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                                           DECIZIA NR.109/         05. 2013                                                   
 
                               privind solutionarea contestatiei formulate de  .....,           
                                                domiciliat in ........ 
                
 
             Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului xxxxx a fost investita in baza 
art. 209 din OG 92/2003 (R), cu solutionarea contestatiei formulate de  ....,           
domiciliat in xxxxx, Str.... Nr....,  jud. xxxxx,  CNP  ..., impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, Nr.... din 31.12.2012 in suma de xxxxx lei  si  a Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr...... din 01.07.2012 in suma de xxx lei 
intocmite de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxxx. Decizia Nr.... din 
31.12.2012 a fost trasmisa prin posta cu confirmare de primire in data de 08.03.2013 iar 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr..... din 01.07.2012 a fost 
comunicata contribuabilului postal in data de 19.10.2012. Aceste decizii au fost 
publicate si in Anuntul colectiv nr..... din data de 25.03.2013, in temeiul art. 44, alin. (3) 
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
               
              Contestatia a fost depusa de petent in termenul legal impus de art. 207 din OG 
92/2003 prin Cabinet de Avocat ... pe baza de Imputernicire Avocatiala, fiind inregistrata 
la Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx. sub   nr: .../09.04.2013, iar la 
organul de solutionare a contestatiei sub nr. ..../18.04.2013.                                                                                             
             Obiectul contestatiei il reprezinta obligatii de plata in suma de xxxx lei stabilite 
conform Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr.... din 31.12.2012 de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx, pentru neplata in termen a 
obligatiilor fiscale reprezentand: 
        -   x lei dobanzi pentru impozitul pe venituri din activitati independente 
        -  xx lei penalitati pentru impozitul pe venituri din activitati independente 
        - xxx lei dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de 
persoane care realizeaza venituri din activitati independente,                                                                                
si obligatii de plata in suma de xxx lei stabilite conform Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii Nr.... din 01.07.2012 de Administratia Finantelor Publice a Municipiului 
xxxxx, pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale reprezentand: 
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        - xxx lei dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de 
persoane care realizeaza venituri din activitati independente                                                                                

 
I. Prin contestatia formulata petenta arata ca obligatiile stabilite prin Deciziile  

referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr.... din 31.12.2012 si  Nr.....din 01.07.2012 
intocmite de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx in suma de xxx lei si 
xxx lei sunt  emise nelegal si solicita sa se dispuna anularea acestora.               
                 In sustinere petenta are in vedere urmatoarele argumente: 
           -  creanta constatata prin Deciziile de impunere mentionate mai sus  ,,nu a 
devenit scadenta intrucat obligatia de plata si cuantumul ei nu mi-au fost comunicate 
legal, iar temenul de plata nu a expirat tocmai datorita necomunicarii actului 
administrativ fiscal”. 
 
            II.  Organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice a Municipiului 
xxx, in confomitate cu prevederile art.88 lit.c) si art. 119 -120 din OG 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
plata cu intarziere a impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului consolidat al 
statului, au stabilit prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr...... din 
31.12.2012, accesorii in suma de xxxxx lei iar prin Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii Nr.....din 01.07.2012, accesorii in suma de xxxxxxx lei in sarcina 
contribuabilului. 
            Conform Anexei la Decizia Nr.... din 31.12.2012, accesoriile au fost stablite 
astfel:              
        -   x lei dobanzi pentru impozitul pe venituri din activitati independente in suma de 
198 lei in debit pentru perioada 27.03.2012-08.05.2012 aferenta documentului              
nr. ..... din 31.01.2012 
        -  xx lei penalitati pentru impozitul pe venituri din activitati independente in suma de 
198 lei in debit pentru perioada 27.03.2012-08.05.2012 aferenta documentului             
nr. .... din 31.01.2012 
        - xxx lei dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de 
persoane care realizeaza venituri din activitati independente in suma de xxxx lei in debit 
pentru perioada 31.05.2012-31.12.2012 aferenta documentului nr. .... din 17.05.2011. 
           Conform Anexei la Decizia Nr.....din 01.07.2012, accesoriile au fost stablite ca  
dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care 
realizeaza venituri din activitati independente in suma de xxxx lei.                               
         III.  Avand in vedere sustinerile partilor, legislatia in vigoare, documentele  
existente la   dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei retine ca petenta 
contesta plata sumelor de xxxx lei si xxx lei reprezentand accesorii stabilite de organele 
fiscale ale Administratiei Finantelor Publice a Municipiului Medias conform Deciziilor 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .... din 31.12.2012 si nr....din 01.07.2012. 
Asa cum s-a aratat mai sus la Cap.II, aceste sume reprezinta accesorii aferente unor 
obligatii de plata neachitate de catre contribuabil prezentate in analitic pe naturi de 
obligatii fiscale si perioade in Anexele la Deciziile Nr..... din 31.12.2012  si nr....din 
01.07.2012,conform prevederilor art.88 lit.c) si art. 119-120 din OG 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare                  
           Mentionam ca Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr.... din 
31.12.2012 si nr.....din 01.07.2012, intocmite de Administratia Finantelor Publice a 
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Municipiului xxxx in suma de xxx lei si xxxx lei au fost trasmise prin posta cu confirmare 
de primire in data de 08.03.2013 respectiv  19.10.2012 si prin Anuntul colectiv nr.... din 
data de 25.03.2013, in temeiul art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
            Referitor la sustinerile contribuabilului din contestatia depusa, mentionam ca 
organul de solutionare a contestatiilor din cadrul DGFP xxxx nu are competenta 
materiala de a solutiona Contestatia impotriva Deciziei nr..../17.05.2011, aceasta fiind 
emisa de alta institutie respectiv Casa de Asigurari de Sanatate xxxx. 
 
           In concluzie consideram ca organele fiscale corect au stabilit accesoriille 
calculate prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii, nr. ..... din 31.12.2012 
si nr....din 01.07.2012 care face obiectul contestatiei depuse de petent, in suma de xxxx 
lei si xxxx lei reprezentand majorari de intarziere/dobanzi si penalitati de intarziere,  
aferente impozitelor si contributiilor sociale ale bugetului general consolidat, neachitate  
in termen de acesta. 
 
               In drept sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale: 
 
        - art. 44, alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
      Comunicarea actului administrativ fiscal 
     (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi�area, concomitent, la sediul 
organului fiscal emitent �i pe pagina de internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, a unui anun� în care se men�ioneaz� c� a fost emis actul administrativ fiscal pe 
numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de organele fiscale 
prev�zute la art. 35, afi�area se face, concomitent, la sediul acestora �i pe pagina de 
internet a autorit��ii administra�iei publice locale respective. În lipsa paginii de internet 
proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului jude�ean. În toate cazurile, 
actul administrativ fiscal se consider� comunicat în termen de 15 zile de la data afi��rii 
anun�ului*). 
                  - art.(116*), alin.(5), lit.d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 116*) 
    Compensarea     
    (5) În sensul prezentului articol, crean�ele sunt exigibile:    
    d) la data comunic�rii deciziei, pentru obliga�iile fiscale principale, precum �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie; 
          - art. 119, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia potrivit c�ruia: ”Pentru neachitarea la termenul de 
scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen 
majorari de întarziere”; 
          -  art. 120, alin. 1 din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, cu modific�rile �i  

complet�rile ulterioare, potrivit c�ruia: “Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întarziere, începand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta  

pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”          
          - art.. 120^1, Penalit��i de întârziere din OG nr. 92/2003, republicat� în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
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    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� 
�i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse.  
   (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor. 
      Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
     Pentru considerentele retinute mai sus,  in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                                       
  
                                                          DECIDE                                                                       
 
                Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma totala de xxxx lei, din 
care: 
 
       1.  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, Nr..... din 31.12.2012 in suma 
de xxx lei  din care:  
        -   3 lei dobanzi pentru impozitul pe venituri din activitati independente 
        -  10 lei penalitati pentru impozitul pe venituri din activitati independente 
        - 156 lei dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate  
 
        2. Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii Nr...... din 01.07.2012 in suma 
de xxxx lei dobanzi pentru contributii de asigurari sociale de sanatate  
 
                Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxxx in termen de 6 luni de la 
data comunicarii.                                                                                                                              
 
        Ec. ... 
    DIRECTOR EXECUTIV                                                                                                    
                                                                                                      VIZAT                                      
                                                                                            SEF SERV. JURIDIC                    
                                                                                               Cons. jr. ...                    
 
                                                                                                         VIZAT                                                                                                
                                                                                                    Ec..... 
                                                                                     SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
 
  Redactat : cons. sup. .... 
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Redactat : cons. sup. xxxxxxxxx 
 
 


