
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          DECIZIA   NR. 20/ XXX/2008 
                        privind solutionarea contestatiei formulate de 
             Dl. XXXX domiciliat in Sibiu, str  XX 
 
 
 
               Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 
209 din OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de Dl XXX impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr XXX/ XXX/2008 emisa de 
Administratia Finantelor Publice Sibiu. 
               Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/2003 R 
fiind inregistrata la organul fiscal cu nr XXXX/2008 iar la DGFP Sibiu cu nr 
XXXX/2008.Actul ce face obiectul contestatiei a fost expediat de organul fiscal in 
data de XXX/2008 conform borderoului aflat la dosarul cauzei. 
               Suma contestata este de XX lei si reprezinta majorari de intarziere 
aferente impozitului pe venituri din cedarea folosintei bunurilor. 
               Prin contestatia depusa petentul sustine ca nu are nici o datorie fata de 
finantele publice intrucat acestea au fost achitate in intregime. 
               Avand in vedere motivatiile petentului, documentele aflate la dosarul 
cauzei, referatul intocmit de organul fiscal conform normelor legale, organul de 
solutionare a contestatiei constata urmatoarele: 
      - suma deXX lei reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe 
veniturile din cedarea folosintei bunurilor a fost achitata de petent cu chitanta nr 
XXX/2007 
      - in momentul achitarii acestei sume nu a putut fi emisa Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii, motivatia fiind de ordin tehnic (program informatic) 
      -   aceasta decizie a fost emisa ulterior cu nr XXXX/2008 si suma de XX lei 
inscrisa in aceasta a fost achitata de petent. 
   Procedural decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii ce face obiectul 
acestei contestatii a fost emisa corect de organul fiscal conform prevederilor art 86, 
87, 88 din OG 92/2003R.Deasemeni a fost comunicata cu respectarea prevederilor 
legale in baza art 44 din OG 92/2003 R. 



      In concluzie decizia nr XXX/2008 ce face obiectul contestatiei a fost emisa 
conform normelor legale, dar suma de XX lei inscrisa ca si datorata,   a fost 
achitata de petent cu chitanta nr XXXX/2007. 
Pentru acest motiv contestatia formulata impotriva deciziei nr XXX/2008 va fi 
respinsa ca neintemeiata fara ca suma deXXX lei sa mai trebuiasca a fi achitata. 
       Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/2003R 
 
 
                                                    DECIDE 
 
               - respinge ca neintemeiata contestatia formulata impotriva Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr XXX/2008 pentru suma de XXX lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe venituri din cedarea 
folosintei bunurilor. 
        Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de la 
primire.  
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