.115(1) si art.116(1)] din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in
2007: 

“Art.111 - (1) Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.”

"Art.119 -(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere."

"Art.120 - (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, începând cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv."

Referitor la "Majorari de întârziere" art.120 alin.(6) din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata precizeaza:

"Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentând impozitul pe
venitul global, se datoreaza majorari de întârziere dupa cum urmeaza: 

a) pentru anul fiscal de impunere majorarile de întârziere pentru platile anticipate
stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pâna la data platii
debitului sau, dupa caz, pâna la data de 31 decembrie; 

b) majorarile de întârziere 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; 
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c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este
mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, majorarile de întârziere se
recalculeaza, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul
neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmând a se face
regularizarea majorarilor de întârziere în mod corespunzator." 

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile O.M.F.P. nr.585/2005 pentru aprobarea
modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, cu privire la decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent/precedent:

- "se vor mentiona: denumirea documentului, numarul, data si emitentul" prin
care s-au individualizat sumele de plata.

 Din analiza Deciziei nr.... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale, rezulta ca Administratia Finantelor Publice sector ... nu a respectat prevederile
legale sus mentionate, respectiv nu a indicat documentele prin care s-au individualizat obligatiile
de plata neachitate in termen. 

In ceea ce priveste numarul documentelor prin care s-au individualizat sumele de plata
indicate in Decizia nr. ..., prin referatul cu propuneri de solutionare organul fiscal precizeaza doar
ca numarul deciziei ... este numarul rolului fiscal, "acesta fiind preluat in mod eronat ca numar de
decizie in anul 2003 la prelucrarea debitelor din aplicatia Venis in aplicatia Gotica", iar cu privire
la numarul deciziei ... nu se face nicio precizare.

De mentionat este si faptul ca prin referatul cu propuneri de solutionare organul fiscal
precizeaza ca:

- in anul 2000 petentul a efectuat plati in contul impozitului privind veniturile din cedarea
folosintei bunurilor in suma de ... ron, stabilit prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu
titlu de impozit privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor nr...., astfel:

- rol fiscal ... - FV.... - ... rol - ... ron;
- rol fiscal ... - FV ... - ... rol - ... ron.

- la data de 01.01.2005 in aplicatia Gotica, cu borderoul ... a fost preluat debitul existent la
rolul fiscal ..., omitandu-se preluarea platilor efectuate la rolul fiscal ....

In ceea ce priveste anul 2001, la dosarul cauzei se afla Decizia de impunere anuala
nr.... din care rezulta ca petentul nu datoreaza impozit anual pe venit, stabilindu-i se o diferenta de
impozit pe venit constata in minus in suma de .... lei.

Intrucat pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, Serviciul de Solutionare a
Contestatiilor din cadrul D.G.F.P.-M.B. nu se poate pronunta asupra temeiniciei modului de calcul
al majorarilor de intarziere calculate de organul fiscal, urmeaza a se aplica prevederile art.216
alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, respectiv desfiintarea
Deciziei nr.... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale prin care
Administratia Finantelor publice sector ... a stabilit majorarile de intarziere in suma de ... lei,
aferente perioadei ....

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct.12.6, pct. 12.7 si pct.12.8 din Instructiunile
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005, care precizeaza:
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"12.6 În situatia în care se pronunta o solutie de desfiintare totala sau partiala a
actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la
desfiintare.

12.7. Decizia de desfiintare va fi pusa în executare în termen de 30 de zile de la data
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada si acelasi obiect al contestatiei pentru
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 

12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de
solutionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul
desfiintat, acesta putând fi contestat potrivit legii. "

Astfel, Administratia Finantelor Publice Sector ... urmeaza sa procedeze la examinarea
tuturor starilor de fapt si a tuturor raporturilor juridice relevante pentru impunere si la clarificarea
situatiei fiscale a contribuabilului, tinand cont de platile  inregistrate la rolul fiscal ... referitoare la
impozitul privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor, de individualizarea corecta a actelor
administrative fiscale, precum si de prevederile legale referitoare la recalcularea majorarilor de
intarziere aferente platilor anticipate in limita soldului neachitat prin raportare la impozitul anual pe
venit stabilit prin deciziile de impunere anuala.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.111 alin.(1), art.119 alin.(1),
art.120 alin.(1) si (6) si art.216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 2007, O.M.F.P. nr.585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in
domeniul colectarii creantelor fiscale,  pct.12.6, pct. 12.7 si pct.12.8 din Instructiunile pentru
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005

DECIDE:

Desfiinteaza Decizia nr.... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale, prin care Administratia Finantelor Publice Sector ... a stabilit in sarcina
domnului X majorari de intarziere in suma de ... lei, urmand ca organul fiscal sa procedeze la
reanalizarea situatiei fiscale a contribuabilului tinand cont de prevederile legale, de motivatiile
acestuia, precum si de cele retinute prin prezenta.

Prezenta decizie  este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate  fi
contestata  potrivit legii, in termen de 6 luni de la comunicare,  la Tribunalul Bucuresti.
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