DECIZIA NR. 214/

.12. 2011

privind solutionarea contestatiei formulate de d-l ...... Din
...., înregistrata la A.F.P. Tg - Jiu sub
nr..../21.11.2011
.
Biroul solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P. Gorj a fost sesizat de
Administratia Finantelor Publice a mun. Tg - Jiu, prin adresa nr.....12.2011 ,
înregistrata la D.G.F.P. Gorj sub nr....12.2011, asupra contestatiei formulate de
d-l X din ... , jud. Gorj .
D-l X contesta masurile dispuse de organele fiscale din cadrul
Administratiei Finantelor Publice a mun.Tg-Jiu prin Decizia nr......2011, referitoare
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale.
Contribuabilul contesta suma de... lei reprezentând accesorii aferente
impozitului pe venituri din activitati independente .
În raport de data emiterii Deciziei nr.....2011, referitoare la obligatiile de
plata accesorii , contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art.207
alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata ,
fiind înregistrata la D.G.F.P. Gorj în data de ....2011, asa cum rezulta din
stampila aplicata de serviciul registratura pe originalul contestatiei .
Constatând ca în speta sunt îndeplinite prevederile art.206 si art.209
alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
D.G.F.P. Gorj este investita sa se pronunte asupra contestatiei formulate de d-l
X, din com. ...i,jud.Gorj.
I. D-l X contesta masurile stabilite de organele fiscale din cadrul A.F.P. Tg –
Jiu, Serviciul Evidenta Platitor Persoane Fizice si Juridice,
prin Decizia
nr.....09.2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale, motivând în sustinere, faptul ca, nu datoreaza în totalitate debitele restante.
II.Prin Decizia nr.....09.2011 referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale , în temeiul art.88 lit.c) si art.119 din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare, organele fiscale din cadrul AFP Tg-Jiu - Serviciul Evidenta Platitor
Persoane Fizice si Juridice, au calculat în sarcina d-lui .... suma de ... lei,
reprezentând accesorii aferente debitelor neachitate la termen .
III. Luând în considerare constatarile organelor de inspectie fiscala, motivele
prezentate de contribuabil , documentele existente la dosarul cauzei , precum
si actele normative în vigoare pe perioada verificata , se retin
urmatoarele:
Cauza supusa solutionarii este daca Decizia nr......09.2011 , referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale, prin care s-au stabilit în
sarcina contribuabilului accesorii în suma totala de ... lei, a fost emisa corect si legal,
în conditiile în care d-l .... nu a achitat la termenele scadente obligatiile fiscale
datorate.
În fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .....09.2011
, organele fiscale ale A.F.P. Tg-Jiu, pentru debitele restante , au calculat accesorii în
suma de ... lei, respectiv dobânzi de întârziere în suma de ... lei si penalitati de

întârziere în suma de ... lei , situatie mentionata detaliat în anexa la Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.....09.2011 , document aflat în xerocopie
la dosarul contestatiei.
În drept, potrivit art.119 -Dispozitii generale privind dobânzi si penalitati de
întârziere, alin.(1) si (4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,
republicata, care precizeaza :
,,(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor
de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi si penalitati de întârziere.
(...)
(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în
conditiile aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin. (6).”
Totodata , potrivit art.120 alin.(1) si 120^1 din acelasi act normativ :
Art. 120
Dobânzi
,,(1)Dobânzile se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate ,
inclusiv.”
Art. 120^1
Penalitati de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de
întârziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale.
(2) Nivelul penalitatii de întârziere se stabileste astfel:
a) daca stingerea se realizeaza în primele 30 de zile de la scadenta, nu se
datoreaza si nu se calculeaza penalitati de întârziere pentru obligatiile fiscale
principale stinse;
b) daca stingerea se realizeaza în urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de
întârziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
c) dupa împlinirea termenului prevazut la lit. b), nivelul penalitatii de întârziere
este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.
(3) Penalitatea de întârziere nu înlatura obligatia de plata a dobânzilor.”
Având în vedere prevederilor legale mentionate , pentru neachitarea la
termenul de scadenta a obligatiilor de plata, debitorii datoreaza dupa acest termen
majorari/dobânzi de întârziere calculate începând cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate ,
inclusiv.Totodata, plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o
penalitate de întârziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale
principale.
Sustinerea contestatorului ca nu datoreaza în totalitate accesoriile întrucât
debitele care au generat aceste accesorii nu sunt datorate în totalitate, nu
poate fi retinuta în solutionarea favorabila a contestatiei întrucât, asa cum reiese din
documentele aflate la dosarul contestatiei, petentul nu face dovada achitarii
debitelor care au generat accesoriile în suma totala de .... lei.
Având în vedere cele prezentate, întrucât contestatorul , asa cum rezulta din
anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, nr. ....09.2011, înregistra
debite neachitate, rezulta ca organele fiscale ale A.F.P. Tg-Jiu au calculat în mod
legal în sarcina d-lui ..., prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
.....2011 ,accesorii în suma totala de ... lei, motiv pentru care, contestatia, se va
respinge ca neîntemeiata.

Din aceste considerente, în temeiul actelor normative citate , a art.210 (1) si
art.216 (1) si art.217(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,
republicata , D.G.F.P. Gorj, prin directorul executiv,

DECIDE:

1)Respingerea contestatiei formulate de d-l .... din ... împotriva Deciziei nr.
......09.2011, referitoare la obligatiile de plata accesorii, ca neîntemeiata .
2)Prezenta decizie este definitiva în sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata la Tribunalul Gorj- Sectia de Contencios Administrativ Fiscal
competenta , în termen de 6 luni de la comunicare .

DIRECTOR EXECUTIV

