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DECIZIA NR.  

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

 
 Obiectul contesta�iei îl constituie suma de  lei  stabilit� prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. emis� de organele fiscale din cadrul Administra�iei 
Finan�elor Publice a Municipiului reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului 
pe venitul anual global pentru anul 2004. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul 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 îndeplinite dispozi�iile art.209 (1) 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 Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, 
este legal învestit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat�.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� dl. solicit� anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr.. 
 Contestatorul arat� c�, în cuprinsul deciziei se precizeaz� c� accesoriile s-au 
calculat la suma de  lei, conform „Documentul prin care s-au individualizat sumele de plat� 
nr.”, document care ”nu mi-a fost comunicat”, �i consider� ilegal calcularea accesoriilor la 
„sume ce nu mi-au fost aduse la cuno�tin��”. 
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr., organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului, stabilesc în sarcina dl. major�ri de 
întârziere în suma de  lei calculate pentru  perioada 31.12.2007-31.12.2008, aferente 
diferen�ei de impozit pe venitul anual global pentru anul 2004, în sum� de  lei, neachitat� 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. 
 
 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� 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 integral �i la termen impozitul pe venitul anual 
global aferent anului 2004. 
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 În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr., organele fiscale 
din cadrul Serviciului Registrul Contribuabili Declara�ii Fiscale Persoane Fizice - A.F.P., 
stabilesc în sarcina dl. major�ri de întârziere în suma de  lei calculate pentru  perioada 
31.12.2007-31.12.2008, aferente diferen�ei de impozit pe venitul anual global pentru anul 
2004, în sum� de lei, neachitat� 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. 
 
    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 declarate �i pân� la data stingerii acesteia.  
 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv „Situa�ia analitic� 
debite pl��i solduri”, �i din preciz�rile organelor fiscale din Referatul cu propuneri de 
solu�ionare  nr., se re�ine faptul c�, impozitul pe venitul anual global aferent anului 2003 în 
sum� de  lei, stabilit prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de 
persoanele fizice cu domiciliul în România nr., cu termen scadent în data de 25.10.2004 a 
fost achitat, astfel: 
- lei cu chitan�a nr.; 
-  lei cu chitan�a nr.; 
-    lei cu chitan�a nr.. 
 De asemenea, impozitul pe venitul anual global aferent anului 2004 în sum� de  lei 
stabilit prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice 
române cu domiciliul în România nr., cu termen scadent 28.11.2005 a fost achitat, astfel: 
 - lei cu chitan�a nr. din data de 21.12.2005; 
 - lei chitan�a nr. din data de 21.03.2006. 
 
 Pentru diferen�a neachitat�, în sum� de  lei (lei –lei), reprezentând impozit pe venitul 
anual global aferent anului 2004, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice a Municipiului au calculat major�ri de întârziere în sum� de  lei, pentru perioada 
31.12.2007-31.12.2008. 
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 Referitor la afirma�ia contestatorului cu privire la faptul c�, nu i s-a comunicat 
documentul „nr.”,  prin care s-a individualizat suma de plat�, nu poate fi re�inut� în 
sus�inera cauzei întrucât, dl. pe parcursul anului 2005, respectiv 2006 din suma total� de  
lei stabilit� prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice 
române cu domiciliul în România nr., cu termen scadent 28.11.2005, a achitat par�ial 
impozitul pe venitul anual global aferent anului 2004, conform chitan�ei nr. din 21.12.2005 
�i a chitan�ei nr. din data de 21.03.2006.  
 În contextul de mai sus, men�ion�m �i faptul c�, organele fiscale comunic� 
contestatorului soma�ia nr. �i titlul executoriu nr. - în care este individualizat� �i Decizia de 
impunere  din 30.09.2005,  cuantumul sumei datorate, respectiv   lei reprezentând 
diferen�a de impozit pe venitul anual global pe anul 2004, neachitat. 
 Contestatorul confirm� primirea soma�ia nr. �i titlul executoriu nr. în data de 
22.02.2008, aceasta fiind anexat� la dosarul cauzei. 
 
 Având în vedere considerentele �i prevederile legale prezentate, întrucât 
contestatorul nu a achitat la termen �i integreal impozitul pe venitul anual global aferent 
anului 2004, acesta datoreaz� major�ri de întârziere pân� la data stingerii sumei datorate. 
Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului în mod legal �i 
corect au stabilit în sarcina contestatorului suma de  lei reprezentând major�ri de întârziere 
aferente diferen�ei neachitate de impozit pe venitul anual global 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 de  lei. 
 
  

 


