
DECIZIA NR. 68 / 2010 

privind soluţionarea contestaţiei nr....
               formulată de ...din ...

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
de  A.F.P.  Moreni  asupra  contestaţiei  nr.  ...înregistrată  la  D.G.F.P. 
Dâmboviţa sub nr. ... şi formulată de ... domiciliat în ..., ... nr. ..., bl. ..., 
ap. ..., jud. Dâmboviţa, având C.N.P. ...

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  referitoare  la 
obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr....

Prin adresa nr. ... din data de ..., Biroul Soluţionare Contestaţii din 
cadrul  D.G.F.P.  Dâmboviţa  a  solicitat  petentului  completarea 
contestaţiei cu suma totală contestată.

În data de ... poşta a returnat plicul cu adresa nr. ... cu menţiunea 
“expirat termen păstrare”. La aceeaşi dată Biroul Soluţionare Contestaţii 
din  cadrul  D.G.F.P.  Dâmboviţa  a  transmis  încă o  dată  adresa  către 
petent, însă până la data prezentei nu s-a primit nici un răspuns. 

Având  în  vedere  că  petentul  nu  precizează  în  contestaţie 
cuantumul sumei totale contestate, organul de soluţionare a contestaţiei 
va proceda la soluţionarea contestaţiei în raport de documentele aflate 
la dosarul cauzei şi a prevederilor legale aplicabile speţei în cauză. 

În  conformitate  cu  pct.  2.1  din  Ordin  nr.  519/2005  privind 
aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
şi având în vedere că petentul nu precizează cuantumul sumei totale 
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contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie vamală, 
contribuţii,  precum şi accesorii  ale acestora, contestaţia se consideră 
formulată  împotriva  întregului  act  administrativ  fiscal,  respectiv  suma 
totală de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului 
pe veniturile din alte surse (taxe şcolarizare).

Contestaţia este depusă în termenul legal prevăzut de art.  207 
alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul 
de  procedură  fiscală  întrucât  actul  administrativ  fiscal  atacat  a  fost 
întocmit la data de .. şi comunicat petentului la data de ... (potrivit datei 
înscrise pe confirmarea de primire aflată în copie la dosarul cauzei), iar 
contestaţia  a  fost  depusă  la  D.G.F.P.  Dâmboviţa  în  data  de  .... 
Totodată, contestaţia este semnată de titularul dreptului procesual.

Având în vedere prevederile art. 205, art. 206, art. 207 si art. 209 
alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Generală 
a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este  investită  a  se  pronunţa  asupra 
cauzei.

I. Petentul, ... din Moreni, contestă decizia referitoare la obligaţiile 
de plată accesorii  aferente obligaţiilor  fiscale  nr.  ...întrucât  nu i  s-au 
adus la cunoştinţă următoarele:
- modalitatea de plată a sumei datorate în valoare de ... lei ;
- termenul de plată limită a sumei datorate şi locul unde se plăteşte.

Petentul consideră că trebuia să i se acorde un termen de plată în 
care să achite suma datorată fără penalizări, având în vedere că a luat 
la cunoştinţă de suma datorată în data de ...

II.  Prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  de  plată  accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale nr. ... inspectorii fiscali din cadrul A.F.P. 
Moreni au calculat majorări de întârziere în sumă totală de ... lei pentru 
plata cu întârziere a impozitului  pe veniturile  din alte surse( taxe de 
şcolarizare) în temeiul art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În  referatul  cu  propuneri  de  soluţionare  a  contestaţiei  emis  de 
către A.F.P. Moreni se menţionează că în conformitate cu art. 145 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în data de ... a fost 
emisă somaţia nr. ..., însoţită de Titlul executoriu pentru suma de ...lei. 
Petentul  a  efectuat  prima plată  în  data  de  ...  în  sumă de  ...  lei  cu 
chitanţa nr. ..., iar în data de ... a achitat restul sumei, respectiv ... lei.
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Totodată se menţionează că în cauză nu s-a formulat sesizare 
penală.

III.  Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente la dosarul  cauzei,  motivaţiile contestatorului  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este 
investită  să  se  pronunţe  dacă suma totală  contestată  de  ... lei, 
reprezentând  majorări  de  întârziere  calculate  prin  Decizia 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. ... este legal datorată.

În fapt, Decizia de imputare nr. ... emisă de M.A.I. - Inspectoratul 
General  al  Poliţiei  Române a fost luată la cunoştinţă de d-nul  ... din 
Moreni, conform celor menţionate de petent în contestaţie, în data de ... 
Această  decizie  constituie  titlu  executoriu,  în  conformitate  cu 
prevederile  art.  25  alin.  2  din  O.G.  121/1998  privind  răspunderea 
materială a militarilor, iar potrivit art. 185 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  “p  entru  creanţa  înscrisă  în  titlul  executoriu  , 
debitorul datorează majorări de întârziere, începând cu ziua următoare  
datei comunicării titlului executoriu către debitor şi până la data stingerii  
sumei datorate, inclusiv”

Astfel,  întrucât termenul de plată al obligaţiei  fiscale înscrisă în 
documentul  prin  care  s-a  evidenţiat  suma  de  plată  a  fost  depăşit, 
organul  de executare în  raza căruia îşi  are domiciliul  fiscal  d-nul  ..., 
respectiv A.F.P. Moreni, începând cu ziua imediat următoare termenului 
de scadenţă (... ) şi până la data efectuării primei plăţi, inclusiv (...) a 
stabilit în sarcina petentului în mod legal suma de ... lei, reprezentând 
majorări de întârziere aferente impozitului pe veniturile din alte surse 
(taxă de şcolarizare). Totodată, organul de executare A.F.P. Moreni, de 
la data efectuării  primei plăţi,  respectiv ...  şi  până la data achitării  în 
întregime a debitului datorat (...) a stabilit în sarcina petentului suma de 
... lei,  reprezentând  majorări  de  întârziere  aferente  impozitului  pe 
veniturile din alte surse (taxă de şcolarizare) pentru diferenţa rămasă de 
plată.

În  drept,  contestaţia  îşi  găseşte  soluţionarea  în  prevederile 
următoarele acte normative:

Art. 25 alin. 1 şi alin. 2 din O.G. 121/1998 privind răspunderea 
materială a militarilor, prevede :
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“Art.  25  (1)  Obligarea  la  plata  despăgubirilor  pentru  pagubele  
produse sau a contravalorii bunurilor şi serviciilor nedatorate, precum şi  
obligarea la restituirea sumelor încasate fără drept se face prin decizie  
de imputare.
    (2) Decizia de imputare se emite de către comandantul sau şeful  
unităţii a cărei comisie a efectuat cercetarea administrativă şi constituie  
titlu executoriu.”

Art. 185 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede:

“(4)  Pentru  creanţa  înscrisă  în  titlul  executoriu,  debitorul  
datorează  majorări  de  întârziere,  începând  cu  ziua  următoare  datei  
comunicării  titlului  executoriu  către  debitor  şi  până  la  data  stingerii  
sumei datorate, inclusiv. Dispoziţiile prezentului cod privind stabilirea şi  
calculul majorărilor de întârziere sunt aplicabile în mod corespunzător.  
Majorările  de  întârziere  recuperate  de  autoritatea  competentă  din 
România se transferă autorităţii solicitante, în condiţiile alin. (3).”

Art. 111 alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede: 

˝(1)  Creanţele  fiscale  sunt  scadente  la  expirarea  termenelor  
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.˝

Art.  47  din  O.G.  121/1998  privind  răspunderea  materială  a 
militarilor, prevede:

˝Când  militarii  sunt  trecuţi  în  rezervă  sau  în  retragere,  când 
contractul militarilor angajaţi încetează ori când personalul civil nu mai  
este încadrat  în  unităţi  militare,  unităţile  militare care au în evidenţă  
debite din imputaţii definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre 
executare  organelor  financiare  în  raza  cărora  domiciliază  debitorii.  
Confirmarea  de  către  aceste  organe  a  primirii  titlului  executoriu  
constituie actul pe baza căruia creanţa se scade din evidenţa contabilă 
a unităţii care a transmis titlul executoriu˝.

Art. 141 alin. 2 şi alin. 10 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, prevede :

˝(2) Titlul de creanţă devine titlu executoriu la data la care creanţa 
fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut  de 
lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevăzut de lege.˝

˝(10) În cazul în care instituţiile publice transmit titluri executorii  
privind venituri  proprii  spre executare silită  organelor  fiscale,  sumele  
astfel realizate se fac venit la bugetul de stat sau local, după caz.˝ 
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Art. 119, alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, prevede:

 ˝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.˝

Art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, prevede:

˝(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.˝

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 
art. 25 alin. 1 şi alin. 2 şi art. 47 din O.G. 121/1998 privind răspunderea 
materială a militarilor, art. 185, art. 111 alin. 1, art. 119 alin. 1, art. 141 
alin. 2 şi alin. 10,  coroborat cu art. 70, art. 209, art. 210, art 211, art. 
216  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  Procedură  Fiscală 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare se:

D E C I D E :

1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei nr. ... formulată de 
... din  Moreni împotriva  Deciziei  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii nr. ... pentru suma totală de ... lei  reprezentând majorări de 
întârziere  aferente impozitului  pe  veniturile  din  alte  surse  (taxe  de 
şcolarizare).

2. În conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 11 alin. 
(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta 
decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data primirii, la 
instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul Tribunalului 
Dâmboviţa.

...
Director  coordonator

                               Avizat,
       ...

                consilier juridic
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