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Decizia nr.78 emisa de DGFP Hunedoara in anul 2010 
 
                                         
 
             
             Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr.X de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului X asupra contesta�iei formulat� de domnul X, cu domiciliul 
în X, , împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului X �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente impozitului pe venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor. 
 
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
               Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul solicit� 
anularea deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, sus�inând c�, sumele de plat� nu sunt datorate. 
        
     II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului X, în temeiul art.88 lit.c) �i art.119 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat 
la calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
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major�rilor de întârziere în sum� de X lei, datorate pentru neplata la 
termen a pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul X       
 
     III. Având în vedere contesta�ia formulat�, motivele invocate 
de peti�ionar �i prevederile actelor normative în vigoare, se 
re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în 
mod corect �i legal, organele fiscale au stabilit în sarcina 
petentei major�ri de întârziere prin decizia referitoare la 
obliga�iile de plat�  accesorii întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului X. 
 
          Referitor la major�rile de întârziere în sum� de X lei, aferente 
impozitului pe venitul din cedarea folosin�ei bunurilor, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara este investit� 
s� se pronun�e dac� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.Xeste corect întocmit�, în condi�iile în care la 
stabilirea obliga�iilor suplimentare de plat�, organele fiscale au 
avut în vedere neplata în termen a pl��ilor anticipate cu titlu de 
impozit pe anul X 
 
            IN FAPT, sub nr.X, domnul X depune la Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului X, DECLARA�IA PRIVIND VENITURILE 
ESTIMATE DIN CEDAREA FOLOSIN�EI BUNURILOR, cu un venit estimat în 
sum� de X lei . 
 
            In data de X, organul fiscal emite DECIZIA DE IMPUNERE 
PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din 
cedarea folosin�ei bunurilor pe anul X, nr.X prin care s-au stabilit în 
sarcina contribuabilului pl��i anticipate cu titlu de impozit în suma 
de X lei calculate la venitul estimat de X lei realizat din cedarea 
folosin�ei bunurilor. 
Pl��ile anticipate s-au repartizat astfelX 
   
            Prin contesta�ia formulat�, contestatorul invoc� în esen�� 
faptul c�: “sumele de plat� …sunt sume nedatorate”, f�r� a aduce 
argumente �i f�r� a prezenta documente din care s� rezulte o alt� 
situa�ie decât cea constatat� de organul fiscal. 
 
          Organul fiscal, pentru neplata la termen a obliga�iilor fiscale de 
natura pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor pe anul X, au procedat la calcularea major�rilor de 
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întârziere în sum� de X lei aferente, prin Decizia nr.Xreferitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii, astfel: 
 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   
   
   

                                                      Total general decizii              X 
 
          In drept, prevederile art.119 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, la CAP.III Major�ri de 
întârziere, stipuleaz�: 
 
         “Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere. 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
de întârziere.” 
 
             Potrivit art.120 alin.(1) �i alin.(7) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare: 
 
         “Major�ri de întârziere  
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.” 
… (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi 
de întârziere…” 
              Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, se 
re�ine c�, pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere. Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi, 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la 
data stingerii sumei datorate inclusiv.  
 
              De asemenea, a�a cum s-a re�inut mai sus, prin contesta�ia 
formulat� împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.X, domnul X, nu aduce argumente �i nu prezint� documente din 
care s� rezulte o alt� situa�ie decât cea constatat� de organul fiscal. 
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              In drept, la art.206 alin.1 lit.c �i lit.d din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
precizeaz�: 
 
       “Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: [...] 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; [...]", 
 
          Având în vedere prevederile legale men�ionate mai sus, 
contesta�ia formulat� de petent�, trebuia s� cuprind� motivele de fapt 
�i de drept, precum �i dovezile pe care aceasta se întemeiazã. 
                       
           Având în vedere cele precizate mai sus, precum �i prevederile 
legale în vigoare în perioada verificat�, în spe�� se va face aplica�iunea 
prevederilor art.213 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile punctului 
12.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz� urm�toarele: 
 
Art.213 “Solu�ionarea contesta�iei 
    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii…” 
 
“12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse 
solu�ion�rii;[…]”, 
 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatorului cu 
privire la motivele pentru care în�elege s� conteste aceast� sum�, în 
conformitate cu prevederile pct. 2.4. din O.P.A.N.A.F. nr.519/2005: 
 
„Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru 
care a contestat actul administrativ fiscal respectiv”, 
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motiv pentru care se va respinge contesta�ia formulat� de domnul X, 
ca neîntemait�, nemotivat� �i nesus�inut� cu documente pentru 
major�rile de întârziere aferente impozitului pe venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor, în sum� de X lei. 
   
 
                 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 
                                                  DECIDE: 
                      
 
              Respingerea ca neîntemeiat�, nemotivat� �i nesus�inut� cu 
documente a contesta�iei formulat� de domnul X din X împotriva 
Deciziei nr.Xreferitoare la obliga�iile de plat� accesorii, încheiat� de 
c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului X pentru suma de 
X lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe 
venitul din cedarea folosin�ei bunurilor. 

 
 
             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în 
termen de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 

Director coordonator 
 


