NR.6/2011/IL
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice ..., a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a Municiupiului .. ,
prin adresa nr...., inregistrata la DGFP ... sub. nr.... cu privire la contestatia
formulata de domnul ... ,CNP.... cu domiciliulul in comuna ... judetul ... .
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. ... in suma de .. lei
reprezentand accesorii aferente diferentelor de impozit anual de regularizat.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 din OG 92/2003 ®
privind Codul de procedura fiscala in raport cu data comunicarii titlului de creanta
contestat, respectiv .... conform semnaturii de primire de pe confirmarea aflata in
copie la dosarul cauzei si data inregistrarii contestatiei la Administratia Finantelor
Publice ..., respectiv ... asa cum reiese din amprenta stampilei registraturii aplicata
pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.
Directia Generala a Finantelor Publice... prin biroul solutionare a
contestatiilor, constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 si
art.209 din OG 92/2003 ® privind Codul de procedura fiscala, este competenta sa
solutioneze prezenta contestatie.
I. Domnul ... contesta Decizia de impunere nr.... cu privire la suma de ...
lei reprezentand accesorii la diferenta de impozit anual de regularizat.
Contestatarul arata ca datoreaza debitul dar nu si majorarile de intarziere
aferente deoarece sustine ca de cate ori a fost sa achite obligatiile de plata nu figura
cu sume de plata.
II.Administratia Finatelor Publice ... arata ca pentru plata cu intarziere a
impozitelor,taxelor,contributiilor si a altor venituri ale bugetului general
consolidat,au fost calculate accesorii in suma de ... lei pentru periada .... prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... in baza art.88 lit. c) si
art.119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare motiv pentru care contestatia petentului este
neintemeiata.
III.-Luand in considerare constatarile organului fiscal,documentele
existente la dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare in
perioada invocata de contestator si organul fiscal se retin urmatoarele:
In fapt ,Administratia Finantelor Publice ... a emis decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr. ... pentru suma de ... lei reprezentand accesorii
aferente diferentelor de impozit anual de regularizat.
Prin contestatia formulata petentul arata ca datoreaza suma initiala ,pe care a
si achitat-o dar nu si majorarile de intarziere deoarece de cate ori se prezenta sa
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achite obligatiile i se scotea din calculator situatia analitica cu sold creditor ,si mai
sustine ca in situatia analitica nu figura de plata nici cu suma initiala.
In conformitate cu prevederile art.213 alin.(3 ) din OG nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala “ in soluţionarea contestaţiei organul
competent va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii
actului administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile
părţilor, de dispoziţiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la
dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele sesizării.”iar potrivit
pct.2.4 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui
A.N.A.F. nr. 2137/2011 "2.4. Organul de solutionare competent nu se poate
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care
a contestat actul administrativ fiscal respectiv."
In drept, sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile ulterioare care
precizeaza:
„ (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de
întârziere. »
coroborate cu prevederile art.120 alin.(1) si (2) si art.121^1 alin.(1) din acelasi act
normativ in care se stipuleaza :
Art.120
“(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.
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din
corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se
datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru
care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Art. 1201
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o penalitate
de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale
principale.
Fata de prevederile legale invocate se retine ca pentru obligatiile fiscala
principale neachitate la scadenta se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere
începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a
stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Din analiza fisei din evidenta pe platitor evaluata la data de ..si a celorlalte
documente aflate la dosarul cauzei se constata ca petentul nu si-a achitat la
temenele de scadenta obligatiile fiscale principale ce au fost individualizate
prin:
-decizia de impunere nr.... prin care organele de inspectie fiscala, au stabilit suma
de plata de .. lei reprezentand diferenta de impozit pe venit pentru anul ...
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-decizia de impunere anuala nr.....prin care s-a stabilit suma de plata de .. lei
reprezentand diferenta de impozit anuala de regularizat,din care a ramas un sold
neachitat in suma de ...lei pentru care s-au calculat accesorii (dobanzi si penalitati )
in suma de ..lei pentru perioada ...
-decizia de impunere nr.... reprezentand diferente de impozit pe venit net anual
stabilite de organele de inspectie fiscala in suma de ...lei pentru anul ... si in suma
de .. lei pentru anul ..
In ceea ce priveste sustinerea petentului ca si-a achitat sumele initiale nu
poate duce la solutionarea favorabila a cauzei deoarece nu vine cu dovezi in acest
sens si nici nu isi argumenteaza contestatia in fapt si in drept.
In conformitate cu prevederile art.65 si art. 216 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare :
Art. 65
Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au
stat la baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului
fiscal.
"Art.206 - (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
(......)
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului.
Avand in vedere cele de mai sus se retine ca organele fiscala au emis in
mod corect Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...pentru
suma de.. lei reprezentand accesorii aferente diferentelor de impozit anual de
regularizat.
In consecinta contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata si
nemotivata in temeiul pct.11.1 lit.a) si b) din OPANAF nr.2137/2011 privind
aprobarea lnstructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in care se precizeaza :
11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate
în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul
administrativ fiscal atacat;
b) nemotivatã, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de
fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt
incidente cauzei supuse soluţionării”.
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art. 119 , art.120 din Codul de procedura fiscala coroborate cu art. 205, art. 206,
art. 209, art. 213 si art. 216 alin .(1)din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala , republicata se :
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DECIDE:
Art.1.Respingerea contestatiei domnului ...ca neintemeiata si nemotivata
cu privire la suma de ... lei stabilita prin decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr.....
Art. 2. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul ... in termen de 6
luni de la comunicare.
DIRECTOR EXECUTIV ,
..........
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