
                   MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
          AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă
           Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a  jude Ńului V            

                                     Str. Ştefan cel Mare, nr. 56, V, jud.  V
                                            tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: 235317067

              e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro

DECIZIA nr. 75/ 28.10.2010
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de doamna

"BIM" (CNP: ________),
înregistrată la D.G.F.P. V sub nr. ________/06.09.2010

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  JudeŃului  V  prin  Compartimentul
soluŃionare contestaŃii a fost sesizată de AdministraŃia FinanŃelor Publice B, cu adresa
nr.  ________/01.09.2010,  înregistrată  la  D.G.F.P. V.  sub nr.  ________/06.09.2010,
asupra contestaŃiei formulată de doamna "BIM" CNP: ________, cu domiciliul în B, str.
________,  judeŃul  V  prin  reprezentantul  sau,  avocat  BMT  conform  Împuternicirii
avocaŃiale nr..../18.08.2010.

Obiectul  contestaŃiei,  înregistrată  la  AdministraŃia  FinanŃelor  Publice  B  sub
nr.________/23.08.2010, îl constituie Deciziile de calcul accesorii nr. ________ şi, nr.
________2 din 15.01.2010, nr.________3 şi nr. ________4 din 19.01.2009, prin care
s-au calculat accesorii aferente impozitului pe veniturile din cedarea folosinŃei bunurilor
în sumă totală de S lei, obligaŃii de plată despre care petenta a luat cunoştinŃă în data
de 19.07.2010, din titlul  executoriu nr.  ________4/08.06.2010 şi  somaŃia   emisă  în
dosarul de executare nr. ________6/08.06.2010.

Dosarul  contestaŃiei  este  însoŃit  de  Referatul  nr.  ________/01.09.2010  cu
propuneri  de  soluŃionare  a  contestaŃiei  formulate  de  doamna  "BIM"  prin  care  se
propune respingerea contestaŃiei ca nedepusă în termen motivat de faptul că deciziile
nr. ________ şi, nr. ________2 din 15.01.2010 au fost comunicate prin publicitate pe
data de 22.02.2010 iar deciziile nr.________3 şi nr. ________4 din 19.01.2009 pe data
de 22.03.2010, fără a dovedi cu documente acest fapt.  

Având în vedere prevederile art. 205 alin. (1), art. 207 (1) si art. 209 alin.(1) lit.
(a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ale pct. 3.9
din OPANAF nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX
din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată
care precizează:  ”În condiŃiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica
respectarea  termenului  de  depunere  a  contestaŃiei,  iar  în  urma  demersurilor
întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul a luat la cunoştinŃă de
actul administrativ fiscal atacat, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal”,
DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  V  este  investită  să  soluŃioneze
contestaŃia formulată de doamna  "BIM".

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei rezulta următoarele:
I. Prin contestaŃia formulată petenta se îndreaptă împotriva accesoriilor aferente

veniturilor din cedarea folosinŃei bunurilor, stabilite prin Deciziile de calcul accesorii nr.
________  şi,  nr.  ________2  din  15.01.2010,  nr.________3  şi  nr.  ________4  din
19.01.2009, prin care s-au stabilit accesorii aferente impozitului pe veniturile anuale din
cedarea folosinŃei bunurilor în sumă totală de S lei, arătând următoarele:

- a luat cunoştinŃă de obligaŃiile de plată a accesoriilor în sumă de S lei în data
de  19.07.2010,  din  titlul  executoriu  nr.  ________5/08.06.2010  şi  somaŃia  emisă  în
dosarul de executare nr. ________6/08.06.2010.

-  nu  i-au  fost  comunicate  deciziile  de  calcul  accesorii  enumerate  în  titlul
executoriu nici o dată cu titlul executoriu şi somaŃia, nici în prealabil şi nici ulterior;
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-  înscrisurile  comunicate,  sunt  emise pe numele „P...”  iar  în  fapt  petenta  se
numeşte „B...”, nume pe care l-a purtat anterior căsătoriei din anul 2000 şi la care a
revenit după divorŃ.

- în timpul căsătoriei respective nu a dobândit în proprietate singură sau cu soŃul
nici un fel de bun impozabil şi ca urmare nu a cedat folosinŃa nici unui bun.

Pentru aceste motive contestatoarea consideră  titlurile  de creanŃă  contestate
vădit nelegale şi solicită admiterea contestaŃiei şi anularea  acestora. 

II.  Prin  Deciziile  de  calcul  accesorii  nr.  ________/15.01.2010,  nr.
________2/15.01.2010,  nr.________3  din  19.01.2009  şi  nr.  ________4  din
19.01.2009,  A.F.P. B- Biroul AsistenŃă pentru contribuabili a stabilit în sarcina doamnei
"BIM", accesorii de plată aferente impozitului pe veniturile anuale din cedarea folosinŃei
bunurilor în sumă totală de S lei.

III. Având  în  vedere  documentele  existente  la  dosarul  cauzei,  constatările
organului
fiscal,  susŃinerile  contribuabilei  şi  prevederile  legale  în  vigoare pe perioada supusă
impunerii se reŃin următoarele:

Cu privire la majorările de întârziere în sumă de lei S  lei:
Cauza  supus ă  solu Ńionării  Direc Ńiei  Generale  a  Finan Ńelor  Publice  a

jude Ńului  V  prin  Compartimentul  Solu Ńionare  Contesta Ńii  este  s ă  se  pronun Ńe
dacă doamna "BIM" datoreaz ă obliga Ńiile fiscale în sum ă de S lei reprezentând
accesorii impozitului pe veniturile din cedarea fol osin Ńei bunurilor , în condi Ńiile
în care nu face dovada pl ăŃii obliga Ńiei principale.

În  fapt,  prin  Deciziile  de  calcul  accesorii  nr.  ________/15.01.2010,  nr.
________2/15.01.2010,  nr.________3  din  19.01.2009  şi  nr.  ________4  din
19.01.2009,  A.F.P. B- Biroul AsistenŃă pentru contribuabili a stabilit în sarcina doamnei
"BIM", accesorii de plată aferente impozitului pe veniturile anuale din cedarea folosinŃei
bunurilor în sumă totală S lei. 

Prin adresa nr. ________/05.10.2010 Compartimentul SoluŃionare ContestaŃii a
solicitat organului fiscal completarea dosarului cauzei cu toate documentele prin care
s-au individualizat sumele de plată inclusiv copie după  decizia (deciziile) de impunere
privind  veniturile  din  cedarea  folosinŃei  bunurilor  cu  dovada  comunicării  acestora
precum şi completarea referatului cauzei cu precizări privind modul de stabilire şi de
stingere a debitelor, termenele scadente, respectiv modul de calcul al majorărilor de
întârziere.

Prin  adresa  nr.________/21.10.2010,  înregistrată  la  D.G.F.P.  V  sub  nr.
14107/25.10.2010, organul fiscal  răspunde solicitărilor  Compartimentului  SoluŃionare
ContestaŃii completând dosarul cauzei cu Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate
cu titlu de impozit  privind venitul  din cedarea folosinŃei bunurilor,  deciziile  de calcul
accesorii  nr.  ________  şi  nr.  ________2  din  15.01.2010,  nr.________3  şi  nr.
________4 din 19.01.2009, contractul nr. ________10.05.2005 şi dovada comunicării
deciziei de impunere pentru plăŃi anticipate nr. __________x/23.03.2006.

În data de 22 aprilie 2005 doamna  "BIM" în calitate de proprietară a încheiat în
formă  autentică  un  contract  de  locaŃiune  înregistrat  la  AFP  B  sub  nr.
________10.05.2005, cu S.C. "T"  S.R.L. B prin care se obliga să închirieze acesteia
imobilul „SPAłIUL COMERCIAL situat în B str. ________ nr. .., bl. ... scara ..., parter,
judeŃul V  pe o perioada de un an de la data încheierii contractului contra unei chirii
lunare  în sumă de .......lei (.... lei ron) .

Din aceste documente se reŃine că:
AdministraŃia finanŃelor publice B a emis la data de 23.03.2006 cu nr. x Decizia

de impunere pentru plăŃi  anticipate cu titlu de impozit  privind veniturile din cedarea
folosinŃei bunurilor pe anul 2006 pe numele "BIM" CNP:________ prin care s-a stabilit
în sarcina acesteia obligaŃia de plată cu titlul de impozit pe venit în sumă de ____ lei cu
termene de plată 15.03.2006 -suma de ...lei şi 15.06.2006 -suma de ... lei.
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Decizia de impunere pentru plăŃi anticipate cu titlu de impozit privind veniturile
din cedarea folosinŃei bunurilor pe anul 2006  i-a fost comunicată contestatoarei în data
de 10.04.2006 prin poştă cu confirmare de primire (xerocopie anexată la dosar).
 Ca urmare a neachitării de către petentă a impozitului pe veniturile din cedarea
folosinŃei  bunurilor  pentru  anul  2006  în  sumă  de  ________lei  organul  fiscal   prin
deciziile nr. ________ şi nr.________2 din 15.01.2010, nr.________3 şi nr. ________4
din 19.01.2009, a stabilit în sarcina acesteia obligaŃiile de plată cu titlu de accesorii de
plată aferente impozitului pe veniturile anuale din cedarea folosinŃei bunurilor în sumă
totală  de  S  lei  pentru  perioada  01.12.2007-31.12.2008,  respectiv  31.12.2008-
31.12.2009. 

În drept,  potrivit prevederilor art. 82 şi art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
"Art.  82  -  (1)  Contribuabilii  care  realizeaz ă  venituri  din  activit ăŃi  independente,  din
cedarea folosin Ńei bunurilor, cu excep Ńia veniturilor din arendare, precum şi venituri din
activit ăŃi agricole sunt obliga Ńi să efectueze în cursul anului pl ăti anticipate cu titlu de
impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru car e plăŃile anticipate se stabilesc prin
reŃinere la surs ă.
(2) PlăŃile anticipate se stabilesc de organul fiscal compe tent pe fiecare surs ă de venit,
luându-se  ca  baz ă  de  calcul  venitul  anual  estimat  sau  venitul  net  re alizat  în  anul
precedent,  dup ă  caz,  prin  emiterea  unei  decizii  care  se  comunic ă  contribuabililor,
potrivit  legii.  În  cazul  impunerilor  efectuate  dup ă  expirarea  termenelor  de  plat ă
prevăzute la  alin. (3), contribuabilii au obliga Ńia efectu ării pl ăŃilor anticipate la nivelul
sumei  datorate  pentru  ultimul  termen  de  plat ă  al  anului  precedent.  Diferen Ńa  dintre
impozitul  anual  calculat  asupra  venitului  net  reali zat  în  anul  precedent  şi  suma
reprezentând pl ăŃi anticipate datorate de contribuabil la nivelul tr imestrului IV din anul
anterior se repartizeaz ă pe termenele de plat ă urm ătoare din cadrul anului fiscal (...)".
"Art.  84 - (6) Diferen Ńele de impozit  r ămase de achitat conform deciziei  de impunere
anual ă se pl ătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data co munic ării  deciziei de
impunere, perioad ă pentru care nu se calculeaz ă şi nu se datoreaz ă sumele stabilite
potrivit reglement ărilor în materie, privind colectarea crean Ńelor bugetare."

Potrivit dispoziŃiilor art. 44, art. 45, art.119 şi art. 120 din OG nr. 92/2003 privind
Codul de procedură  fiscală,  republicat  în  anul  2007, cu modificările  şi  completările
ulterioare şi ale pct. 44.1 din Normele metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr.
1050/2004:
"Art. 44 - (1) Actul administrativ fiscal trebuie c omunicat contribuabilului c ăruia îi este
destinat. (...)
(2) Actul administrativ fiscal se comunic ă dup ă cum urmeaz ă:
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul orga nului fiscal emitent şi primirea actului
administrativ fiscal de c ătre acesta sub semn ătur ă, data comunic ării fiind data ridic ării
sub semn ătură a actului;

b)  prin  remiterea,  sub semn ătur ă,  a  actului  administrativ  fiscal  de  c ătre  persoanele
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii,  data comunic ării fiind data remiterii sub
semnătur ă a actului;
c)  prin  po ştă,  la  domiciliul  fiscal  al  contribuabilului,  cu  scri soare  recomandat ă  cu
confirmare  de  primire,  precum  şi  prin  alte  mijloace,  cum  sunt  fax,  e-mail,  dac ă  se
asigur ă transmiterea textului actului administrativ fiscal  şi confirmarea primirii acestuia;
d) prin publicitate.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi şarea, concomitent, la sediul organului
fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agen Ńiei Na Ńionale de Administrare Fiscal ă, a
unui anun Ń în care se men Ńionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului. (...) În toate cazurile, actul ad ministrativ fiscal se consider ă comunicat
în termen de 15 zile de la data afis ării anun Ńului."
Norme metodologice:
"44.1. Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligaŃiei stabilite în sarcina contribuabilului
prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii."
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"Art. 45 - Actul administrativ fiscal produce efect e din momentul în care este comunicat
contribuabilului  sau la o dat ă  ulterioar ă  men Ńionat ă  în actul  administrativ comunicat,
potrivit legii."
“Art.86  alin.  (6)  -  Decizia  de  impunere  şi  decizia  referitoare  la  obliga Ńiile  de  plat ă
accesorii constituie şi înştiin Ńări de plat ă, de la data comunic ării acestora, în condi Ńiile
în care se stabilesc sume de plat ă.”
“Art. 119 - (1) Pentru neachitarea la termenul de s caden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor
de plat ă, se datoreaz ă după acest termen major ări de întârziere.”
“Art.  120  -  (1)  Major ările  de  întârziere  se  calculeaz ă  pentru  fiecare  zi  de  întârziere,
începând cu ziua imediat urm ătoare termenului de scadent ă  şi  până  la data stingerii
sumei datorate, inclusiv. (…)
(6) Pentru obliga Ńiile fiscale neachitate la termenul de plat ă, reprezentând impozitul pe
venitul global, se datoreaz ă major ări de întârziere dup ă cum urmeaz ă:
a)  pentru  anul  fiscal  de  impunere  major ările  de  întârziere  pentru  pl ăŃile  anticipate
stabilite de organul fiscal prin decizii de pl ăŃi anticipate se calculeaz ă până la data pl ăŃii
debitului sau, dup ă caz, până la data de 31 decembrie;
b) major ările de întârziere pentru sumele neachitate în anul  de impunere, potrivit lit. a),
se calculeaz ă  începând cu data de 1 ianuarie a anului urm ător pân ă  la data stingerii
acestora, inclusiv;
c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit pri n decizia de impunere anual ă este mai
mic  decât  cel  stabilit  prin  deciziile  de  pl ăŃi  anticipate,  major ările  de  întârziere  se
recalculeaz ă,  începând cu data de 1 ianuarie a anului  urm ător  celui  de impunere,  la
soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabi lit prin decizia de impunere anual ă,
urmând a se face regularizarea major ărilor de întârziere în mod corespunz ător.”

În  speŃă  sunt  aplicabile dispoziŃiile  pct.  5 alin.  4 din Decizia  Comisiei  fiscale
centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe
venit,  taxa  pe  valoarea  adăugată  şi  probleme  de  procedură  fiscală,  aprobată  prin
OMFP nr. 1561/2004:
"Contribuabilul are obligaŃia efectuării plăŃilor anticipate începând cu data comunicării de către
organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru
sumele înscrise în această decizie si pentru care termenele de plată au expirat."

FaŃă  de prevederile legale de mai sus, rezulta că  majorările  de întârziere se
datorează pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de
plată.

În ceea ce priveşte atât plăŃile anticipate cu titlu de impozit, cat şi diferenŃele de
impozit anual de regularizat stabilite în plus, se individualizează de către organul fiscal
prin  decizii  de  impunere  care  produc  efecte  juridice  din  momentul  în  care  sunt
comunicate contribuabilului.

Majorările de întârziere se calculează pentru neachitarea la scadenŃă de către
debitor  a  obligaŃiilor  de  plată,  scadenŃă  care  în  cazul  impozitului  pe  venit  (plăŃi
anticipate şi diferenŃe de impozit anual de regularizat) este determinată în funcŃie de
data comunicării deciziilor de impunere prin care s-au individualizat obligaŃiile de plată.

Se reŃine că organul fiscal face dovada comunicării deciziei de impunere pentru
plăŃile anticipate cu titlu de impozit pe venitul din cedarea folosinŃei bunurilor aferent
anului  2006 care a  stat  la  baza  emiterii  deciziilor  referitoare  la  obligaŃiile  de plată
accesorii  contestate,  în  data  de  10.04.2006  iar prevederile  Deciziei  nr.  6/2004
stipulează  expres faptul  că  un contribuabil  are  obligaŃia  efectuării  plăŃilor  anticipate
începând cu data comunicării  de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru
plăti anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru sumele înscrise în această decizie şi
pentru care termenele de plată au expirat;

Se  reŃine  totodată  că  petenta  nu  face  dovada  achitării  debitului  stabilit  prin
decizia  nr.  _________x  şi  prin  urmare  pentru  impozitul  pe  veniturile  din  cedarea
folosinŃei bunurilor  pentru anul 2006, în sumă de ________lei datorează majorări de
întârziere  de  la  data  scadenŃei  stabilită  prin  decizia  de  impunere  sau  de  la  data
comunicării acesteia până la data stingerii efective a obligaŃiei.

În soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei nu poate fi reŃinută susŃinerea petentei
conform  căreia  nu  a  dobândit  în  proprietate  singură  sau  cu  fostul  ei  soŃ  bunuri
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impozabile şi ca  atare nu a cedat folosinŃa nici unui bun deoarece la dosarul cauzei se
gaseşte  în  xerocopie  contractul  de  locaŃiune  înregistrat  la  AFP  B  sub  nr.
________10.05.2005 prin care "BIM", în calitate de proprietară declară că „ a închiriat”
SocietăŃii Comerciale "T" SRL, imobilul SPAłIU COMERCIAL din B str. ________ nr. ..
jud V

În concluzie în mod corect şi  legal organul fiscal a stabilit  în sarcina petentei
pentru perioada 31.12.2007-31.12.2009, obligaŃiile de plată accesorii în sumă de S lei,
şi pe cale de consecinŃă urmează să se respingă  ca neîntemeiată, contestaŃia pentru
acest capăt de cerere.

 Pentru considerentele arătate mai sus şi in temeiul art.  205 alin.  (1), art.207
alin.  (1),  art.209 alin.  (1),  lit.  (a) şi  art.  216 alin.  (1) din OrdonanŃa Guvernului   nr.
92/2003 privind Codul de Procedura Fiscală, se

 E C I D E :

1.  Respingerea  ca  neîntemeiată  a  contestaŃiei  formulată  de  doamna  "BIM"
CNP: ________,  cu domiciliul în  B ,  str. ________, jud. V împotriva Deciziilor de
calcul  accesorii  nr.  ________1, nr.  ________2 din 15.01.2010, nr.________3 şi  nr.
________4 din 19.01.2009 prin care A.F.P. B a stabilit  în sarcina acesteia accesorii
aferente veniturilor din cedarea folosinŃei bunurilor în sum ă total ă de S lei.

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

DIRECTOR EXECUTIV
    MIIHĂIłĂ PANłIRU

Red/dact.  4 ex.
B.V. 
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