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DECIZIA NR .              /               2009

privind  propunerea de solutionare a contestatiei formulata de   X impotriva 
deciziei  referitore la obligatiile de plata accesorii nr. Y/ Y emisa de A.F.P.M. 

X 

        X  , cu domiciliul  in X , strada X ,bloc X, sc. X, et. Y, ap.Y, judetul X, 
avand  cod  numeric  personal  X,  contesta  sumele  stabilite  prin  decizia 
referitore la obligatiile de plata accesorii nr. Y/ Y  emisa de A.F.P.M. X . 
       Contestatia fiind inregistrata la D.G.F.P.X la nr. Y/Y ( decizia a fost 
comunicata petentului  in data de Y )   indeplineste conditia de procedura 
prevazuta de articolul 207 alin. 1 din O.G. NR. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala, republicata. 
        Procedura fiind indeplinita s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
       In contestatia formulata petenta precizeaza : 
    '' 1.  In data de Y am intrat in posesia acestei decizii. 
       2. Am consultat serviciul financiar al X de la care am trecut in rezerva 
conform deciziei nr. Y ( pensie de serviciu conform Legii nr. 164/ 2001) in 
legatura cu aceasta problema , iar raspunsul a fost de a ma adresa 
A.F.P.M. X ...'' 
   II. Prin Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr Y/ Y emisa 
de A.F.P.M. X intocmita  de organele de impunere din cadrul Administratiei 
Finantelor Publice X s-au stabilit in sarcina petentului obligatii suplimentare 
in suma de Y lei, reprezentand  majorari de intarziere calculate pentru 
debite neachitate la termen.

III.  Avand  in  vedere  sustinerile  contestatorului  si  documentele 
invocate de aceasta,  constatarile organelor  de inspectie  fiscala si  actele 
normative invocate de acesta si de organele de inspectie fiscala, se retin 
urmatoarele :

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Dolj

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, 
jud. Dolj
Tel : 0251 410718,0251 410683
Fax : 0251 525925
e-mail : Date.Craiova.DJ@mfinante.ro
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       Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca  suma totala de Y 
lei,  stabilita  suplimentar  in  sarcina   domnului  X  este  legal  datorata  de 
aceasta.
       In baza articolului 62, alin. 2 din O.G. nr. 73/1999 privind impozitul pe 
venit , a declaratiei de venit global pe anul 2001 inregistrata in Y  , a notei 
de  constatare  nr.  Y  ,  organele  de  impunere  fiscala  au  emis  decizia  de 
impunere anuala pentru persoanele fizice romane cu domiciliul in X pe anul 
Y nr. Y/Y. 
      Conform acestei decizii  domnului X I  s-a stabilit   in plus de catre 
organul de impunere fiscala o diferenta de impozit anual de regularizat  in 
suma de X lei . 
    Acest debit nu a fost achitat la termenele stabilite, si in consecinta pentru 
neachitarea lor petentul datoreaza majorari de intarziere in suma de Y lei, 
in conformitate cu prevederile art.119 si  art.120 din Codul de procedura 
fiscala.
      “ART. 119
    Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1)  Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
    
        ART. 120
    Majorări de întârziere
    (1) Majorările 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.”
   

Fata de cele prezentate organul de solutionare retine :
− suma de Y lei reprezentand majorari de intarziere  a fost calculata de 

organul fiscal pentru debitul in suma de Y lei cu termen de plata Y , debit 
stabilit  prin  decizia  de  impunere  pentru  persoanele  fizice  romane  cu 
domiciliul in X pe anul X,  nr. X/ X.

   Majorarile  de intarziere care fac obiectul  prezentei  contestatii  au fost 
calculate in mod legal  de organele de impunere deoarece sunt aferente 
impozitului pe venitul anual global  pe care petentul nu l-a achitat la termen.
   Pentru  aceste  considerente  urmeaza a  se  respinge  ca  neintemeiata 
contestatia formulata de  domnul X  .    

Pentru  considerentele  aratate  si  in  temeiul  art.  216  alin.  (1)  din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 , privind Codul de Procedura fiscala, 
republicata,  se :

    DECIDE   
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       Respingerea ca neintemeiata a contestatiei  formulata de  domnul  X 
impotriva deciziei  referitore la obligatiile de plata accesorii nr.Y /Y  emisa 
de A.F.P.M. X. 
         Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul X in termen de 6 ( sase ) 
luni de la comunicare . 

                                              DIRECTOR EXECUTIV 
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