
 
 
 
 
 
                                      DECIZIA  NR. 138/ 16.09.2009 
                         privind solutionarea contestatiei formulate de 
             Av. XXXXX domiciliat in Sibiu, str XXXX 
 
 
       Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 
209 din OG 92/ 2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de Av 
XXXXX impotriva “deciziilor de calcul accesorii 2007 din 07.04.2009 si a 
deciziei de calcul accesorii XXXX/ 13.03.2009 “ emise de Administratia 
Finantelor Publice Sibiu. 
        Prin contestatia formulata petentul solicita anularea sumelor stabilite 
prin aceste decizii respectiv a sumei de XXXX lei si XXXX lei reprezentand 
accesorii aferente impozitului pe venit . 
        Contestatia a fost inregistrata la organul fiscal cu nr XXXX/ 22.07.2009 
iar la DGFP Sibiu cu nr XXXX/ 28.07.2009. 
        Petentul afirma ca obligatiile de plata a impozitului datorat pentru anul 
2007 s-au stins prin platile efectuate in luna septembrie 2008 si octombrie 
2008 plati efectuate inainte de scadenta obligatiei. Aceste sume de bani de 
XXXXXXlei au fost inregistrate in conturi gresite insa au fost achitate in 
conturile de Trezorerie astfel ca au fost achitate obligatiile de plata catre 
organul fiscal. Corecta inregistrare a sumelor in conturile de regularizari si 
in cele de impozit trebuia sa se realizeze de catre organul fiscal, in termenul 
cel mai scurt de la inregistrarea eronata a platii.Neefectuarea acestei 
regularizari nu este imputabila contribuabilului astfel incat nu se poate 
atrage raspunderea acestuia prin calcul de penalitati. 
Cele doua decizii de calcul accesorii ce fac obiectul contestatiei, sunt 
inscrise in titlul executoriu nr XXXXXXX/ 19.06.2009, decizii pe care 
petentul afirma ca nu i-au fost comunicate. 
La dosarul cauzei organul fiscal anexeaza Decizia privind indreptarea 
erorilor materiale  nr XXXXX/ 28.07.2009, erori inscrise in titlul executoriu. 
Din aceasta se deduce faptul ca s-a inscris eronat Decizie de calcul accesorii 
“2007 din 07.04.2009” corect fiind “XXXXXdin 19.01.2009” 
        Prin referatul intocmit conform prevederilor legale , organul fiscal 
mentioneaza:Suma de XXXXX lei ( diminuata pana la suma de XXXXX lei 
ca urmare a stingerii prin compensare a mai facut obiectul contestatiei nr 



XXXXX/ 09.03.2009 fiind solutionata de DGFP Sibiu prin decizia nr XX/ 
15.04.2009. In ceea ce priveste decizia de calcul accesorii nr XXXX/ 
13.03.2009 in suma de XXXX lei, AFP Sibiu nu poate face dovada 
transmiterii ei.  
Avand in vedere neconcordantele existente, coroborat cu faptul ca organul 
fiscal a intocmit Decizia de indreptare a erorilor materiale nr XXXXX/ 
28.07.2009, organul de solutionare a contestatiei, prin adresa nr XXXX/ 
25.08.2009, a solicitat petentului sa precizeze urmatoarele: 
- care este suma pe care intelege sa o conteste avand in vedere ca suma de 
XXXXX lei reprezentand majorari de intarziere a mai facut obiectul 
contestatiei inregistrata cu nr XXXXX/ 09.03.2009 solutionata de DGFP 
Sibiu prin decizia nr XX/ 15.04.2009, iar aceasta suma a fost diminuta cu o 
compensare rezultand astfel suma de plata de XXXXX lei.S-a precizat faptul 
ca impozitul pe venit si obligatiile accesorii aferente au fost inregistrate in 
evidentele AFP Sibiu pe CNP XXXXXXXXXXXXX – deci nu este vorba 
de o dublare a sumelor – s-a anexat in acest sens adresa AFP Sibiu  nr 
XXXX/ 21.08.2009. In aceste conditii s-a solicitat petentului sa comunice 
daca isi mai mentine contestatia iar in caz afirmativ care sunt actele si 
sumele contestate. 
Petentul confirma primirea adresei in data de 28.08.2009. 
Pana la data emiterii prezentei decizii contestatorul nu a formulat nici un 
raspuns. 
Analizand documentele aflate la dosarul cauzei organul de solutionare a 
contestatiei retine urmatoarele: 
- suma de XXXXXlei reprezentand accesorii aferente impozitului pe venit 
reprezinta in fapt 17008 lei diminuata prin compensare, suma ce a facut 
obiectul contestatiei inregistrata cu nr XXXX/ 09.03.2009 , a fost solutionata 
de DGFP Sibiu prin decizia nr XX/ 15.04.2009. Ca urmare contestatia se va 
respinge pentru suma de XXXXXX lei ca inadmisibila. 
- suma de XXXX lei reprezinta accesorii aferente impozitului pe venit 
calculate  in baza art 119 si 120 din OG 92/ 2003 R. 
     Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 R 
 
 
 
                                                DECIDE 
 

1. respinge contestatia pentru suma de 14.955 lei reprezentand accesorii 
aferente impozitului pe venit, ca inadmisibila. 



2. respinge contestatia pentru suma de XXXX lei reprezentand accesorii 
aferente impozitului pe venit ca neintemeiata. 

 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni 
de la comunicare. 
 
 
                   Ec  Grigore  Popescu 
                   DIRECTOR COORDONATOR 
 
                                                                                              VIZAT 
                                                                                        Cons jr Ilie Stroia 
                                                                                         SEF  SERVICIU  
 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


