
                                                                                
 

Pagina: 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. ___40__ 
din __21.04.2011__________ 

 
 

privind solu�ionarea contesta�iei  formulat� de persoana fizic�  
X X X, CNP X, cu domiciliul în municipiul .... str. X X nr. , jude�ul Suceava, 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava  sub 
nr. Xdin 23.03.2011 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului .... prin adresa nr. x din 22.03.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. X 
din 23.03.2011, cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� X X X CNP X, 
cu sediul în localitatea ...., str. X X nr. x, jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� X X X contest� Decizia referitoare la obliga�iile fiscale 

accesorii nr. X din 31.12.2010, privind suma de X lei reprezentând accesorii 
aferente cheltuielilor de �colarizare. 

  
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  
 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute la art. 205 �i 209 

alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� X X X contest� m�surile stabilite prin Decizia 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 31.12.2010, emis� de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului ...., privind obliga�iile fiscale în 
sum� de X lei, reprezentând accesorii cheltuieli de �colarizare, pe care o 
consider� nelegal� �i netemeinic�. 

 
 
 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

            
Str. X  
Tel : X 
Fax : X 
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În sus�inerea contesta�iei petentul precizeaz� c�, în ziua de 23.07.2008, s-a 
înfiin�at pe numele s�u Titlul executoriu nr. X, a c�rui legalitate a fost contestat� în 
instan��, iar în ziua de 5 septembrie 2008 Judec�toria x a dispus suspendarea 
execut�rii silite a titlului executoriu pân� la solu�ionarea contesta�iei la executare, 
respectiv  pân� în ziua de 11.02.2009. 

În ziua de 26.02.2009 s-a întocmit proces verbal de sechestru pentru un bun 
imobil aflat în proprietatea sa pentru a se proceda la executarea silit� –valorificare 
conform legii - terenul fiind indisponibilizat. În acela�i timp bunul imobil a fost 
evaluat în ziua 03.11.2009 cu suma de x lei. 

În sus�inerea contesta�iei petenta invedereaz� prevederile art. 159 �i 167 din 
Codul de procedur� fiscal�. 

De asemenea, petentul precizeaz� c� nu datoreaz� penalit��i/dobânzi/major�ri 
pentru perioada 15.11.2007 - 23.07.2008.  

În perioada 15.11.2007 – 23.07.2008 decizia de impunere întocmit� de I.J.P.F. 
Suceava a fost atacat� pe cale administrativ� �i numai dup� respingerea contesta�iilor 
formulate organelor abilitate, I.J.P.F. a solicitat înfiin�area titlului executoriu �i din 
acest moment s-ar datora penalit��i. 

Totodat� petenta precizeaz� c� în perioada 05.09.2008 – 11.02.2009 executarea 
silit� a titlului executoriu a fost suspendat� de c�tre instan�� fapt pentru care sus�ine 
c� nu datoreaz� penalit��i dobânzi sau major�ri. 

Contestatorul sus�ine c� odat� ce s-a indisponibilizat un bun imobil proprietatea 
sa (26.02.2009) pentru a se procedat la executare silit� �i nu s-a procedat la o vânzare 
prin licita�ie sau o alt� modalitate, nu s-a respectat con�inutul dispozi�iei art. 167 
Codul de procedur� fiscal�, consider� c� nu se datoreaz� penalit��i/major�ri sau 
dobânzi pentru aceast� perioad�. 

     Petenta solicit� ca, în baza art. 175 din Codul de procedur� fiscal�, s� se 
dispun� stingerea crean�ei fiscale prin trecerea în proprietate public�/privat� a statului 
sau a unit��ilor administrativ teritoriale a bunului supus execut�rii silite �i 
indisponibilizat din 26.02.2009. 
    

II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 
31.12.2010 s-au stabilit în sarcina contestatorului accesorii în sum� de X lei 
aferente cheltuielilor de �colarizare, în temeiul art. 88 lit. c  �i art. 119 din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

 
Prin Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010, 

emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ...., s-au calculat în sarcina 
persoanei fizice X X X accesorii în sum� de X lei, aferente cheltuielilor de 
�colarizare, astfel: 

 
- în sum� de X  lei reprezentând major�ri de întârziere calculate pentru  

perioada 10.04.2010-30.06.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
- în sum� de X  lei reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 01.07.2010-

30.09.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
- în sum� de X  lei reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 01.10.2010-

31.12.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
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- în sum� de X lei reprezentând penalit��i calculate pentru perioada 
15.11.2007-31.12.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei. 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  

vedere  motiva�iile  contestatoarei,  în  raport  cu  actele  normative în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 
 

Referitor la suma de X lei, reprezentând accesorii aferente cheltuielilor de 
�colarizare stabilite în sarcina persoanei fizice X X X prin Decizia referitoare la 
obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010, cauza supus� solu�ion�rii este 
dac� pentru recuperarea cheltuielilor de �colarizare transmise spre executare 
organului fiscal, acesta are obliga�ia de a calcula accesorii potrivit art. 119 �i 120 
din Codul de procedur� fiscal�, precum �i data la care devine scadent� obliga�ia 
de plat�. 

 
În fapt, prin Decizia de imputare nr. X  din 14.11.2007, anexat� la dosarul 

cauzei, Inspectoratul Jude�ean al Poli�iei de Frontier� Suceava a imputat persoanei 
fizice X X X suma de x lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor de �colarizare, 
conform Procesului Verbal de cercetare administrativ�  nr. x din 09.11.2007. 

Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organele fiscale fac men�iunea c� 
prin adresa nr. X 6/02.07.2008, Direc�ia Poli�iei de Frontier� .... transmite spre 
urm�rire �i încasare suma de x lei, din care s-a încasat prin poprire suma de x lei, 
r�mânând de încasat diferen�a de X  lei. 

De asemenea, precizeaz� c�, prin Încheierea Judec�toriei .... din 05.09.2008, s-
a dispus suspendarea execut�rii silite a titlului executoriu nr. x pân� la solu�ionarea 
contesta�iei la executare. 

Prin Sentin�a civil� nr. x a Judec�toriei .... s-a admis contesta�ia la executare �i 
s-a desfiin�at titlul executoriu. 
 Cu adresa nr. x, Serviciul juridic a comunicat Administra�iei Finan�elor Publice 
a Municipiului .... c�, prin decizia din data de 11.02.2009, instan�a admite recursul 
formulat de D.G.F.P. Suceava împotriva Sentin�ei nr. x din 03.10.2008 �i respinge 
contesta�ia la executare �i cererea de suspendare. 

Prin Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010, 
emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ...., s-au stabilit în sarcina 
persoanei fizice X X X accesorii în sum� de X lei, aferente cheltuielilor de 
�colarizare, astfel: 

 
- în sum� de X  lei reprezentând major�ri de întârziere calculate pentru  

perioada 10.04.2010-30.06.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
- în sum� de X  lei reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 01.07.2010-

30.09.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
- în sum� de X  lei reprezentând dobânzi calculate pentru perioada 01.10.2010-

31.12.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei; 
- în sum� de X lei reprezentând penalit��i calculate pentru perioada 

15.11.2007-31.12.2010 aferente unui debit în sum� de X  lei. 



                                                                                
 

Pagina: 4 

 
 

Petenta precizeaz� c�, în perioada 05.09.2008 – 11.02.2009, executarea silit� a 
titlului executoriu a fost suspendat� de c�tre instan��, fapt pentru care sus�ine c� nu 
datoreaz� penalit��i, dobânzi sau major�ri �i c� odat� ce s-a indisponibilizat un bun 
imobil proprietate (26.02.2009) pentru a se procedat la executare silit� �i nu s-a 
procedat la o vânzare prin licita�ie sau o alt� modalitate, nu s-a respectat con�inutul 
dispozi�iei art. 167 Codul de procedur� fiscal�, fapt pentru care consider� c� nu se 
datoreaz� penalit��i/major�ri sau dobânzi pentru aceast� perioad�. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile  
 
� prevederile art. 25 alin. 2 �i art. 47 din OG 121/28.08.1998 privind 

r�spunderea material�  a militarilor: 
 
Art. 25 

„(2) Decizia de imputare se emite de c�tre comandantul sau �eful unit��ii a 
c�rei comisie a efectuat cercetarea administrativ� �i constituie titlu executoriu.” 

 
   Art. 47 
„Când militarii sunt trecu�i în rezerv� sau în retragere, când contractul 

militarilor angaja�i înceteaz� ori când personalul civil nu mai este încadrat în 
unit��i militare, unit��ile militare care au în eviden�� debite din imputa�ii 
definitive, indiferent de valoarea lor, le transmit spre executare organelor 
financiare în raza c�rora domiciliaz� debitorii. Confirmarea de c�tre aceste 
organe a primirii titlului executoriu constituie actul pe baza c�ruia crean�a se 
scade din eviden�a contabil� a unit��ii care a transmis titlul executoriu”. 

 
Potrivit prevederilor legale sus citate, persoanelor care, din diferite motive, au 

pierdut calitatea de militari li se aplic� un tratament juridic constând în emiterea de 
c�tre unit��ile militare a titlurilor executorii cu privire la debite din imputa�ii 
definitive �i transmiterea acestora, spre executare, organelor financiare. 

 
� prevederile art.1, art. 2, art. 21, art. 22, art. 23 �i art. 110 din O.G 

nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare:  

  Art. 1 
    „(2) Prezentul cod se aplic� �i pentru administrarea drepturilor vamale, 
precum �i pentru administrarea crean�elor provenind din contribu�ii, amenzi �i 
alte sume ce constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit legii, în 
m�sura în care prin lege nu se prevede altfel. 
    (3) Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat se în�elege ansamblul activit��ilor 
desf��urate de organele fiscale în leg�tur� cu: 
    a) înregistrarea fiscal�; 
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    b) declararea, stabilirea, verificarea �i colectarea impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general consolidat; 
    c) solu�ionarea contesta�iilor împotriva actelor administrative fiscale. 
 
   ART. 2 
    „(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.” 

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�. 
 

ART. 21 
    „Crean�ele fiscale 
    (1) Crean�ele fiscale reprezint� drepturi patrimoniale care, potrivit legii, 
rezult� din raporturile de drept material fiscal.” 
 

ART. 22 
     Obliga�iile fiscale 
   „d) obliga�ia de a pl�ti dobânzi, penalit��i de întârziere sau major�ri de 
întârziere, dup� caz, aferente impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume 
datorate bugetului general consolidat, denumite obliga�ii de plat� accesorii;” 
 
 ART. 23 
    „Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale 
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� 
corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de 
impunere care le genereaz�. 
    (2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a determina 
obliga�ia fiscal� datorat�.” 
 
   ART. 110 
    „Colectarea crean�elor fiscale 
    (2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean�� sau al 
unui titlu executoriu, dup� caz. 
    (3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� 
crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, 
potrivit legii.” 
 
 Referitor la titlurile de crean��, pct. 107.1 din Normele metodologice de 
aplicare a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, prevede urm�toarele: 
 
 „107.1 Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se 
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele 
competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii.  
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 Totodat�, potrivit prevederilor art. 111, art. 119 �i art. 120 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
 
    ART. 111 
     „Termenele de plat� 

Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute de 
Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�.” 

 
 ART. 119 

    „Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor 
de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 
    (2) Nu se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de întârziere pentru sumele datorate 
cu titlu de amenzi de orice fel, obliga�ii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, 
cheltuieli de executare silit�, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum �i 
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor �i sumelor confiscate care 
nu sunt g�site la locul faptei. 
    (3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi 
apar�ine crean�a principal�. 
    (4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în 
condi�iile aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6).” 
 
     ART. 120 
    „Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 
 
 Astfel, potrivit normelor legale sus-citate, contribuabilii sunt obliga�i s� achite 
la scaden�a prev�zute de lege, toate impozitele/taxele datorate bugetului general 
consolidat, inclusiv a celor reprezentând recuperarea pagubelor datorate, iar în caz 
contrar datoreaz� dobânzi de la data scaden�ei �i pân� la data stingerii datoriilor, 
inclusiv. 
 

În spe��, prin adresa nr. X 6/02.07.2008, Direc�ia Poli�iei de Frontier� ...., 
transmite spre urm�rire �i încasare suma de x lei, din care s-a încasat prin poprire 
suma de x  lei, r�mânând de încasat diferen�a de X  lei. 

Prin Încheierea Judec�toriei .... din 05.09.2008, s-a dispus suspendarea 
execut�rii silite a titlului executoriu nr. x, pân� la solu�ionarea contesta�iei la 
executare. 

Prin Sentin�a civil� nr. x a Judec�toriei ...., s-a admis contesta�ia la executare �i 
s-a desfiin�at titlul executoriu. 

Cu adresa nr. x, Serviciul juridic a comunicat Administra�iei Finan�elor Publice 
a Municipiului .... c�, prin decizia din data de 11.02.2009, instan�a admite recursul 
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formulat de DGFP Suceava împotriva Sentin�ei nr. x din 03.10.2008 �i respinge 
contesta�ia la executare �i cererea de suspendare. 
 

Debitul r�mas de recuperat de X lei a fost stabilit prin Decizia de imputare nr.X 
/14.11.2007 emis� de Inspectoratul Jude�ean al Poli�iei de Frontier� Suceava, în 
conformitate cu art. 25 din Ordonan�a Guvernului nr. 121/1998 privind r�spunderea 
material� a militarilor, care reprezint� titlu executoriu emis pentru persoana fizic� X 
X X. 

Prin adresa nr. X din data de 02.07.2008, emis� de Inspectoratul jude�ean al 
Poli�iei de Frontier� Suceava, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului .... sub nr. x din 02.07.2008, se solicit� preluarea în debit a sumei de x  
lei, pentru X X X, care nu mai are calitatea de angajat al institu�iei de la data de 
22.08.2007, dat� la care era înregistrat în eviden�ele institu�iei cu o pagub� de restituit 
în valoare de x lei. 

Din textele de lege men�ionate rezult� c� pentru debitul datorat de persoana 
fizic� X X X, în sum� de X  lei, se datoreaz� accesorii, Administra�ia Finan�elor 
Publice a Municipiului .... emi�ând în acest sens Decizia referitoare la obliga�iile 
fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010, prin care s-au calculat accesorii în sum� de x 
lei, pentru perioada 10.04.2010-31.12.2010. 

 
În aceea ce prive�te data la care devine scaden�� obliga�ia de plat� transmis� 

spre executare �i de la care organul fiscal este îndrept��it s� calculeze major�ri de 
întârziere, Direc�ia General� Juridic� din cadrul ANAF a comunicat într-o spe�� 
similar� urm�toarele: 

„Sumele în cauz�, stabilite în temeiul art. 47 din OG nr. 121/1998, reprezint�  
sume datorate unei institu�ii publice  finan�at� în întregime de la bugetul de stat, astfel 
c� în aceast� situa�ie, sunt aplicabile dispozi�iile art. art. 62 alin. 2 din Legea nr. 
500/2002 privind finan�ele publice, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit 
c�rora institu�iile finan�ate inclusiv de la bugetul de stat vars� integral veniturile 
realizate la acest buget.” 

Având în vedere cele de mai sus, precum �i dispozi�iile art. 47 din OG nr. 
121/1998, potrivit� c�rora aceste debite sunt transmise, spre executare silit�, 
organelor fiscale competente subordonate Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal�, pentru neplata în termen se datoreaz� major�ri de întârziere calculate potrivit 
legii, ele neîncadrându-se în cazurile în care nu se datoreaz� accesorii, stipulate 
expres �i limitativ  la alin. 2 al art. 119 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Direc�ia general� juridic� din cadrul ANAF, într-o spe�� similar� a comunicat 
urm�toarele: 

„Data de la care se datoreaz� accesorii este ziua urm�toare expir�rii 
termenului de plat�, calculat în func�ie de data comunic�rii c�tre debitor a 
înscrisului prin care a fost stabilit� crean�a.”   

   Din contextul prevederilor legale de mai sus se re�ine c� dac� legea nu 
prevede astfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia fiscal� corelativ� se nasc în 
momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz�. 
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Urmare celor precizate, pentru debitul datorat în sum� de X lei se datoreaz� 
accesorii, fiind emis� de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului .... 
Decizia de calcul al accesoriilor nr. X din 31.12.2010 care reprezint� titlu de 
executoriu a�a cum este precizat la art.2 din decizia de imputare, prin care au fost 
calculate accesorii în sum� de X lei, pentru perioada 10.04.2010-31.12.2010. 

 
Totodat�, Decizia de imputare nr. X/14.11.2007 emis� de Inspectoratul 

jude�ean al poli�iei de frontier� Suceava constituie titlu de crean�� de la data 
comunic�rii. 

Referitor la sus�inerea contestatoarei conform c�reia, în perioada 05.09.2008 – 
11.02.2009, executarea silit� a titlului executoriu a fost suspendat� de c�tre instan��  
�i nu se datoreaz� penalit��i, dobânzi sau major�ri, acesta nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât, în conformitate cu prevederile Ordinului 
Ministrului Economiei �i Finan�elor nr. 2144 din 2008 pentru modificarea �i 
completarea Ordinul Ministrului Finan�elor Publice nr. 1722/2004 pentru aprobarea 
instruc�iunilor privind organizarea Sistemului de administrare a crean�elor fiscale, 
suspendarea execut�rii silite are ca efect încetarea numai a formelor de executare 
silit�, pân� la expirarea duratei suspend�rii. În acest caz crean�ele suspendate la 
executare pot fi stinse prin orice alt� modalitate prev�zut� de Codul de procedur� 
fiscal�, în condi�iile în care nu exist� obliga�ii fiscale restante, mai vechi decât 
crean�ele suspendate la executare silit�. 

În situa�ia în care executarea silit� se suspend�, se datoreaz� �i se calculeaz� 
major�ri de întârziere pentru crean�ele fiscale a c�ror executare silit� este suspendat�.    

Având în vedere cele precizate mai sus se re�ine c�, accesoriile în sum� de X 
lei au fost stabilite de organul fiscal pentru perioada 10.04.2010 - 31.12.2010 prin 
Decizia referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010 ca urmare a 
prelu�rii în eviden�� a debitului în sum� de  X  lei, r�mas de plat� din Decizia de 
imputare nr. X /14.11.2007 transmis spre executare Administra�iei Finan�elor Publice 
a Municipiului .... de c�tre Direc�ia Poli�iei de Frontier� .... – Inspectoratul Jude�ean 
al Poli�iei de Frontier� Suceava.  

În concluzie, având în vedere cele men�ionate se constat� faptul c� Decizia 
referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010 a fost corect emis� de 
c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului ...., iar motiva�iile 
contestatorului nu sunt de natur� s� modifice cele stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 31.12.2010, motiv pentru care contesta�ia va fi 
respins� ca neîntemeiat� pentru accesoriile în sum� de X lei. 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul  
prevederilor art. 25 alin. 2 �i art. 47 din OG nr. 121/28.08.1998 privind r�spunderea 
material� a militarilor, art. 1, art. 2, art. 21, art. 22, art. 23, art. 110, art. 111, art. 190, 
art. 120 �i art. 141 alin. 9 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 107.1 din Normele 
metodologice de aplicare a OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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DECIDE: 

 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� 
X X X împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile fiscale accesorii nr. X din 
31.12.2010, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului .... pentru 
accesoriile în sum� de X lei aferente cheltuielilor de �colarizare. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


