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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  161/2015 
             privind solutionarea contestatiei depuse de dl. X, înregistrată la DGRFP 
Timişoara sub nr. .../19.03.2015.   
                             
               
            DGRFP Timisoara, Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor, a fost 
sesizat asupra contestaţiei depuse dl. X, CNP ..., cu domiciliul în Timişoara, str. 
Transilvania, nr.8, jud. Timiş. 
             Contestaţia este formulată împotriva: 

- Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2010 
şi care vizează suma de ... lei. 

- Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2014 
şi care vizează suma de ... lei. 

             Contestaţia este autentificată, purtând semnătura, dl. X în original, fiind 
înregistrată la la AJFP Timiş sub nr. .../03.03.2015, iar la DGRFP Timişoara sub 
nr. .../19.03.2015. 
             Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art. 207 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92 / 2003, Republicată, privind Codul de procedură 
fiscală. 
            Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206 şi art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara 
este investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
 
             I. Prin contestaţia formulată petentul solicită anularea Deciziei  
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2010 pentru suma de ... lei 
reprezentând accesorii aferente veniturilor din  închirieri şi a Deciziei referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2014 pentru suma de ... lei 
reprezentând accesorii aferente veniturilor din  închirieri susţinând că nu a 
primit nici o decizie de impunere prin care să-i fie comunicată suma de plată 
datorată ca urmare a închirierii imobilului, iar ulterior după ce s-a deplasat la 
sediul administraţiei financiare i-a fost comunicat atât debitul cât şi majorările 
de întârziere. 
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            De asemenea petentul arată că a achitat debitul dar consideră că nu 
datorează şi accesoriile stabilite prin deciiziile contestate deoarece vina nu îi 
aparţine că nu a fost înstiinţat despre acestea. 
           
              II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../31.12.2010, emisă de AJFP Timiş au fost calculate accesorii în suma de ... lei 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe venit din cedarea folosinţei 
bunurilor, pentru plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor venituri ale bugetului general consolidat, iar prin Decizia referitoare la 
obligaţiile de plata accesorii nr. .../31.12.2014, emisă de AJFP Timiş au fost 
calculate accesorii în suma de ... lei reprezentând accesorii aferente impozitului 
pe venit din cedarea folosinţei bunurilor, pentru plata cu întarziere a impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat. 
 
              III. Luând în considerare constatările organelor de inspectie fiscală, 
motivele invocate de contestatoare, reglementările legale în vigoare pentru 
perioada verificată si documentele existente la dosarul cauzei, se retin 
următoarele: 
              Dl.  X, are domiciliul în Timişoara, str. Transilvania, nr.8, jud. Timiş, 
CNP .... 
             Cauza supusă soluţionării, este dacă contestatorul datorează obligaţiile 
fiscale accesorii aferente impozitului pe venit din cedarea folosinţei bunurilor, în 
condiţiile în care, din analiza documentelor anexate la dosarul cauzei, rezultă că 
organul fiscal nu a utilizat toate  informaţiile şi documentele necesare pentru 
determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. 
              În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../31.12.2010, emisă de AJFP Timiş au fost calculate accesorii în suma de ... lei, 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe venit din cedarea folosinţei 
bunurilor, pentru plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor venituri ale bugetului general consolidat. 
              Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../31.12.2014, emisă de AJFP Timiş au fost calculate accesorii în suma de ... lei, 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe venit din cedarea folosinţei 
bunurilor, pentru plata cu întarziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a 
altor venituri ale bugetului general consolidat. 
              Prin contestaţia formulată petentul invocă faptul că deciziile de 
impunere pentru plăţi anticipate nu au fost comunicate contribuabilului căruia i-
au fost destinate, iar pe cale de consecinţă nu îi sunt opozabile şi nu produc 
efecte. 
              În drept, prevederile Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează: 
               Art. 21 “Creanţele fiscale 
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     (1) Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, 
rezultă din raporturile de drept material fiscal. 
     (2) Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât conţinutul, cât 
şi cuantumul creanţelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: 
    a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume 
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea 
taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general 
consolidat, potrivit alin. (4), denumite creanţe fiscale principale; 
    b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau 
majorărilor de întârziere, după caz, în condiţiile legii, denumite creanţe fiscale 
accesorii. 
             Art.23 “Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale 
    (1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia 
fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza 
de impunere care le generează. 
    (2) Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a 
determina obligaţia fiscală datorată.” 
            Art.41 “Noţiunea de act administrativ fiscal 
            În înţelesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 
organul fiscal competent în aplicarea legislaţiei privind stabilirea, modificarea 
sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor fiscale.” 
          Art.45 “Opozabilitatea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii. 
    (2) Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu este 
opozabil contribuabilului şi nu produce niciun efect juridic.” 
          Art.85 “Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declaraţie fiscală, în condiţiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4); 
    b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
        Art.86 “Decizia de impunere 
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modifică baza de impunere, ca 
urmare a unor constatări prealabile ale organului fiscal sau în baza unei 
inspecţii fiscale. 
     (6) Decizia de impunere şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
constituie şi înştiinţări de plată, de la data comunicării acestora, în condiţiile în 
care se stabilesc sume de plată.” 
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          Se reţine faptul că, efectul opozabilităţii titlului de creanţă prin care s-a 
stabilit obligaţia principală constă în aceea că, autoritatea fiscală nu este în drept 
să calculeze accesorii şi să pretindă plata acestora, câtă vreme nu a fost emis şi 
comunicat acest titlu. 
          De asemenea, prevederile art.119, art.120 şi art.120^1 din Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipulează: 
           Art.119 “Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
         (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere”.  
        Art. 120 “Dobânzi. 
       (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv”. 
        Art.120^1 “Penalităţi de întârziere. 
   (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate de 
întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale 
principale”. 
           Din conţinutul prevederilor legale citate, se reţine că, contribuabilii 
datorează bugetului de stat dobânzi şi penalităţi de întârziere “pentru neachitarea 
la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată”, obligaţii fiscale 
accesorii care se calculează pentru perioada cuprinsă între termenul de scadenţă 
şi data stingerii sumei datorate, respectiv a sumei individualizată ca fiind de 
plată printr-un act administrativ fiscal. 
           Din derularea succesiunii evenimentelor care au generat starea de fapt 
mai sus descrisă şi din documentele depuse la dosarul contestaţiei rezultă că, 
organul fiscal nu face dovada că a transmis petentului deciziile de impunere prin 
care să i se aducă la cunostinta despre existenta unor obligaţii fiscale în sarcina 
sa.  
          Întrucât din toate documentele existente la dosarul cauzei, organul de 
soluţionare nu poate să-şi formeze o părere clară şi fundamentată privind debitul 
şi accesoriile aferente contestate, având în vedere prevederile legale în materie 
de creanţă fiscală şi obligaţie fiscală corelativă, se va face aplicaţiunea 
prevederilor art.216 din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:     
        “Soluţii asupra contestaţiei 
        (3) Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul administrativ 
atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare” coroborate 
cu prevederile pct.11.6. şi pct.11.7. din OPANAF nr. 2906/2014 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată: 
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         11.6. “Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi 
acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru 
calculul accesoriilor aferente. ” 
         11.7. “Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor 
deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai 
mari decât cele din actul desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii”, 
urmează a se desfiinţa Decizia referitoare la obligaţiile de plata accesorii nr. 
.../31.12.2010 şi Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.../31.12.2014, organul fiscal urmând să reanalizeze calculul de obligaţii fiscale 
accesorii, în funcţie de prevederile legale invederate, toate datele din evidenţa pe 
plătitor şi a documentelor existente în dosarul fiscal al contribuabilului. 
           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a OPANAF nr.2906/2014 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, în baza referatului nr..../20.04.2015 se 
 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile de plata accesorii nr. 
.../31.12.2010, emisă de AJFP Timiş care vizează suma de ... lei şi a Deciziei 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .../31.12.2014 emisă de AJFP 
Timiş care vizează suma de ... lei. 
 
            2. Prezenta decizie se comunică la :               - X; 

                                                                               - A.J.F.P. Timiş  cu aplicarea                         
prevederilor pct.7.6. din OPANAF nr.2906/2014. 

 
            Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac 
şi poate fi atacată potrivit prevederilor legale la instanţa judecătorească de 
contencios administrativ competentă, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
…  


