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  Serviciul solutionare contestatii  
                 
        
      

                 DECIZIA nr. 221/ 21.06.2011 
privind solutionarea contestatiei formulata de 

X 
inregistrata la DGFP-MB sub nr. x 

 
 
 

  Directia Generala a  Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata de  catre Administratia Finantelor Publice sector x cu adresa 
nr. x, inregistrata la DGFP-MB sub nr. x cu privire la contestatia formulata de X, domiciliata in 
Bucuresti, str. ....., Sector x. 

  Obiectul contestatiei, transmisa prin posta in data de x si inregistrata la 
Administratia Finantelor Publice sector x sub nr. x, il constituie Decizia referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de x lei aferente impozitului pe 
venituri din activitati independente. 

  Avand in vedere dispozitiile prevazute de art.205 alin. (1), art.206, art. 207 alin. 
(1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa 
solutioneze contestatia formulata de X. 

  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei. 

  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 

  I. Prin contestatia formulata X solicita desfiintarea in intregime a Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. x in suma totala de x lei 
aferente impozitului pe venituri din activitati independente si a bazei de impunere stabilita de 
Administratia Finantelor Publice sector x, invocand urmatoarele motive: 
 - decizia nr. x a fost dispusa in mod netemeinic si nelegal fara sa se tina cont de faptul ca 
nu mai presteaza activitatea de avocat; 
 - in baza deciziei Baroului Bucuresti nr. x/x activitatea a fost suspendata si nu a reluat-o 
nici in prezent; 
 In sustinerea cauzei anexeaza copie dupa Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii, copii dupa deciziile nr. x/x emisa de UNBR-Comisia centrala de disciplina si Decizia 
nr. x a Baroului Bucuresti. 
   

   II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale nr. x, organele fiscale din cadrul Administratiei Fiantelor Publice sector x, au stabilit in 
sarcina contribuabilei X,  accesorii aferente impozitului pe venituri din activitati independente in 
suma totala de x lei. 

  III. Fata de constatarile organului fiscal, sustinerile contestatarei, reglementarile 
legale in vigoare pentru perioada verificata si documentele existente in dosarul cauzei se retin 
urmatoarele: 

 
Cauza supusa solutionarii este daca accesoriile in suma de x lei inscrise in 

decizia de calcul accesorii nr. x au fost calculate corect si legal, in conditiile in care pe de o 
parte contribuabila nu face dovada anularii bazei de impunere asupra carora au fost calculate 
accesorii, iar pe de alta parte contribuabila a luat la cunostiinta de platile anticipate in baza 
carora au fost calculate accesoriile. 
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In fapt, Administratia Finantelor Publice sector x, a emis Decizia referitoare la obligatiile 

de plata accesorii nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma totala de x lei aferente 
impozitului pe venituri din activitati independente. 

Doamna X contesta decizia emisa de organele fiscale precizand ca decizia de calcul 
accesorii este emisa desi aceasta nu mai profeseaza din anul x. 

In baza declaratiei 221 privind veniturile estimate din activitati independente pe anul x, 
depusa de contribuabila la organele teritoriale, Administratia Finantelor Publice sector x a emis 
Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati 
independente pe anul x nr. x, comunicata prin posta  cu confirmare de primire  in data de x, prin 
care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 

Pentru anul x, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul x nr. x, comunicata prin posta 
si returnata in data de x, ulterior comunicata pe site-ul ANAF in data de in data de x cu anuntul 
colectiv nr. x, prin care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 

Pentru anul x, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul x nr. x, comunicata prin posta 
cu confirmare de primire in data de x, prin care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, 
dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 

Pentru anul x, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul x nr. x, comunicata prin posta 
cu confirmare de primire in data de x, prin care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, 
dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 

Pentru anul x, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul x nr. c, comunicata prin posta 
cu confirmare de primire in data de x, prin care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, 
dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 

Pentru anul x, organele fiscale au emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul x nr. x, comunicata prin posta 
cu confirmare de primire in data de x, prin care s-a stabilit un impozit anticipat in suma de x lei, 
dupa cum urmeaza: 

15.03.20xx – x lei 
  15.06.20xx – x lei 
  15.09.20xx – x lei  
  15.12.20xx – x lei. 
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 In perioada x-x contribuabila nu a efectuat plati in contul de obligatii privind platile 
anticipate. 
      

In drept, referitor la accesoriile datorate pentru neachitarea la termenul de plata a platilor 
anticipate din impozitul pe venit sunt aplicabile prevederile legale ale art. 119 alin. (1) si art. 120 
alin. (1) din Codul de procedura fiscala  

  “Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.” 

“Art. 120 - (1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. (…) 

 (6) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de platã, reprezentând impozitul 
pe venitul global, se datoreazã majorãri de întârziere dupã cum urmeazã:  

a) pentru anul fiscal de impunere majorãrile de întârziere pentru plãtile anticipate 
stabilite de organul fiscal prin decizii de plãti anticipate se calculeazã pânã la data plãtii 
debitului sau, dupã caz, pânã la data de 31 decembrie;  

b) majorãrile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), 
se calculeazã începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor pânã la data stingerii acestora, 
inclusiv;  

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anualã este mai 
mic decât cel stabilit prin deciziile de plãti anticipate, majorãrile de întârziere se recalculeazã, 
începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui de impunere, la soldul neachitat în 
raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anualã, urmând a se face 
regularizarea majorãrilor de întârziere în mod corespunzãtor.” 
 (7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

Ulterior, incepand cu data de 1 octombrie 2010 au intrat in vigoare prevederile OUG nr. 
88/2010, care a modificat art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
“(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
   " Art. 1201 - (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate 
de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale.  
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:  
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� �i 
nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse;  
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse;  
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse.  
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor”.  

 
Fata de prevederile legale de mai sus, rezulta ca majorarile de intarziere se datoreaza 

pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata. In ceea ce 
priveste platile anticipate cu titlu de impozit, se individualizeaza de catre organul fiscal prin 
decizii de impunere care produc efecte juridice din momentul în care sunt comunicate 
contribuabilului. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 

- toate deciziile de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din 
activitati independente au fost comunicate contribuabilei in conformitate cu prevederile legale; 
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- contribuabila nu a efectuat plati in perioada x-x in contul de obligatii privind platile 
anticipate; 

- inainte de formularea contestatiei contribuabila nu a depus la dosarul fiscal acte 
doveditoare care sa ateste anularea deciziilor de plati anticipate desi, s-a solicitat in mod expres 
acest lucru prin adresa nr. x. 
 Pana la data prezenta contribuabila nu a raspuns solicitarii Serviciului Solutionare 
Contestatii, desi a primit adresa la data de x. 
 

Fata de cele prezentate, contestatia  formulata de doamna X impotriva Deciziei nr. x, 
urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata pentru accesorii in suma de x lei aferente impozitului pe 
venit din activitati independente. 

 
Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 119, art. 120, art. 1201  si in 

temeiul art. 206, din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile ulterioare,  
  

                       DECIDE 
 
 

Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de X impotriva Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. x, emisa de Administratia Finantelor Publice Sector x, prin care a 
stabilit  accesorii in suma de x lei.  

 
Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 

contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti. 
 
     


