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DECIZIA  nr. 225/19.03.2015   

privind solutionarea contestatiei formulata de  
doamna RM, 

      inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x  
 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare 
contestatii a fost sesizata cu adresa nr. x de  catre Administratia sector 1 a Finantelor Publice, 
inregistrata la DGRFPB sub nr. x cu privire la contestatia formulata de doamna RM, cu domiciliul 
in . ....., Bucuresti. 

 Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia sector 1 a Finantelor Publice sub nr. x, il 
constituie Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. a/b, in 
suma de x lei, reprezentand accesorii aferente impozitului pe veniturile din activitati agricole, 
comunicata prin posta, cu confirmare de primire in data de 23.08.2014. 

 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 Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia 
formulata de doamna RM. 

 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, doamna RM solicita anularea Deciziei referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. a/b in suma totala de x lei invocand faptul ca aceasta a efectuat plata 
aferenta impozitului pe venitul agrícol din 2013 in data de 18.09.2013 conform chitantei seria 
TS9 nr. ..... 
 In concluzie, contribuabila solicita anularea deciziei referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. a/b. 
   

  II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. 
a/b, organele fiscale din cadrul Administratiei sector 1 a Finantelor Publice, au stabilit in sarcina 
contribuabilei RM, in baza situatiei analitice debite/plati/solduri pe anul 2013, accesorii aferente 
impozitului pe veniturile din activitati agricole pentru veniturile realizate pe anul 2013, in suma 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 organul fiscal este indreptatit sa calculeze 
accesorii aferente obligatiilor fiscale, in conditi ile in care contribuabila a efectuat plata la 
termenul scadent al debitului care a generat acceso riile atacate, organul fiscal emitand 
nota privind corectia erorilor din documentele de p lata .  

 
In fapt , Administratia sector 1 a Finantelor Publice, a emis Decizia referitoare la obligatiile 

de plata accesorii nr. a/b, prin care s-au stabilit accesorii in suma totala de x lei, pentru perioada 
26.10.2013-05.08.2014, aferente deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit 
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de 
contributii de asigurari sociale pentru anul 2013 nr. s/w. 

Doamna RM contesta decizia de calcul accesorii emisa de organele fiscale precizand ca 
dobanzile si penalitatile de intarziere nu le datoreaza avand in vedere ca debitul pentru care au 
fost calculate accesorii a fost achitat. 

In data de 08.08.2014, doamna RM constata ca in mod eronat a achitat suma de y lei in 
contul impozitului pe venitul din activitati independente in loc de impozitul pe venituri din activitati 
agricole si intocmeste cererea nr. .... prin care solicita corectia  erorilor din documentele de plata. 
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Cererea de corectie a contestatarei a fost solutionata in data de 08.09.2014 prin Nota 
privind corectia erorilor din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat 
obligatii fiscale.  

      
In drept , dispozitiile art. 119, art. 120 si art. 120¹ din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
“Art. 119 (1)  Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de 

plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalit ăţi de întârziere .” 
 
“Art. 120  (1)  Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 

fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează 
pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi 
până la data stingerii sumei datorate inclusiv.[...] 

(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de  întârziere şi poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale .” 
    
 Ulterior, incepand cu data de 1 martie 2014 au intrat in vigoare prevederile OUG nr. 
8/2014, care a modificat art. 120 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“Art. 120 . – "(7) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de  întârziere .” 
 

“Art. 120¹ . – (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi 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. 120 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător”.             
 

In speta sunt incidente si dispozitiile legale art. 114 alin (4) din O.G. nr. 92/2003 care 
prevede: 

„(4) Pentru creanţele fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi 
unităţile subordonate, organul fiscal, la cererea debitorului, va efectua îndreptarea erorilor din 
documentele de plată întocmite de acesta şi va considera valabilă plata de la momentul 
efectuării acesteia, în suma şi din contul debitorului înscrise în documentul de plată, cu condiţia 
debitării contului acestuia şi a creditării unui cont bugetar.” 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si a prevederilor legale mai sus 

prezentate rezulta urmatoarele: 
- dobanzile si penalitatile de intarziere se calculeaza pentru neachitarea la termenul de 

scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata; 
- contribuabila a achitat cu chitanta  TS9 nr. ... suma de y lei aferenta sumei de plata 

stabilita prin deciziei de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii 
de asigurari socieale de sanatate, precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari 
sociale pentru anul 2013 nr. s/w; 

- in data de 08.08.2014, doamna RM constata ca a in mod eronat a achitat suma de y lei 
in contul impozitului pe venitul din activitati independente in loc de impozitul pe venituri din 
activitati agricole si intocmeste cererea nr. ... prin care solicita corectia  erorilor din documentele 
de plata; 

- cererea de corectie a contestatarei a fost solutionata in data de 08.09.2014 prin Nota 
privind corectia erorilor din documentele de plata intocmite de debitori prin care s-au achitat 
obligatii fiscale; 

- prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. a/b, organele fiscale au calculat 
accesorii aferente impozitului pe veniturile din activitati agricole in suma de x lei, pentru perioada 
26.10.2013-05.08.2014. 

 
Prin urmare, se constata ca ulterior emiterii si comunicarii deciziei referitoare la obligatiile 

de plata, organul fiscal la cererea contestatarei a emis nota privind corectia erorilor din 
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documentele de plata nr. TS9 nr. ..., motiv pentru care plata de y lei se considera a fi efectuata in 
termen, nemaisubzistand plata cu intarziere a obligatiei de plata, si nici accesoriile aferente 
sumei de y lei stabilite prin decizia atacata. 

 
Fata de cele prezentate, se va admite contestatia contribuabilei RM pentru suma de x lei, 

reprezentand accesorii, si pe cale de consecinta, se va anula Decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. a/b, emisa de Administratia sector 1 a Finantelor Publice. 
 

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 84 alin 8 din Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, art. 45, art. 119, art. 120 si in temeiul art. 206, din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare,  

 
  

                       DECIDE 

Admite contestatia formulata de doamna RM si anuleaza Decizia referitoare la obligatiile 
de plata accesorii nr. a/b, emisa de Administratia sector 1 a Finantelor Publice, prin care s-au 
stabilit  accesorii in suma de x lei.  

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac. 


