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DECIZIA  nr. 307/21.04.2015   
privind solutionarea contestatiei formulata de  

domnul O, 
      inregistrata la D.G.R.F.P. Bucuresti sub nr. a/b  

 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul Solutionare 
Contestatii a fost sesizata de Administratia sector 1 a Finantelor Publice, cu adresa nr. .. 
inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. ..., completata prin adresa nr. ... inregistrata la 
DGRFPB sub nr. ... asupra contestatiei formulata de contribuabilul O, CNP ..., cu domiciliul in 
..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor la Cabinet de Avocat X in ... Bucuresti.   

 
Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia sector 1 a Finantelor Publice sub nr. ..., 

il constituie Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. a/v, comunicata prin posta cu 
confirmare de primire in data de 19.08.2014, prin care s-au stabilit  accesorii in suma totala de x 
lei din care aferente impozitului pe venituri din cedarea folosintei bunurilor in suma de y lei si 
contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza 
venituri din cedarea folosintei bunurilor in suma de z lei.   

 
Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), 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 Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa 
solutioneze contestatia formulata de domnul O.   

 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 
I.  Prin contestatia formulata contestatarul aduce urmatoarele argumente: 
Organul fiscal nu a luat in considerare obligatiile ce decurg din dispozitivul Sentintei civile 

nr. 8378/2014 din 14.05.2014, precum si platile efectuate de catre acesta. 
La ultimele patru pozitii din anexa la decizia atacata considera ca sunt gresite termenele 

de intarziere contrazicand deciziile de impunere emise de organul fiscal, aplicandu-se gresit 
dispozitiile art. 119 din Codul de procedura fiscala. 

In concluzie, contestatarul solicita data la care i-au fost comunicate/termenul scadent al 
deciziilor prin care s-au stabilit creantele datorate pe ultimii cinci ani, modalitatea si data la care 
creantele au fost achitate, ce creante au fost stinse si ordinea in care acestea au fost achitate, 
solicitand de asemenea si anularea Deciziei de calcul accesorii nr. a/v. 

  
II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. a/v, ce i-a fost comunicata 

contribuabilului prin posta cu confirmare de primire in 19.08.2014, a stabilit in sarcina acestuia 
accesorii aferente obligatiilor fiscale in suma totala de x lei, reprezentand dobanzi si penalitati 
de intarziere aferente impozitului pe venituri din cedarea folosintei bunurilor si contributiilor 
individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din 
cedarea folosintei bunurilor . 

  
III. Din analiza documentelor existente la  dosarul cauzei, constatarile organelor fiscale, 

motivatiile contribuabilului si actele normative in vigoare pe perioada supusa impunerii  se retin 
urmatoarele : 

 
3.1. Cu privire la accesoriile in suma de x leiaferente platilor anticipate datorate cu 

titlu de impozit pe venit si CASS 
 
Cauza supusa solutionarii este daca organele fiscal e au calculat corect si legal 

accesoriile in suma de x leiin conditiile in care c ontribuabilul are obligatia efectuarii 
platilor anticipate cu titlu de impozit incepand cu  data comunicarii de catre organul fiscal 
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a deciziei de impunere, iar acesta nu face dovada a chitarii la termen a obligatiilor de 
plata stabilite in sarcina sa. 

 
In fapt, Administratia sector 1 a Finantelor Publice a emis Decizia referitoare la obligatiile 

de plata accesorii nr. a/v, prin care au fost calculate accesorii aferente debitelor stabilite prin 
deciziile de impunere de plati anticipate nr. a/v, nr. a/s si nr. a/x.  

Prin contestatia formulata, contribuabilul precizeaza ca pentru ultimele patru pozitii din 
anexa la decizia de calcul accesorii termenele de intarziere sunt aplicate eronat si organul fiscal 
nu a luat in considerare obligatiile ce decurg din dispozitivul Sentintei civile nr. 8378/2014. 

Din situatia analitica debite plati solduri rezulta ca domnul O a efectuat plati dar nu la 
termenele scadente in contul impozitului pe venituri din cedarea folosintei bunurilor. De 
asemenea obligatiile de lata au fost stinse si din sume incasate din popriri.  

 
In drept, art. 21, art. 24, art. 45, art. 110, art. 111, art. 119, art. 120, art. 120¹ din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare: 

 
"Art. 21  - (1) Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta 

din raporturile de drept material fiscal.” 
 “Art. 24  - Crean ţele fiscale se sting prin  încasare,  compensare , executare silită, 

scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 
„Art. 45 - (1)  Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 

comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, 
potrivit legii.” 

“Art. 110  - (3) Titlul de creanță este actul prin care se stabilește și se individualizează 
creanța fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptățite, potrivit legii. 
Asemenea titluri pot fi: 

a) decizia de impunere; 
b) declarația fiscală; 
c) decizia referitoare la obligații de plată accesorii; (...)” 
"Art. 111  - (1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute 

de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.”  
“Art. 119 (1)  Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 

de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de întârziere .” 
 
“Art. 120  (1)  Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 

fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se 
calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 
scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.[...] 

(6) Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe 
venit, se datorează dobânzi după cum urmează: 

a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru pl ăţile anticipate stabilite de 
organul fiscal prin decizii de pl ăţi anticipate se calculeaz ă până la data pl ăţii debitului 
sau, dup ă caz, până la data de 31 decembrie;  

b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impun ere potrivit lit. a), se 
calculeaz ă începând cu data de 1 ianuarie a anului urm ător pân ă la data stingerii 
acestora inclusiv ; 

(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de  întârziere şi poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale .” 
    
 Ulterior, incepand cu data de 1 martie 2014 au intrat in vigoare prevederile OUG nr. 
8/2014, care a modificat art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“Art. 120 . – "(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de  întârziere .” 
 

“Art. 120¹ . – (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
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imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
Dispoziţiile art. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător”.             
   

Potrivit prevederilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare:  

"Art. 82  (2) Plățile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de 
venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în anul 
precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În 
cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), 
contribuabilii au obligația efectuării plăților anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul 
termen de plată al anului precedent. 

 (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru[...]” 

 
 Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, asa cum a fost modificata prin O.G. nr. 
15/2012 si Normelor metodologice de aplicare ale Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 
44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 1861/2006: 
 
 Codul fiscal: 

“Art. 296 21 - (1) Urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil l a sistemul  public 
de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate , cu respectarea prevederilor instrumentelor 
juridice internationale la care România este parte, dupa caz:  
 (...)  

i)persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor; (…)”; 
 
 “Art. 296 22 - (2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 

datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 
prevăzute la art. 296^21  alin. (1) lit. a) - e) este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi 
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând 
contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale 
anului, şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit 
este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. 

 
Norme metodologice  
(2^1)  Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 

persoanele prevăzute la art. 296^21  alin. (1) lit. i), cu excepţia celor care realizează venituri din 
arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferen ţa dintre 
venitul brut şi cheltuiala deductibil ă determinat ă prin aplicarea cotei de 25% asupra 
venitului brut , diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul 
realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea 
anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică 
decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se 
calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut. 

 
Excepţii specifice  
  “Art. 296 23  (...)(3) Persoanele care realizeaz ă într-un an fiscal venituri de natura 

celor men ţionate la cap. I, venituri sub forma indemniza ţiilor de şomaj, venituri din pensii 
mai mici de 740 lei, precum şi venituri de natura celor men ţionate la art. 296^21  alin. (1) 
lit. a) - d), g), h) şi i), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) şi din asocierile f ără personalitate juridic ă 
prev ăzute la art. 13  lit. e), datoreaz ă contribu ţia de asigur ări sociale de s ănătate asupra 
tuturor acestor venituri.  (...)”  

 
“Art. 296 24 - (1) Contribuabilii prev ăzuţi la art. 296^21  alin. (1) lit. a) - e), h) şi i), cu 

excep ţia celor care realizeaz ă venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt ob liga ţi să 
efectueze în cursul anului pl ăţi anticipate cu titlu de contribu ţii sociale . 
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(2) În cazul contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate , plăţile anticipate 
prev ăzute la alin. (1) se stabilesc de organul fiscal co mpetent, prin decizie de impunere, 
pe baza declara ţiei de venit estimat /declara ţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor 
prev ăzute la art. 82 , sau pe baza normelor de venit, potrivit prevederilor prevăzute la art. 83. În 
cazul contribuţiei de asigurări sociale, obligaţiile lunare de plată se stabilesc pe baza venitului 
declarat, prevăzut la art. 29622 alin. (1).  

(...) (4)  În decizia de impunere, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e), h) şi i), cu excepţia 
celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole şi a celor care realizează venituri 
din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, în scop turistic, menţionaţi 
la art. 63 alin. (3), se evidenţiază lunar, iar plata se efectueaz ă trimestrial, în 4 rate egale, 
până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru .” 
 

“Art. 296 25. - (1) Declararea veniturilor care reprezint ă baza lunar ă de calcul al 
contribu ţiilor sociale se realizeaz ă prin  depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la 
sistemul public de pensii, precum şi a declara ţiei de venit estimat/norma de venit prev ăzută 
la art. 81 şi a declara ţiei privind venitul realizat prev ăzută la art. 83, pentru contribu ţia de 
asigur ări sociale de s ănătate. ” 
     

      
Avand in vedere dispozitiile mai sus invocate, organul fiscal emite decizii de impunere 

pentru plati anticipate pe baza venitului anual estimat de catre contribuabil sau pe baza venitului 
net realizat pentru anul fiscal precedent, iar contribuabilii care realizeaza venituri din cedare 
folosinta sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit si CASS. 
Accesoriile se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca o masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in situatia in care suma datorata in contul acestui debit a 
fost stabilita prin decizie emisa de organul fiscal, opozabila platitorului din momentul comunicarii 
sau la o data ulterioara acesteia, iar contribuabilul are obligatia de a achita în cursul anului 
plăţile anticipate cu titlu de impozit si CASS în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru. Pentru neachitarea obligatiilor fiscale se calculeaza dobanzi pentru 
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent pana la data 
stingerii sumei datorate si se sting in ordinea vechimii, iar penalitatile de intarziere se calculează 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
- documentele prin care s-au individualizat sumele de plata asupra carora au fost 

calculate accesorii sunt deciziile de plati anticipate aferente anului 2013 si 2014 pentru 
contractul de inchiriere nr. ..., prin care au fost stabilite plati anticipate astfel: 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de 
asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari 
sociale pentru anul 2013 nr. a/v prin care au fost stabilite plati anticipate cu titlu de impozit  pe 
venit in suma totala de x lei, comunicata contribuabilului prin posta cu scrisoare recomandata 
nr. s confirmata de primire in data de 11.06.2013; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de 
asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari 
sociale pentru anul 2014 nr. a/sprin care au fost stabilite plati anticipate cu titlu de impozit pe 
venit in suma totala de x lei, comunicata contribuabilului prin posta cu scrisoare recomandata 
nr. ... confirmata de primire in data de 12.03.2014; 

- decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit nr. a/sa fost 
modificata prin decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 nr. a/c prin care au fost stabilite plati anticipate 
cu titlu de impozit pe venit in suma totala de x lei, comunicata contribuabilului sub semnatura in 
data de 13.03.2014; 

- decizia de impunere privind plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 
sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. x, prin care au fost 
stabilite plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pe termene de 



                                
                               

  5 

plata in suma totala de x lei, comunicata contribuabilului prin posta cu scrisoare recomandata 
nr. .. confirmata de primire in data de 24.03.2014; 

- ca urmare depunerii declaratiei privind venitul estimat pe anul 2014 organul fiscal a 
modificat decizia de impunere privind plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale 
de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. .. prin care a 
stabilit plati anticipate cu titlu de CASS in suma de x lei, emitand decizia de impunere privind 
plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din 
cedarea folosintei bunurilor pe anul 2014 nr. .. prin care a stabilit plati anticipate in suma de x 
lei. 

 
- contribuabilul a efectuat plati in anul 2013 in contul „impozit pe venituri din cedarea 

folosintei bunurilor” cod 55 dar nu la termenele scadente in contul impozitului pe venituri din 
cedarea folosintei bunurilor in suma de x lei. De asemenea obligatiile de plata au fost stinse si 
din sume incasate prin poprire in suma de x lei. Platile efectuate  au stins obligatii de plata in 
ordinea vechimii; 

- pentru anul 2014 contribuabilul efectueaza in contul „impozit pe venituri din cedarea 
folosineti bunurilor” cod 55 o singura plata in suma de x lei doc. nr. .. in data de 16.05.2014, 
stingand obligatii de plata in ordinea vechimii; 

- pentru codul 470 „ contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor” contribuabilul nu a efectuat 
nicio plata;  

- prin decizia referitoare la obligatiile accesorii nr. a/v au fost calculate dobanzi si 
penalitati aferente debitelor achitate cu intarziere si stabilite pentru impozitul pe veniturile din 
cedarea folosintei bunurilor in suma de y lei si contributiei individuale de asigurari sociale de 
sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor in 
suma de z lei.   

 
Nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a cauzei niciunul dintre argumentele 

contribuabilului, avand in vedere urmatoarele considerente: 
-referitor la faptul ca termenele de intarziere sunt aplicate eronat pentru ultimele patru 

pozitii din anexa la decizia de calcul accesorii, se retine ca decizia de impunere nr. a/x a fost 
comunicata contribuabilului prin posta cu scrisoarea recomandata nr. .. confirmata de primire in 
data de 24.03.2014, iar accesoriile au fost calculate de la data de 26.03.2014 scadenta aferenta 
primului trimestru, respectiv de la data de 26.06.2014, scadenta aferenta trimestrului II pana la 
data emiterii deciziei atacate 05.08.2014; 

- referitor la afirmatia contribuabilului precum ca organul fiscal nu a luat in considerare 
obligatiile ce decurg din dispozitivul Sentintei civile nr. .., se retine ca Administratia sector 1 a 
Finantelor Publice a formulat apel in cauza ce are termen de judecata in data de 28.04.2015 si 
totodata la dosarul contestatiei exista atasate confirmarile de primire a deciziilor de impunere 
care au stat la baza calculului de accesorii din decizia atacata, confirmari ce sunt semnate si 
stampilate de primire de catre contribuabil. 

 
Cu privire la afirmatia contribuabilului ca organul fiscal nu a luat in considerare platile 

efectuate de acesta, din situatia analitica plati solduri a contribuabilului rezulta ca domnul O a 
efectuat plati in contul impozitului pe venituri din  cedarea folosinte bunurilor, dar nu la termen si 
nici in cuantum cu obligatia de plata stabilita, astfel: 

- in data de 31.07.2013 suma de x lei; 
- in data de 04.09.2013 suma de a lei; 
- in dara de 27.11.2013 suma de z lei; 
- in data de 16.05.2014 suma de c lei; 
- in data de 20.09.2013 organul fiscal a incasat prin poprire suma de q lei; 
- platile si sumele incasate din popriri au fost stins obligatii fiscale in ordinea vechimii in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 
 
Astfel, organul fiscal a calculat corect accesorii aferente deciziei de impunere pentru anul 

2013 nr. a/v pentru ultimele doua trimestre de plata de la data de 31.12.2013-16.05.2014, cand 
a fost efectuata o plata si respectiv pana la data de 05.08.2014 cand a fost emisa decizia de 
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calcul accesorii, iar pentru decizia de impunere pentru anul 2014 nr. s/c, comunicata in data de 
12.03.2014, organul fiscal a calculat corect accesorii pentru primele doua trimestre de plata de 
la data scadenta aferenta primului trimestru 26.03.2014 pana la data de 05.08.2014 cand a fost 
emisa decizia de calcul accesorii. 

Avand in vedere cele retinute, pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale datorate, 
organele fiscale au stabilit corect in sarcina contestatarului obligatia de plata a sumei de x 
leireprezentand accesorii pentru perioada 31.12.2013 - 05.08.2014, calculate asupra impozitului 
pe venituri din cedarea folosintei pentru contractul de inchiriere nr. .., prin care au fost stabilite 
plati anticipate si CASS intrucat nu a efectuat platile la termenele scadente.  

 Fata de cele mai sus prezentate, rezulta ca a fost corect si legal intocmita Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. a/v prin care Administratia Sector 1 a Finantelor 
Publice a stabilit accesorii in suma de x lei, drept pentru care contestatia urmeaza a fi respinsa 
ca neintemeiata. 
 

3.2. Cu privire la situatia fiscala a debitelor si platilor efectuate de contestator 
 
Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul solut ionare contestatii  se poate 

investii cu solutionarea acestui capat de cerere in  conditiile in care nu intra in 
competenta sa de solutionare 

 
In fapt, domnul O solicita data la care i-au fost comunicate/termenul scadent al deciziilor 

prin care s-au stabilit creantele datorate pe ultimii cinci ani, modalitatea si data la care creantele 
au fost achitate, ce creante au fost stinse si ordinea in care acestea au fost achitate. 

 
In drept, potrivit dispozitiilor art. 209 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura 

fiscala, republicata: 
 
“Art. 209 - (1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei 
emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale 
stabilite prin dispoziţie de măsuri, se soluţionează de către:  
   a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale 
ale finantelor publice în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, 
masura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pâna la 5 milioane lei, precum si pentru 
contestatiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele 
centrale de inspectie/control;[…]”  
 

In acest sens, Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui 
A.NA.F. nr. 2906/2014 prevad urmatoarele: 

 
“9.9. În cazul în care contestaţiile sunt astfel formulate încât au şi alt caracter pe lâng ă 

cel de cale administrativ ă de atac , pentru aceste aspecte cererea se va înainta organelor 
competente de c ătre organul învestit cu solu ţionarea c ăii administrative de atac, dup ă 
solu ţionarea acesteia .” 

 
 Drept pentru care solicitarea contestatarului privind data la care i-au fost 
comunicate/termenul scadent al deciziilor prin care s-au stabilit creantele datorate pe ultimii 
cinci ani, modalitatea si data la care creantele au fost achitate, ce creante au fost stinse si 
ordinea in care acestea au fost achitate nu intra in competenta de solutionare a Serviciului 
solutionare contestatii, aceasta intrand in competenta organelor fiscale de administrare, 
respectiv Administratia sector 1 a Finantelor Publice. 
 

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 82, art. 29621 - art. 29625 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  art. 21, art. 24, art. 110, 
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art. 111, art. 119, art. 120, art. 120¹ , art. 209 si art. 213 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,   
 

DECIDE 
 

1. Respinge ca neintemeiata, contestatia formulata de domnul O impotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. a/v, emisa de Administratia sector 1 a Finantelor 
Publice pentru suma de x lei reprezentand accesorii aferente impozitului pe venituri din cedarea 
folosintei bunurilor si contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate datorata de 
persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.  

 
2. Transmite capatul de cerere privind situatia fiscala a debitelor si platilor efectuate de 

contestator spre competenta solutionare Administratiei sector 1 a Finantelor Publice. 
 

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

 
 


