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    DECIZIA NR………./……..2009
privind solutionarea contestatiei formulata de X impotriva Deciziei nr. Y referitoare 
la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de  Serviciul  Colectare  Executare  Silita 
Persoane Fizice din cadrul Administratiei Finantelor Publice a mun. Craiova

X, domiciliata  in Y, avand CNP Y, contesta obligatiile de plata accesorii 
stabilite  prin  Decizia  nr.  Y referitoare  la  obligatiile  de plata  accesorii  emisa  de 
Serviciul  Colectare  Executare  Silita  Persoane  Fizice  din  cadrul  Administratiei 
Finantelor Publice a mun. Craiova.

La data  de Y (decizia  a  fost  comunicata  in  data  de Y),  X formuleaza  si 
depune la Administratia Finantelor Publice a mun. Craiova, contestatia inregistrata 
sub  nr.  Y,  respectand  conditia  de  procedura  ceruta  de  art.207  (1)  din  OG  nr.
92/2003, republicata.  

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.

I. In sustinerea cauzei, contestatoarea aduce urmatoarele argumente:
In Contestatia nr. Y, petenta contesta suma de Y lei reprezentand majorari de 

intarziere  aferente  diferentei  de  impozit  anual  de  regularizat in  suma  de  Y  lei 
constatata in plus pentru anul  Y conform Deciziei de impunere anuala nr. Y.

Petenta contesta Decizia Y din urmatoarele motive:
“- nu am primit decizia de impunere anuala pentru anul Y nr. Y din Y decat 

in data de Y de la ghiseu la cererea mea;
- […] contest suma de Y lei penalitati pentru suma din anul Y ca urmare a 

unor <responsabilitati> ce nu-mi apartin”.
  
II. Prin Decizia nr. Y referitoare la obligatiile de plata accesorii emisa de 

Serviciul  Colectare  Executare  Silita  Persoane  Juridice  din  cadrul  Administratiei 
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Finantelor  Publice  a  mun.  Craiova  s-au  stabilit  in  sarcina  petentei  majorari  de 
intarziere in suma de Y lei astfel: 

-  Y  lei  majorari  de  intarziere  calculate  pentru  veniturile  din  activitati 
independente in suma de Y lei aferente anului Y, respectiv suma de Y lei cu termen 
scadent in data de Y si suma de Y lei cu termen scadent in data de Y. Impozitul in 
suma de Y lei a fost achitat cu intarziere in data de Y fapt pentru care s-au calculat 
majorari de intarziere  pe perioadele Y si respectiv Y.

- Y lei majorari de intarziere calculate pentru veniturile din cedarea folosintei 
bunurilor  in suma de Y lei  aferente  anului  Y, cu termen scadent  in data de Y. 
Impozitul  a fost achitat cu intarziere in data de Y fapt pentru care s-au calculat 
majorari de intarziere  pe perioada Y.

- Y lei majorari de intarziere calculate pentru impozitul anual - regularizari 
aferent anului Y in suma de Y lei, cu termen scadent in data de Y. Impozitul a fost 
achitat  cu  intarziere  in  data  de  Y  fapt  pentru  care  s-au  calculat  majorari  de 
intarziere  pe perioada Y-Y in suma de Y lei.  

Prin  Contestatia  nr.  Y,  petenta  contesta  numai  suma de  Y lei  din totalul 
Deciziei nr. Y.

III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  in  raport  cu 
dispozitiile  legale referitoare la aceasta si  avand in vedere motivele invocate de 
contestator, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca majorarile de intarziere in 
suma totala de Y lei, stabilite in sarcina petentului, au fost calculate cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

In fapt, petenta contesta suma de Ylei reprezentand majorari de intarziere 
aferente diferentei de impozit anual regularizat  in suma de Y lei constatata in plus 
pentru anul  Y conform Deciziei de impunere anuala nr. Y.

Petenta contesta doar suma de Y lei din totalul Deciziei Y in suma de Y lei. 
Din  suma  de  Y  lei  majorari  de  intarziere  aferente  diferentei  de  impozit  anual 
regularizat  in suma de Y lei constatata in plus pentru anul  Y numai majorarile in 
suma de Y lei sunt calculate prin Decizia  Y, decizie contestata de petenta. Restul 
majorarilor in suma de Y lei (pana la concurenta sumei de Y lei) sunt calculate prin 
decizia nr. Y din data de Y care nu a fost contestata de petenta (de altfel contestatia 
a fost depusa in data de Y iar decizia a fost emisa in Y). 

Organul  de  solutionare  a  contestatiilor  retine  faptul  organele  fiscale  au 
calculat majorari de intarziere  in suma de Y lei intrucat debitul restant in suma de 
Y lei a fost achitat cu intarziere in data de Y, astfel:

- majorarile in suma de Y lei au fost calculate prin decizia nr. Y din data de 
Y, pe perioada Y;

- majorarile in suma de Y lei au fost calculate prin decizia nr. Y din data de 
Y, fiind calculate pe perioada Y - Y, data achitarii debitului restant.

In drept, conform OG 92/2003R 
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“Art. 119
    Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 
plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
    […]
    (3) Majorările de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa 
principală.
    (4)  Majorările  de  întârziere  se  stabilesc  prin  decizii  întocmite  în  condiţiile 
aprobate  prin  ordin  al  ministrului  economiei  şi  finanţelor,  cu  excepţia  situaţiei 
prevăzute la art. 142 alin. (6).”
    “Art. 120
    Majorări de întârziere
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea 
declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se 
datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care 
s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”

Din interpretarea dispozitiilor legale mai sus citate rezulta ca majorarile de 
intarziere se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale, ca masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in masura in care suma datorata in contul 
acestui debit a fost stabilita prin decizia emisa de organul fiscal.

In cazul, in speta, organele fiscale au calculat petentei majorari de intarziere 
in suma de Y lei, ca o masura accesorie aferenta debitului principal in suma de Y 
lei reprezentand diferenta impozit annual regularizat de plata pentru anul Y.

Avand  in  vederea  reglementarile  legale  mai  sus  mentionate,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  rezulta  ca,  in  mod  legal,  organul  fiscal  a  calculat 
majorari de intarziere in suma de Y lei.  
  Mai mult  majorarile de intarziere in suma de  Y lei  au fost  calculate prin 
decizia nr. Y din data de Y, decizie care nu a fost contestata de petenta. 

Referitor la Decizia nr. Y de impunere anuala pentru veniturile realizate din 
Romania de persoanele fizice pe anul Y,  organul de solutionare a contestatiilor a 
retinut ca fost comunicata petentei prin afisarea pe pagina de internet a A.N.A.F. cu 
adresa de publicare nr.  Y de catre Serviciul  Gestiune,  Registru  Contribuabili  si 
Declaratii Fiscale din cadrul A.N.A.F. Craiova.

In  drept,  conform  art.  44  din  OG  92/2003R  „Comunicarea  actului 
administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este 
destinat.  În  situaţia  contribuabililor  fără  domiciliu  fiscal  în  România,  care  şi-au 
desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui 
curator  fiscal,  în  condiţiile  art.  19,  actul  administrativ  fiscal  se  comunică 
împuternicitului sau curatorului, după caz.
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    (2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:
    a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea 
actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind 
data ridicării sub semnătură a actului;
    b)  prin  remiterea,  sub  semnătură,  a  actului  administrativ  fiscal  de  către 
persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind 
data remiterii sub semnătură a actului;
    c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se 
asigură  transmiterea  textului  actului  administrativ  fiscal  şi  confirmarea  primirii 
acestuia;
    d) prin publicitate.
    (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul 
organului  fiscal  emitent  şi  pe  pagina  de  internet  a  Agenţiei  Naţionale  de 
Administrare  Fiscală,  a  unui  anunţ în  care se  menţionează  că a  fost  emis  actul 
administrativ  fiscal  pe  numele  contribuabilului.  În  cazul  actelor  administrative 
emise  de organele  fiscale  prevăzute  la art.  35,  afişarea  se  face,  concomitent,  la 
sediul acestora şi  pe pagina de internet a autorităţii administraţiei  publice locale 
respective.  În lipsa paginii  de internet proprii,  publicitatea se face pe pagina de 
internet  a  consiliului  judeţean.  În  toate  cazurile,  actul  administrativ  fiscal  se 
consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.”

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 alin.1 al O.G. nr.
92/2003, republicata,  se

       DECIDE

- respingerea ca neintemeiata a contestatiei pentru suma de Y lei reprezentind 
reprezentand majorari de intarziere aferente diferentei de impozit anual regularizat 
in suma de Y lei constatata in plus pentru anul  Y.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni 
de la comunicare.

                                                  DIRECTOR  EXECUTIV, 
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