
   102.IL.2008

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale 
a Finantelor Publice ... a fost sesizat de Administratia Finantelor 
Publice ... prin adresa nr.... cu privire la  contestatia formulata de 
domnul  ... cu domiciliul in ....

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse 
prin  Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii :

-nr. ...;
-nr. ...;
-nr....;
-nr. ...
-nr.  ...  incheiate de organele de control  fiscal  din cadrul 

Administratiei  Finantelor Publice ...  prin care s-a stabilit    de 
plata suma de ... lei.

Contestatia  a  fost  depusa in  termenul  prevazut  la  art. 
207  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura 
fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin biroul solutionarea 
contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art. 205 si art. 209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I.-Domnul ... face contestatie impotriva Deciziilor  referitoare la 
obligatiile de plata accesorii :nr. ...;nr. ...;nr. ...;nr. ... si nr....,deoarece 
considera  ca  sumele  stabilite  prin  aceste  decizii  sunt  nelegale  si 
netemeinice pentru urmatoarele motive:

In data de 08.10.2007  organul fiscal  a emis Decizia de impunere 
pentru plati anticipate cu titlul de impozit  privind venitul din activitati 
independente pe anul 2007, inregistrata sub nr...., prin care s-au stabilit 
urmatoarele plati  anticipate cu titlul de impozit :

-... lei  - termen scadent 15.03.2007;
-... lei – termen scadent 15.06.2007;
-... lei – termen scadent  15.06.2007;
- ... lei - termen scadent 15.12.2007.
Contestatorul mentioneaza ca  a facut platile  mentionate mai sus, 

la  termenele  stabilite  si  in  cuantum  care  depaseste  obligatiile  fiscale 
impuse de organul fiscal ,cu suma de ... lei.

Fata  de  cele  prezentate  mai  sus,  contestatorul   mentioneaza  ca 
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organul fiscal  a emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
prin care ii sunt stabilite majorari de intarziere la sumele platite in termen, 
fara nici un temei legal si  fara a se justifica in vreun fel  perioada pe 
parcursul careia curg respectivele accesorii.De asemenea mentioneaza ca 
in  aceiasi decizie contestata sunt mentionate decizii al caror continut nu 
ii sunt cunoscute.     

 
II.-Administratia Finantelor Publice ... prin referatul cu 

propuneri de solutionare nr. ... mentioneaza ca  platile efectuate 
de   domnul  ...  au  stins  din  debitele  restante  cu  majorarile 
aferente  existente  in  evidenta  la  acea  data,  deoarece   din 
diferenta de impozit de regularizat stabilita pentru anul 2003 in 
suma de ... lei s-a restituit suma de ... lei  in data de 07.10.2004 
prin ordinul de incasare nr....iar diferenta de ... Rol  a ramas in 
plus in evidenta la impozit pe venit anual( cod 63-20030160).

De asemenea in referat se mai precizeaza ca cererea pentru 
compensare nu a fost depusa de contribuabil iar compensarea 
s-a efectuat cu nota de compensare nr. ... in anul 2008.

Fata de cele mentionate mai sus A.F.P. ... concluzioneaza 
ca decizia de calcul  accesorii  nr.  ...  a fost corect  intocmita si 
propune respingerea contestatiei

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele  prezentate  de  contestator  ,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative 
invocate de organele de control se retin urmatoarele :

In  fapt  –domnul  ...obtine  venituri  atat  din  profesii  libere  si 
comerciale   cat  si  din  cedarea  folosintei  bunurilor  drept  pentru  care 
depune la Administratia Finantelor Publice ...  declaratii de venit global 
cat si declaratii speciale privind veniturile realizate.

In data de 05.10.2004 A.F.P. ... emite Decizia de impunere anuala 
pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania pe anul 2003 , 
inregistrata  sub  nr.  ....Din  aceasta  decizie  rezulta  diferente  de  impozit 
anual de regularizat , stabilite in minus in suma de ... lei.

Conform  acestei  decizii  diferenta  stabilita  in  minus se 
compenseaza  cu  obligatiile   neachitate  in  termen  din  anul  fiscal 
curent iar restul  se restituie ,dupa caz, conform prevederilor legale.

In  urma verificariilor efectuate de A.F.P. ...  a fost  retinuta  suma 
de ... lei, suma ce a ramas in evidenta la impozit pe venit anual, ca fiind 
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suma datorata bugetului de stat. Pentru restul de suma si anume ... lei  s-a 
emis  Instiintarea de restituire nr. ..., primita de contestator in data de 
06.10.2004.

In data de 10.11.2006  A.F.P. ... trimite  domnului  ...   Somatia 
nr. ...  prin care este instiintat ca are de plata suma de ... lei, somatie de 
care  contestatorul  i-a  cunostinta  in  data  de  19.01.2007(confirmare  de 
primire  anexata la dosarul cauzei).

In data de 24.07.2007 domnul ... primeste de la A.F.P. ...  somatia 
nr. ... prin care este instiintat (confirmarea de primire  anexata la dosarul 
cauzei)  ca are de plata impozit pentru venituri din activitati comerciale in 
suma de ...lei.  
        Din analiza celor mentionate mai sus rezulta ca domnul ...  a fost 
instiintat de catre A.F.P. ... ca are de plata sume restante  la bugetul 
de stat. 

Prin Nota privind compensarea impozitelor, taxelor varsate in 
plus nr....,  Administratia  Finantelor  Publice  ...  compenseaza  veniturile 
incasate  in  plus  cu  alte  obligatii  de  plata  la  buget  in  suma  de  ...  lei, 
compensare efectuata  din oficiu  avand in vedere ca aceasta nu a fost 
solicitata prin cerere de catre contestator.

Din  Situatia  analitica  debite  plati  solduri  editata  la  data  de 
14.04.2008, pentru anul  2007, rezulta ca  domnul ... efectueaza plati in 
contul  impozit venituri din activitati independente conform Deciziei de 
impunere pentru  plati anticipate cu titlu de impozit  privind venitul din  
activitati  independente  pe  anul   2007 la  termenele  stabilite  si  in 
cuantum chiar mai mare decat cel stabilit ,dar avand in vedere ca  in 
fisa rol a contestatorului existau  obligatii neachitate catre bugetul de stat, 
aceste plati au stins o parte din debite cat si din  majorari, dar nu au 
stins   in  totalitate  debitele,  drept  pentru  care  la   debitele  ramase 
neachitate se calculeaza majorari.

In  drept  cauza  isi  gaseste   solutionarea  in  prevederile 
reglementarilor legale prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala ,actualizata pana la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 111    Ordinea stingerii datoriilor
        (2) In cadrul tipului de impozit, taxa, contributie sau alta suma 
reprezentand  creanta  fiscala,  stabilit  de  contribuabil,  stingerea  se 
efectueaza, de drept, in urmatoarea ordine:
 b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, in ordinea vechimii, cu 
exceptia cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica 
prevederile art. 166 in mod corespunzator;

Art.  116(1)  “Majorarile  de  intarziere  se  calculeaza  pentru 
fiecare  zi   incepand  cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de 
scadenta si pana la stingerea sumei datorate inclusiv “.

Analizand aspectele prezentate mai sus si tinand cont de legislatia 
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in vigoare  contestatia urmeaza a fi respinsa ca neantemeiata. 
Pentru  considerentele  retinute  in  continutul  deciziei  si  in 

temeiul  art.  111  al  92)  lit.b,  art.  116  al(1)   din  O.G.  nr.  92/2003 
,actualizata pana la 1 ianuarie 2007 , coroborat cu art. 205 ,  art.209, 
art. 210, art. 216 si art. 218 din O.G. nr. 92/2003 ®  privind Codul de 
procedura fiscala :

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice 
a judetului ...;

                                               D E C I D E :
Art.1.  –Respingerea in totalitate  a  contestatiei   pentru suma 

de ... lei majorari de intarziere aferente  impozitului pe venit.

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de 
la comunicare la Tribunalul ....

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

                                                                                            
                                                                                   

M.S./4 exp.
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