
DECIZIA  NR. 2132 / 2018
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

domnul XY
înregistrată la D.G.R.F.P. Braşov sub nr. x/27.08.2018

Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Braşov  -  Serviciul  soluţionare
contestaţii  2 a fost sesizată de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X –
Serviciul Evidenţă Plătitori  Persoane Fizice prin adresa nr. x/13.08.2018, înregistrată la
D.G.R.F.P.  Braşov  sub  nr.  x/27.08.2018,  cu  privire  la  contestaţia  formulată  de  către
domnul XY, CNP x, cu domiciliul în loc. X, str.x, nr.x, ap.x, jud. X.

Obiectul contestaţiei, înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X
sub nr. x/03.08.2018, îl constituie următoarele titluri de creanţă:

- Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr. x/31.12.2017 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X,
comunicată în data de 05.02.2018,  prin care s-au stabilit dobânzi şi penalităţi de întârziere
în sumă totală de x lei, astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                      x lei
- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                  xx lei
- dobânzi aferente CASS                                                                       xxx lei  
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                               xxxx lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                            xxxxx lei

-  Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr. y/10.07.2018 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X,
comunicată în data de 20.07.2018,  prin care s-au stabilit dobânzi şi penalităţi de întârziere
în sumă totală de y lei, astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                       y lei
- penalităţi aferente impozitului pe venit                                                    yy lei
- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                  yyy lei
- penalităţi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat              yyyy lei
- dobânzi aferente CASS                                                                     yyyyy lei
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                                     v lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                                  vv lei

Contestaţia a fost depusă în termenul legal  prevăzut de art.  270 (1) din Legea
nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  în  raport  cu  comunicarea  Deciziei
referitoare la obligaţiile fiscale accesorii  reprezentând dobânzi şi penalităţi  de întârziere
nr.y/10.07.2018  în data de 20.07.2018 conform confirmării de primire existente în copie la
dosarul  cauzei,  contestaţia  fiind  depusă  la  sediul  Administraţiei  Judeţene  a  Finanţelor
Publice X  în data de 03.08.2018 conform ştampilei acestei instituţii.

Cu privire la Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi
şi penalităţi de întârziere nr. x/31.12.2017 se reţine că a fost comunicată petentului în data
de 05.02.2018, prin Poşta Română,conform confirmării  de primire existente în copie la
dosarul cauzei,contestaţia fiind înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
X în data  de 03.08.2018 conform ştampilei  acestei  institutii,  astfel  contestaţia nu este
depusă în termenul legal prevăzut de art.270 alin.(1) din Legea nr.207/2015.

Constatând că în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 268 alin. (1), art.
270 alin. (1) şi art. 272 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Braşov este  învestită  să soluţioneze
contestaţia formulată de domnul XY.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
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I. Domnul XY, prin contestaţia înregistrată la AJFP X sub nr. x/03.08.2018  contestă
Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere  nr.x/31.12.2017  respectiv  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii
reprezentând dobânzi  şi  penalităţi  de întârziere  nr.y/10.07.2018  ,  solicitând admiterea
contestaţiei şi anularea deciziilor atacate pentru motivul că acestea sunt  netemeinice şi
nelegale.

Petentul  menţionează  că  prin  Încheierea  civilă  nr.x/12.07.2018  pronunţată  de
Judecătoria X, în dosar nr.x/x/2018 a fost admisă contestaţia la executarea silită pentru
suma de zzz lei, iar conform Deciziei nr.x/2013 şi a Deciziei x/2013 emise de Tribunalul X
fiscul are de plată suma de vvvv lei.

Contestatorul susţine în continuare că conform Deciziei civile nr.x/2017 emisă de
Tribunalul  X organul  fiscal  mai  are o datorie în valoare de zz lei,  astfel  organul fiscal
acumulând o datorie totală către petent în sumă de ww lei.

Conform Declaraţiei de plăţi anticipate pentru anul 2018 are de achitat d lei cu titlu
de impozit,câte b lei pe trimestru,dar având în vedere datoria fiscului către el nu are de
gând să plătească această sumă.

II. Prin Decizia referitoare la  obligaţiile  fiscale accesorii  reprezentând dobânzi  şi
penalităţi de întârziere nr.x/31.12.2017, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X -
Serviciul  Evidenţa  pe  Plătitor  Persoane  Fizice ca  urmare  a  neachitării  la  scadenţă  a
obligaţiilor de plată principale, a  stabilit în sarcina domnului XY de plată suma de x lei în
temeiul art. 98 lit. c  şi art. 173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, republicată.

Din anexa la decizia nr. x/31.12.2017, rezultă că suma de x lei reprezintă  dobânzi
şi penalităţi de întârziere calculate pe perioada 12.10.2017 – 31.12.2017 pentru neplata
debitelor, astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                      x lei
- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                  xx lei
- dobânzi aferente CASS                                                                       xxx lei  
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                               xxxx lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                            xxxxx lei

Documentele  care  au  stat  la  baza  calculării  accesoriilor  contestate  sunt
următoarele:

-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/06.07.2017
-Decizie de impunere nr.x/25.02.2012
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/01.10.2012
-Doc. CASS nr.x/30.06.2012
-Doc.CASS nr.x/21.12.2012
-x/08.08.2017

Prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi
penalităţi de întârziere nr.y/10.07.2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X -
Serviciul  Evidenţa  pe  Plătitor  Persoane  Fizice ca  urmare  a  neachitării  la  scadenţă  a
obligaţiilor de plată principale, a  stabilit în sarcina domnului XY de plată suma de y lei în
temeiul art. 98 lit. c  şi art. 173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, republicată.

Din anexa la decizia nr. y/10.07.2018, rezultă că suma de y lei reprezintă  dobânzi
şi penalităţi de întârziere calculate pe perioada 31.12.2017 – 10.07.2018  pentru neplata
debitelor, astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                      y lei
- penalităţi aferente impozitului pe venit                                                   yy lei
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- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                  yyy lei
- penalităţi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat              yyyy lei
- dobânzi aferente CASS                                                                     yyyyy lei
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                                     v lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                                  vv lei

Documentele  care  au  stat  la  baza  calculării  accesoriilor  contestate  sunt
următoarele:

-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/14.03.2016
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/06.07.2017
-Decizie de impunere nr.x/03.10.2017
-Decizie de impunere nr.x/29.10.2017
-Decizie de impunere nr.x/25.02.2012
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/01.10.2012
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/06.03.2013
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/07.03.2014
-Decizie de impunere plăţi anticipate nr.x/16.03.2015
-Doc.CASS x/30.06.2012
-Doc.CASS x/21.12.2012
-x/08.08.2017

III. Luând în considerare constatările organelor fiscale, susţinerile contestatorului,
documentele aflate la dosarul cauzei precum şi prevederile actelor normative în vigoare,
se reţin următoarele:

1.  Cu  privire  la Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând
dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  nr.x/31.12.2017  privind  suma de  x  lei  reprezentând
dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere,  cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  Direcţia
Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Braşov  prin  Serviciul  soluţionare
contestaţii 2 se poate investi cu analiza pe fond a contestaţiei în condiţiile în care
contestatorul nu a respectat termenul legal de exercitare a căii administrative de
atac.

În fapt,   domnul  XY  cu domiciliul   în mun. X,  str.x,  nr.x, ap.x,  jud.X, a formulat
contestaţie  împotriva  Deciziei  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând
dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. x/31.12.2017. Decizia referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere  nr.  x/31.12.2017  a  fost
comunicată petentului în data de  05.02.2018  conform confirmării  de primire anexată în
copie la dosarul contestaţiei.

Contestaţia  formulată  împotriva  Deciziei  referitoare la  obligaţiile  fiscale  accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr. x/31.12.2017  a fost depusă la data de
03.08.2018 la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice X fiind înregistrată sub
nr. x/03.08.2018, conform ştampilei acestei instituţii. 

 Termenul legal de depunere a contestaţiei formulată împotriva Deciziei referitoare
la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere
nr.x/31.12.2017 era  23.03.2018.

În drept,  art.  270(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, reglementează termenul de depunere a contestaţiei, potrivit căruia:

 „(1)  Contestaţia se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării
actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.”
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De asemenea,  art.  75  din  Legea  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, prevede:

„Termenele  de  orice  fel  privind  exercitarea  drepturilor  şi  îndeplinirea  obligaţiilor
prevăzute de Codul fiscal,  de Codul  de procedură fiscală,  precum şi  de alte  dispoziţii
legale aplicabile în materie, dacă legislaţia fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit
dispoziţiilor Codului de procedură civilă, republicat.”, 

iar  art.181  din  Legea  134/2010  privind  Codul  de  procedură  civilă  ,republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare, prevede :

 „ Calculul termenelor
(1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după

cum urmează:
    1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei
următoare;
   2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să
curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
    3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are
zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în
ultima zi a acestei luni.
    (2)  Când  ultima  zi  a  unui  termen  cade  într-o  zi  nelucrătoare,  termenul  se
prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

Art. 182 Împlinirea termenului
(1) Termenul care se socoteste pe zile, saptamâni, luni sau ani se împlineste la ora

24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedura.
(2) Cu toate acestea, daca este vorba de un act ce trebuie depus la instanta sau

într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea înceteaza în acel loc în mod
legal, (...).”

Aceleaşi  dispoziţii  se  regăsesc  şi  la  pct.  3.7  din  Ordinul  preşedintelui  ANAF
nr.3741/2015 privind aprobarea  instrucţiunilor pentru aplicarea titlului  VIII  din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În  temeiul  acestor  prevederi  legale  se  reţine  că  termenul  de  depunere  a
contestaţiei  prevăzut  la  art.  270(1) din  Legea nr.207/2015 privind Codul  de procedură
fiscală,  republicată,  are  caracter  imperativ  şi  începe  să  curgă  de  la  data  comunicării
deciziei contestate. În speţă data comunicării potrivit art. 47 (2) din  Legea nr. 207/2015,
republicată, deciziei contestate a fost   05.02.2018 : 

„Art.47 Comunicarea actului administrativ fiscal
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi comunicat fie prin

poştă potrivit alin. (3) - (7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului
ori împuternicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) - (12), fie prin remitere la sediul
organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în formă electronică se
comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă potrivit alin. (15) - (17).

(3)  Actul  administrativ  fiscal  emis  pe  suport  hârtie  se  comunică
contribuabilului/  plătitorului  ori  împuternicitului  sau  curatorului  acestora,  la  domiciliul
fiscal, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

Astfel, potrivit prevederilor legale invocate, decizia contestată a fost comunicată la
data de 05.02.2018, care reprezintă data de la care începe să curgă termenul de 45 de zile
şi se sfârşeşte în data de 23.03.2018 , inclusiv , ultima zi de depunere a contestaţiei fiind
23.03.2018 .
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Din datele existente la dosarul cauzei reiese că domnul XY  a depus contestaţia la
data de   03.08.2018  , după 179 zile de la comunicarea deciziei, deci peste termenul de 45  
de zile prevăzut de art. 270(1) din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedură fiscală,
republicată, încălcând astfel dispoziţiile imperative referitoare la termenul de depunere.

În aceasta situaţie, în speţă devin incidente prevederile art.276 alin.(6) din Legea
nr.207/2015, republicată, unde referitor la soluţionarea contestaţiei se arată: 

„Organul  de  soluţionare  competent  se  pronunţă  mai  întâi  asupra  excepţiilor  de
procedură şi asupra celor de fond, iar, când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se
mai procedează la analiza pe fond a cauzei,”  nerespectarea termenului de depunere a
contestaţiei  fiind  o  excepţie  de  procedură  aşa  cum  este  prevăzut  la  pct.9.4  din
Instrucţiunile  pentru  aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de
procedură fiscală,aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr.3741/2015.

Se reţine că neexercitarea căii de atac în termenul legal atrage decăderea, astfel
încât domnul XY a pierdut dreptul procedural de soluţionare a contestaţiei pe fond , ca
urmare a neexercitării dreptului de contestare în interiorul termenului statornicit de lege .

Speţei îi sunt aplicabile şi prevederile art.185 alin.(1) din Legea nr.134/2010 privind
Codul de procedură civil, care stipulează:

“Art. 185  Nerespectarea termenului. Sancţiuni
    (1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea
acestuia  atrage  decăderea  din  exercitarea  dreptului,  în  afară  de  cazul  în  care  legea
dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.”

Potrivit doctrinei, decăderea are ca efect principal stingerea tuturor posibilităţilor de
punere în valoarea a dreptului neexercitat în termenul legal.

Întrucât  contestatorul  nu  a  respectat  condiţiile  procedurale  impuse  de  Legea
nr.207/2015,  republicată,  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  privire  la  termenul  de
depunere a contestaţiei,  depăşind termenul  de contestare  de 45 de zile  deşi  la  finalul
deciziei atacate emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X s-a precizat calea
de atac pe care o are la dispoziţie şi termenul în care o poate exercita, a decăzut din
dreptul de a-i fi soluţionată pe fond contestaţia, astfel urmează a se respinge contestaţia
ca  nedepusă  în  termen potrivit  art.  280(1)  din  Legea  nr.207/2015,  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, care prevede:

„Art. 280  Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor 
procedurale

(1)  Dacă organul  de soluţionare competent  constată neîndeplinirea unei  condiţii
procedurale, contestaţia se respinge fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Nerespectarea  termenului  de  depunere  a  contestaţiei  reprezintă  o  excepţie  de
procedură aşa cum este prevăzut la pct.9.4 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII
din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  aprobată  prin  Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3741/2015.

Prin urmare, se reţine că efectul  juridic al  decăderii,  sancţiune prevăzută pentru
nerespectarea termenului de 45 de zile de la comunicarea actului atacat, este acela al
pierderii dreptului contestatorului de a-i fi analizate pretenţiile pe fondul cauzei.

Potrivit pct.12.1. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul presedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr.3741/2015, 
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„Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul
prevăzut de lege;”

2. Referitor la dobânzile şi penalităţile de întârziere în valoare totală de y lei, cauza
supusă  soluţionării  este  dacă  domnul  XY  datorează  accesoriile  calculate  prin
decizia contestată,  în condiţiile în care acestea se calculează de la data scadenţei şi
până la data plăţii debitului, inclusiv, iar contestatarul nu a achitat în termenul legal
debitele stabilite.

În fapt,  Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice X, a emis Decizia referitoare
la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalităţi  de  întârziere
nr.y/10.07.2018, prin care a stabilit  în sarcina domnului XY accesorii în sumă totală de y
lei  pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  a  debitelor  sau  plata  cu  întârziere  a
obligaţiilor fiscale reprezentând impozit pe venit, diferenţe de impozit anual de regularizat ,
CASS şi CASS  de regularizat, astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                       y lei
- penalităţi aferente impozitului pe venit                                                   yy lei
- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                 yyy lei
- penalităţi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat              yyyy lei
- dobânzi aferente CASS                                                                     yyyyy lei
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                                     v lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                                 vv lei

În drept,  potrivit prevederilor art. 1, art. 21, art. 22, art. 93, art. 95, art. 152 şi art.
154 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală:

„Art. 1 – (11) creanţă fiscală principală - dreptul la perceperea impozitelor, taxelor
şi contribuţiilor sociale, precum şi dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără
a fi  datorate şi la  rambursarea sumelor cuvenite, în situaţiile şi condiţiile  prevăzute de
lege;

(12) creanţă fiscală accesorie - dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor
sau  majorărilor  aferente  unor  creanţe  fiscale  principale,  precum  şi  dreptul
contribuabilului de a primi dobânzi, în condiţiile legii; [...]”

„Art. 21 - (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
impozitare  care  le  generează sau  în  momentul  la  care  contribuabilul/plătitorul  este
îndreptăţit, potrivit legii, să ceară restituirea.

(2)  Potrivit  alin.  (1),  se  naşte  dreptul  organului  fiscal  de  a  stabili  şi  a
determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul contribuabilului/plătitorului de a solicita
restituirea.”

„Art. 22 Stingerea creanţelor fiscale 
Creanţele fiscale se sting prin plată, compensare, executare silită, scutire, anulare,

prescripţie, dare în plată şi prin alte modalităţi prevăzute expres de lege.”

 „Art. 93 -  (1) Stabilirea creanţelor fiscale reprezintă activitatea de determinare a
materiei impozabile, de calculare a bazei de impozitare şi a creanţelor fiscale.

(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2);
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.

„Art. 95 - (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent.
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(2) Organul fiscal emite decizie de impunere ori de câte ori acesta stabileşte sau
modifică baza de impozitare  ca urmare a unei  verificări  documentare,  a unei inspecţii
fiscale ori a unei verificări a situaţiei fiscale personale, efectuate în condiţiile legii. [...]

(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.”

”Art. 98 Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale:
    a)  deciziile  privind  soluţionarea  cererilor  de  rambursare  de  taxă  pe  valoarea
adăugată şi deciziile privind soluţionarea cererilor de restituiri de creanţe fiscale;
    b) deciziile referitoare la bazele de impozitare;
    c) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;

„Art. 152 - (2) Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă
fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz.”

“Art.  -  (1) În scopul exercitării activităţii de colectare a creanţelor fiscale, organul
fiscal organizează, pentru fiecare contribuabil/plătitor, evidenţa creanţelor fiscale şi modul
de stingere a acestora. Evidenţa se organizează pe baza titlurilor de creanţă fiscală şi a
actelor referitoare la stingerea creanţelor fiscale.”

„Art.  154  -  (1)  Creanţele  fiscale  sunt  scadente  la  expirarea  termenelor
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.”

Având în vedere dispoziţiile mai sus invocate, organul fiscal emite titluri de creanţă
în baza cărora realizează colectarea creanţelor fiscale.

Astfel, potrivit art. 173 şi art. 174 şi art.176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală:

„Art. 173. – (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi
de întârziere.”.

Art. 174. – (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. [...]

(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

Art.  176  -  (1)  Penalităţile  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. Dispoziţiile art. 174 alin. (2) - (4) şi art. 175 sunt
aplicabile în mod corespunzător.

(2)  Nivelul  penalităţii  de  întârziere  este  de  0,01%  pentru  fiecare  zi  de
întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.”

Având în vedere prevederile legale de mai sus, rezultă că accesoriile se datorează
pentru neachitarea la termen a obligaţiilor  fiscale,  ca o măsură accesorie în raport  cu
debitul principal, în situaţia în care suma datorată în contul acestui debit a fost stabilită prin
decizie emisă de organul fiscal, opozabilă plătitorului din momentul comunicării sau la o
dată ulterioară acesteia.

De asemenea, obligaţiile fiscale principale şi accesorii se sting în ordinea vechimii
prin încasare, iar pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor
de plată sau plata cu întărziere a creanţelor, debitorul datorează dobânzile/penalităţile de
întârziere.
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   Stingerea  obligaţiilor  de  plată  se  face  cu  respectarea  ordinii  legale,  expres
prevăzută de Codul de procedură fiscală, republicat, iar accesoriile se calculează numai
pentru neachitarea la scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a evidenţei fiscale, precum şi
a precizărilor organului fiscal, se reţin următoarele:

Prin  Decizia  referitoare  la  obligaţiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi
penalităţi de întârziere nr.y/10.07.2018 organele fiscale din cadrul Administraţiei Judeţene
a Finanţelor Publice X au stabilit dobânzi şi penalităţi de întârziere în sumă totală de y lei,
calculate  pe  perioada  31.12.2017-10.07.2018,  aferente  obligaţiilor  fiscale  principale
restante,  reprezentând  impozit  pe  veniturile  din  activităţi  independente  ,diferenţe  de
impozit anual de regularizat, CASS, CASS de regularizat,  astfel:

- dobânzi aferente impozitului pe venit                                                       y lei
- penalităţi aferente impozitului pe venit                                                    yy lei
- dobânzi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat                  yyy lei
- penalităţi aferente diferenţei de impozit anual de regularizat              yyyy lei
- dobânzi aferente CASS                                                                     yyyyy lei
- dobânzi aferente CASS de regularizat                                                     v lei
- penalităţi aferente CASS de regularizat                                                  vv lei

Intrucât  debitele  principale  nu  au  fost  achitate  până  la  data  emiterii  deciziei
contestate, organele fiscale au calculat accesorii pentru perioada 31.12.2017-10.07.2018,
în conformitate cu prevederile art.98 lit.c) şi art. 173 alin.(5) din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.

Prin urmare, având în vedere că domnul XY nu şi-a achitat la termenele scadente
debitele  principale,  potrivit  dispoziţiilor  legale  precizate  pentru  neachitarea  obligaţiilor
fiscale înregistrate în evidenţa fiscală, acesta datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere
de la data scadenţei până la data stingerii prin plata efectuată a impozitelor şi contribuţiilor.

Prin contestaţie petentul susţine că deţine un drept de creanţă pentru suma de vvvv
lei  care  rezultă  din  Decizia  civilă  nr.x/2013,  respectiv  din  Decizia  x/2013  emise  de
Tribunalul X, un drept de creanţă pentru suma de zz lei potrivit Deciziei civile nr.x/2017
emisă de Tribunalul X.

Petentul  precizează  că  prin  Încheierea  civilă  nr.x/12.07.2018  pronunţată  de
Judecătoria  X  în  dosarul  nr.8991/320/2018  a  fost  încuviinţată  executarea  silită  pentru
suma de  zzz  lei,astfel  fiscul  are  de  plată  către  el  în  total  suma de  www lei  conform
hotărârilor definitive până în momentul depunerii contestaţiei. 

În Referatul cu propuneri de soluţionare a contestaţiei nr. /13.08.2018 organul fiscal
precizează că a efectuat compensarea sumei de vvvv lei prin Decizia privind compensarea
obligaţiilor  fiscale nr.  /06.04.2016  cu o parte din obligaţiile  de plată restante pe baza
Deciziei civile nr.x/2013 şi a Deciziei civile x/07.05.2013 pronunţate de Tribunalul X.

Ulterior  a  fost  desfiinţată  Decizia  privind  compensarea  obligaţiilor  fiscale  nr.x/
06.04.2016 şi s-a procedat la anularea din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale în sumă de
vvvv lei.

Faţă de cele constatate şi ca urmare a emiterii Sentinţei nr.x/29.03.2017 pronunţată
de  Tribunalul  X  în  dosarul   nr.  x/102/2016  ,  definitivată  prin  Decizia  nr.x/15.11.2017,
pronunţată  de  Curtea  de  Apel  X,  organul  fiscal  a  procedat  din  nou  la  compensarea
obligaţiilor fiscale datorate în contul „diferenţe de impozit anual de regularizat” în sumă de
vvvv lei,scadente în perioada 2009-2012. 

Astfel  s-a  emis  Decizia  privind  compensarea  obligaţiilor  fiscale  nr.x/23.11.2017
pentru suma de vvvv lei şi ulterior în urma reanalizării modului de stingere a creanţelor
fiscale prin compensare a fost îndreptată eroarea materială din cuprinsul acestei decizii
prin Actul de îndreptare a erorilor materiale nr.x/22.12.2017. În cuprinsul Deciziei privind
compensarea obligaţiilor  fiscale  nr.x/23.11.2017  sumele scăzute  au stins alte obligaţii
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fiscale  şi  nu  cele  reţinute  în  Sentinţa  nr.x/29.03.2017,pronunţată  de  Tribunalul  X  în
Dosarul  nr.x/102/2016,  definitivată  prin  Decizia  nr.x/2017/15.11.2017,  pronunţată  de
Curtea  de  Apel  X.  Prin  Actul  de  îndreptare  a  erorilor  materiale  nr.x/22.12.2017  ,  în
conformitate cu prevederile art.53 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
s-a trecut la înlocuirea rubricii „Data stingerii prin compensare”.

Petentul a formulat contestaţie împotriva Deciziei privind compensarea obligaţiilor
fiscale  nr.x/23.11.2017  ,solicitând  restituirea  sumei  de  x  lei  având  în  vedere  că  prin
Sentinţa nr.x/29.03.2017 nu s-a reţinut vreo stingere a obligaţiilor fiscale.

În  acest  sens  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  X  a  emis  Decizia
nr.x/19.03.2018  privind soluţionarea contestaţiei prin care s-a respins contestaţia având
în vedere că la momentul dat petentul figurează în baza de date a organului  fiscal cu
obligaţii fiscale exigibile, iar restituirea sumelor de la bugetul de stat se efectuează doar în
situaţia în care contribuabilii nu au înregistrate obligaţii fiscale restante.

Prin Decizia x/28.03.2017 pronunţată de Tribunalul  X în Dosarul  nr.x/x/2014 s-a
dispus restituirea cheltuielilor de judecată în sumă de zz lei.

Ca  urmare  Direcţia  Generală  Economică  din  cadrul  MFP  prin  Adresa
nr.x/10.01.2018 a solicitat compensarea obligaţiilor fiscale restante pentru domnul XY cu
obligaţia de plată a unor cheltuieli de judecată în favoarea acestuia,în sumă totală de zz
lei.

Prin  Decizia  privind  compensarea  obligaţiilor  fiscale  nr.x/18.01.2018  în  temeiul
prevederilor  art.167  şi  art.168  din  Legea  207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,organul fiscal a efectuat compensarea sumei de zz lei cu o parte din obligaţiile de
plată datorate în contul „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate.”

Petentul  a  formulat  contestaţie  şi  împotriva  acestei  decizii  de
compensare,soluţionată prin Decizia nr.x/02.04.2018 emisă de AJFP X-Serviciul Evidenţa
Plătitori  Persoane  Fizice-Biroul  Compensări  Restituiri  prin  care  s-a  decis  respingerea
contestaţiei,având în vedere că contribuabilul figura în evidenţa fiscală cu obligaţii de plată
restante.

În situaţiile  de mai sus,compensarea s-a efectuat  în conformitate cu prevederile
Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: 

 „Art. 165 Ordinea stingerii obligaţiilor fiscale
    (1) Dacă un debitor datorează mai multe tipuri de obligaţii fiscale, iar suma
plătită nu este suficientă pentru a stinge toate obligaţiile, atunci se stinge obligaţia
fiscală  pe care o indică debitorul,  potrivit  legii,  sau care este distribuită  potrivit
prevederilor  art.  163,  după caz, stingerea efectuându-se, de drept,  în următoarea
ordine:
    a) toate obligaţiile fiscale principale,  în ordinea vechimii,  şi apoi obligaţiile
fiscale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.”

„Art. 167-  Compensarea - (1) Prin compensare se sting creanţele statului sau
unităţilor  administrativ-teritoriale  ori  subdiviziunilor  acestora  reprezentând
impozite,  taxe,  contribuţii  şi  alte  sume datorate  bugetului  general  consolidat  cu
creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de
la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi  dobândesc
reciproc  atât  calitatea  de  creditor,  cât  şi  pe  cea  de  debitor,  cu  condiţia  ca
respectivele  creanţe  să  fie  administrate  de  aceeaşi  autoritate  publică,  inclusiv
unităţile subordonate acesteia.

(4) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la
care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile.”

„Art. 168 - (8) În cazul în care contribuabilul/plătitorul înregistrează obligaţii
restante, restituirea/rambursarea se efectuează numai după efectuarea compensării
potrivit prezentului cod.
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    (9) În cazul în care suma de rambursat sau de restituit este mai mică decât
obligaţiile  restante  ale  contribuabilului/plătitorului,  se  efectuează  compensarea
până la concurenţa sumei de rambursat sau de restituit.”

Nu  poate  fi  reţinută  în  soluţionarea  favorabilă  a  contestaţiei  nici  menţiunea
petentului conform căruia prin Încheierea civilă nr.x/12.07.2018 pronunţată de Judecătoria
X în Dosarul nr.8991n/320/2018 a fost încuviinţată executarea silită pentru suma de zzz
lei,   deoarece nici această sumă nu se poate restitui  dacă contribuabilul  în cauză are
înregistrate obligaţii fiscale restante. 

În  contextul  considerentelor  anterior  prezentate  şi  având  în  vedere  prevederile
legale  în  materie  se  reţine  că  restituirea  sumelor  de  la  bugetul  general  consolidat  al
statului  se efectuează numai în situaţia în care contribuabilii  în cauză nu înregistrează
obligaţii fiscale restante la bugetul de stat.Din Situaţia analitică debite plăţi solduri rezultă
că la momentul depunerii contestaţiei contribuabilul figurează cu obligaţii fiscale neachitate
în  sumă totală  de x  lei  din  care  impozit  pe venit  x  lei,  diferenţe  de impozit  anual  de
regularizat x lei, CASS x lei şi CASS de regularizat x lei.

Cu  privire  la  afirmaţia  contestatorului  potrivit  căreia  conform Declaraţiei  de  plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2018 are de achitat cu titlu  de impozit  d lei,  câte b lei  pe
trimestru ,se reţine că pentru anul 2018  în contul impozitului pe venit nu au fost stabilite
obligaţii cu titlu de plăţi anticipate,întrucât sistemul de impozitare a veniturilor realizate de
persoanele  fizice  a  fost  modificat  în sensul  autoimpunerii  prin  Declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Faţă  de  cele  mai  sus  prezentate,  întrucât  prin  contestaţie  petentul  nu  prezintă
motive de fapt şi de drept privind modul de calcul al accesoriilor din care să rezulte o altă
stare de fapt fiscală şi nu face dovada stingerii obligaţiilor principale asupra cărora au fost
calculate  accesoriile  contestate  pentru  perioada  31.12.2017-10.07.2018,  contestaţia
urmează a fi respinsă ca neîntemeiată pentru suma de y lei. 

Pentru considerentele aratăte mai sus şi în temeiul art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se

DECIDE

1. Respingerea ca nedepusă în termen a contestaţiei formulate de domnul
XY împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile  fiscale accesorii  reprezentând dobânzi  şi
penalităţi  de  întârziere  nr.x/31.12.2017 emisă  de  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor
Publice X prin care s-au stabilit accesorii în valoare totală de x lei aferente impozitului pe
venit, diferenţelor de impozit anual de regularizat,CASS, CASS de regularizat.

2. Respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată  formulată de domnul XY
împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi
de întârziere nr. y/10.07.2018 emisă de Administraţia  Judeţeană a Finanţelor  Publice  X
pentru suma de y lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe venit, diferenţelor de
impozit anual de regularizat,CASS, CASS de regularizat.

               

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi
contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul X.
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