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DECIZIA NR.  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl.  
înregistrat� la  Administra�ia Finan�elor Publice a 

sub nr.  
 
 
     Prin contesta�ia înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a sub nr., dl. se 
îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. prin care s-a 
stabilit în sarcina sa suma total� de  lei, reprezentând 
 -    lei -  major�ri de întârziere aferente impozitului pe venitul anual                              
              global pentru anul 2003; 
 -  lei -  major�ri de întârziere aferente impozitului pe venitul anual                              
              global pentru anul 2004. 
  
         Contesta�ia formulat� de dl. împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr. a fost transmis� de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice prin adresa nr. 
c�tre D.G.F.P. Cara�-Severin înregistrat� sub nr.  
 Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
  
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice  prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii, este legal investit� cu solu�ionarea contesta�iei. 
        
   I. Prin contesta�ia formulat� dl. solicit� anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr., invocând urm�toarele motive: 
 
 - sumele reprezentând major�ri de întârziere calculate de-a lungul anilor 
2004 - 2008 au rezultat ca urmare a faptului c�, nu i s-a acordat deducerea de impozit 
de care contestatorul pretinde c� beneficiaz�, conform dosarului pe care l-a depus în 
data 12.05.2005 �i care nu s-a rezolvat nici pân� în prezent; 
 - contestatorul precizeaz� c� este în litigiu, în dosarul cu nr. la Judec�toria, 
a c�rui cauz� sunt tocmai aceste pretinse debite,  generate de neglijen�a fa�� de 
contribuabili, „manifestat� de unii dintre func�ionarii institu�iei dumneavoastr� ”, cauz� 
nesolu�ionat� înc�; 
 - contestatorul solicit� anularea tuturor deciziilor care au fost transmise pe 
adresa lui începând cu data de 05.03.2008, de când este pe rol litigiul, pân� la 
solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a cauzei în instan��, precizând c� neanularea 
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Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
Fax : 0255/220103 
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acestora ar genera un nou litigiu cu obiect identic cu cel aflat pe rol la instan�a de 
judecat�.  
 
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr., organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice, stabilesc în sarcina dl. major�ri de întârziere în 
suma total� de  lei calculate pentru perioada 31.12.2007 - 30.10.2008, astfel: lei 
aferente impozitului pe venitul anual global datorat pentru anul 2003 în sum� de  lei �i  
lei aferente impozitului pe venitul anual global datorat pentru anul 2004 în sum� de lei, 
neachitate la termenul de scaden��. 
          Documentele prin care s-a individualizat sumele de plat� sunt: Decizia de 
impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice cu domiciliul în 
România nr. �i Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele 
fizice cu domiciliul în România nr..  
        Major�rile de întârziere au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88, lit.c) 
�i art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 
organelor fiscale, sus�inerile contestatorului �i prevederile legale în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ionarii D.G.F.P. prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
este dac� dl. datoreaz� major�ri de întârziere în sum� total� de  lei stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. emis� de organele fiscale 
din cadrul A.F.P., în condi�iile în care nu a achitat la termen impozitul pe venitul 
anual global aferent anului 2003 �i impozitul pe venitul anual global aferent 
anului 2004. 
  
 În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr., organele 
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice, stabilesc în sarcina dl. major�ri de 
întârziere în suma total� de lei calculate pentru perioada 31.12.2007 - 30.10.2008, 
astfel: lei aferente impozitului pe venitul anual global datorat pentru anul 2003 - în 
sum� de lei stabilit prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice cu domiciliul în România nr. �i  lei aferente impozitului pe venitul 
anual global datorat pentru anul 2004 - în sum� de  lei stabilit prin Decizia de impunere 
anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice cu domiciliul în România nr., 
neachitate la termenul de scaden��. 
  
          Major�rile de întârziere au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88, 
lit.c) �i art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
  
 În drept, sunt incidente prevederile art.119, alin.(1) �i art.120, alin.(1) �i alin.(7) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
 
    Art. 119 
    “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 întârziere. 
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    Art. 120 
    Major�ri de întârziere 
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv. 
 […] 
    (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale. “ 
 
 Fa�� de prevederile legale sus men�ionate se re�ine c�, pentru neplata la termen 
a obliga�iilor fiscale se datoreaz� major�ri de întârziere începând cu ziua urm�toare 
scaden�ei obliga�iei de plat� �i pân� la data stingerii acesteia.  
 
  Referitor la neacordarea dreptului de deducere a cheltuielilor cu reabilitarea 
locuin�ei de domiciliul din venitul anual global, pentru anul 2004, organele fiscale, în 
Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei înregistrat cu nr. precizeaz� faptul 
c�, dl. depune în data de 12.05.2005 declara�ia pe venit global pentru anul 2004 
înregistrat� la A.F.P., înscriind la punctul G - deduceri nr.2 – cheltuieli pentru 
reabilitarea locuin�ei de domiciliu suma de  ), iar la rubrica „Documente justificative 
aferente” nu este înscris nici un document de plat� sau alte documente prev�zute de 
lege. La declara�ia sus men�ioanat� contestatorul a anexat urm�toarele documente: 
- fi�a fiscal� 1 aferent� anului 2004 (prim�ria); 
- fi�a fiscal� 2 aferent� anului 2004( �coala cu clasele 1-8 nr.1); 
- fi�a fiscal� 2 aferent� anului 2004( Prim�ria; 
- contract de vînzare – cump�rare nr.14 aferent impobilului; 
- deviz de lucr�ri – tâmpl�rie PVC, în valoare de euro întocmit de SC SRL, în care este 
precizat c� lucr�rile au fost achitate cu facturile nr. �i nr.; 
- declara�ie pe propria r�spundere din data de 12.05.2005; 
- copie carte identitate. 
 
 Administra�ia Finan�elor Publice prin adresa nr. în baza art.49, alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a solicitat SC, transmiterea facturilor fiscale nr. �i nr..  Prin 
adresa nr., SC a transmite facurile men�ionate mai sus, în baza c�rora organele fiscale 
au constatat c�, factura fiscal� seria este emis� în data 08.07.2003 fiind în valoare de), 
�i factura fiscal�  nr. este emis� în data de 09.07.2003 fiind în valoare de ROL , ambele 
facturi având înscrise la rubrica cump�r�tor – societatea comercial� reprezentând 
vânzare tâmpl�rie PVC + geam termopan, respectiv jaluzele orizontale, delegat fiind d-
na Seracin Mili�a. 
 
 Având în vedere faptul c� dl. a solicitat includerea sumei de ca �i cheltuial� 
deductibil� aferent� reabilit�rii locuin�ei de domiciliu, organele fiscale precizeaz� c�, în 
conformitate cu prevederile art.86, alin.(1), lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se stipuleaz� c� valoarea cheltuielilor 
pentru reabilitarea locuin�ei de domiciliu  destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în 
scopul îmbun�t��irii confortului termic este în limita sumei de 15.000.000 lei ROL 
(1.500  lei) anual. 
 Totodat�, organel fiscale men�ioneaz� c�, contestatorul nu a îndeplinit cerin�ele 
prev�zute de art.4, alin.(1) �i alin.(3) din H.G. nr.1234/2004 pentru aprobarea 
Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea 
locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de c�ldur� în scopul îmbunata�irii 
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confortului termic, pentru a beneficia de deducerea prev�zut� la art.86, alin.(1), lit.c) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
respectiv nu a anexat documentele justificative care s� ateste plata, iar facturile fiscale 
nr. nu exist�, aceste fiind emise pe numele unei persoane juridice în anul 2003. 
  De asemenea, dl. nu a f�cut dovada transferului dreptului de proprietate a 
bunurilor specificate în devizul de lucr�ri emis de SC SRL �i a pl��ii contravalorii 
acestora, în vedera acord�rii �i includerii la punctul 11 - cheltuieli pentru reabilitarea 
locuin�ei de domiciliu – din Deciza de impunere anual� pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice române cu domiciliul în România pe anul 2004 nr.  
      Prin urmare, pentru neachitarea la termen a impozitului pe venitul anual global 
pentru anul 2003 în sum� de  lei �i impozitului pe venitul anual global pentru anul 2004 
în sum� de  lei, organele fiscale au calculat major�ri de întârziere în sum� total� de  
lei, astfel: lei aferente impozitului pe venitul anual global pentru anul 2003 �i  lei 
aferente impozitului pe venitul anual global pentru anul 2004,  pentru perioada 
31.12.2007 - 30.10.2008. 
  
 În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului c�, este în litigiu în dosarul la 
Judec�toria „a c�rui cauz� sunt tocmai aceste pretinse debite”, de men�ionat este 
faptul c�, organele fiscale în Referatul cu propuneri de solu�ionare nr. precizeaz� c� 
Dosarul nr. are ca obiect contesta�ie la executarea silit�.    
  
 Având în vedere considerentele �i prevederile legale prezentate, întrucât 
contestatorul nu a achitat la termenul prev�zut de lege impozitul pe venitul anual global 
aferent anului 2003 �i cel aferent anului 2004, acesta datoreaz� major�ri de întârziere 
pân� la data stingerii sumei datorate. Organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice în mod legal �i corect au stabilit în sarcina contestatorului suma 
total� de  lei reprezentând: lei major�ri de întârziere aferente impozitului pe venitul 
anual global datorat  pentru anul 2003 - în sum� de  lei �i  lei major�ri de întârziere 
aferente impozitului pe venitul anual global datorat pentru anul 2004 - în sum� de  lei, 
fapt pentru care contesta�ia formulat� de dl. împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii nr. urmeaz� a se respinge ca neântemeiat�. 
 
 Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art.119, alin.(1), art.120, 
alin.(1) �i art.216, alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se: 
 
 

D E C I D E 
 
 

 Respingerea ca neântemeiat� a contesta�ie formulat� de dl. împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. pentru suma total� de   lei. 


