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Str. Avram Iancu, bl. H3, parter,
Deva, jud.Hunedoara,
Tel: +0254 21 95 44 int.204
Fax:+0254 23 27 97

Decizia nr 187 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara a
fost sesizat cu adresa nr.X de c tre Administra ia finan elor publice a
municipiului X asupra contesta iei formulat de domnul X, cu domiciliul
în X, , împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga iile de plat
accesorii, încheiat de c tre Administra ia finan elor publice a
municipiului X i care vizeaz suma de X lei reprezentând major ri
de întârziere aferente debitului de natura cheltuielilor de
colarizare.
Contesta ia formulat a fost depus
i înregistrat
Administra ia finan elor publice a municipiului X sub nr.X.

la

Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul de
procedur fiscal .
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de
art.205, art.206 i art.209 alin.1 lit.a din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Direc ia
general a finan elor publice a jude ului Hunedoara este investit s se
pronun e asupra contesta iei.

I. Prin contesta ia formulat , contestatorul solicit
anularea deciziei, sus inând c nu datoreaz accesoriile calculate,

întrucât, debitul la care face referire decizia privind obliga iile de plat
accesorii, nu reprezint sume datorate bugetului general al statului,
nefiind aplicabile prevederile Codului de procedur fiscal .

II. Organele fiscale din cadrul Administra iei finan elor
publice a municipiului X, în temeiul art.88 lit.c) i art.119 din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003, republicat , privind Codul de
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procedur fiscal , cu modific rile i complet rile ulterioare, au procedat
la calcularea, prin aplica ia informatic Eviden a analitic pe pl titor, a
major rilor de întârziere în sum de X lei, datorate pentru plata cu
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu iilor sociale i a altor venituri
ale bugetului general consolidat, respectiv, venituri din desp gubiri,
individualizat prin documentul nr.X.

III. Având în vedere contesta ia formulat , motivele invocate
de peti ionar i prevederile actelor normative în vigoare,
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara este investit a se pronun a dac în mod
corect i legal, organele fiscale au stabilit în sarcina
petentului major ri de întârziere prin decizia referitoare la
obliga iile de plat accesorii întocmit de Administra ia
Finan elor Publice a municipiului X.
Referitor la major rile de întârziere în sum de X lei,
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara este
investit s se pronun e dac Decizia referitoare la obliga iile de
plat accesorii nr.X este corect întocmit , în condi iile în care la
stabilirea obliga iilor suplimentare de plat , organele fiscale au
avut în vedere neplata debitului de natura cheltuielilor de
colarizare.
IN FAPT, potrivit Angajamentului de plat nr.X, domnul X din
X, recunoa te c datoreaz
colii X, suma de Xlei, reprezentând
cheltuieli de colarizare i se oblig s o pl teasc în condi iile
Ordonan ei nr.121/1998 privind r spunderea material a militarilor.
Cu adresa nr.X, înregistrat la Administra ia finan elor publice
a municipiului X sub nr.X, coala X, solicit confirmarea debitului în
sum de Xlei, reprezentând cheltuieli de colarizare pentru domnul X
din X.
La data de X, organul fiscal emite DECIZIA referitoare la
obliga iile de plat accesorii nr.X, prin care, urmare adresei nr.X,
înregistrat la Administra ia finan elor publice a municipiului X sub
nr.X, organele fiscale au procedat la calcularea major rilor de
întârziere aferente debitului în sum de Xlei reprezentând
cheltuieli de colarizare.
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Prin contesta ia formulat , contestatorul invoc în esen
faptul c , debitul la care face referire decizia privind obliga iile de plat
accesorii, nu reprezint sume datorate bugetului general al statului.

In drept, prevederile art.119 alin.(1) din Ordonan a

Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
cu modific rile i complet rile ulterioare, la CAP.III Major ri de
întârziere, stipuleaz :
“Dispozi ii generale privind major ri de întârziere.
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor
a obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen major ri de
de întârziere.”
Potrivit prevederilor art.1 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur fiscal , cu modific rile i complet rile
ulterioare, la CAP.I Domeniul de aplicare a Codului de procedur
fiscal , stipuleaz ::
“Sfera de aplicare a Codului de procedur fiscal
(1) Prezentul cod reglementeaz drepturile i obliga iile p r ilor
din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor i
taxelor datorate bugetului de stat i bugetelor locale, prev zute de
Codul fiscal.
(2) Prezentul cod se aplic
i pentru administrarea drepturilor
vamale, precum i pentru administrarea crean elor provenind din
contribu ii, amenzi i alte sume ce constituie venituri ale bugetului
general consolidat, potrivit legii, în m sura în care prin lege nu se
prevede altfel.
(3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu iilor i a
altor sume datorate bugetului general consolidat se în elege
ansamblul activit ilor desf urate de organele fiscale în leg tur
cu:
a) înregistrarea fiscal ;
b) declararea, stabilirea, verificarea i colectarea impozitelor,
taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general
consolidat;
c) solu ionarea contesta iilor împotriva actelor administrative
fiscale.”
Având în vedere prevederile legale mai sus men ionate, se
de c tre
re ine c , pentru neachitarea la termenul de scaden
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debitor a obliga iilor de plat , se datoreaz dup acest termen major ri
de întârziere.
In baza documentelor existente la dosarul cauzei din care
rezult cu claritate situa ia de fapt a contestatorului i fa de
prevederile legale citate, se re ine faptul c , în cazul Deciziei nr.X
referitoare la obliga iile de plat accesorii, nu se poate vorbi de un
calcul al major rilor de întârziere în sum de X lei, în condi iile în
care, solu ia fiscal nu a fost adoptat având în vedere prevederile
legale admise de lege, respectiv, debitul în sum de Xlei
reprezentând cheltuieli de
colarizare, nu intr
în categoria
impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume cu termene
scadente, datorate bugetului general consolidat.
Având în vedere cele ar tate i în temeiul art.216 din
Ordonan a Guvernului nr.92/2003, Republicat , privind Codul de
procedur fiscal , se
DECIDE:
Admiterea contesta iei formulat de domnul X din X
împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga iile de plat accesorii,
încheiat de c tre Administra ia finan elor publice a municipiului X
pentru suma de X lei, reprezentând major ri de întârziere aferente
debitului de natura cheltuielilor de colarizare.
Prezenta poate fi atacat la Tribunalul Hunedoara în termen
de 6 luni de la comunicare.
Director Executiv

