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DECIZIE NR. 29 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x 
înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice x 

sub nr.x/25.01.2013 
 
 

 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice x prin adresa 
nr.x/31.01.2013, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/01.02.2013, asupra 
contesta�iei formulat� de dl. x cu domiciliul în comuna x, sat x, nr.x, jud. x. 
 
 Dl. x formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/31.12.2012, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x. 
 Suma total contestat� de c�tre dl. x este de x lei cu titlu de accesorii, în condi�iile 
în care prin decizia referitoare la obliga�ii de plat� accesorii contestat� rezult� c�, în 
sarcina contestatorului au fost stabilite accesorii în sum� total� de x lei reprezentând 
dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 
2011, anul 2012 �i a diferen�elor de impozit anual de regularizat pe anul 2011. 
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat�. 

   
      I. Prin contesta�ia formulat� dl. x sus�ine c� prin decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii-f�r� num�r de înregistrare �i dat� de emitere, i-au fost calculate accesorii 
în cuantum total de x lei, sum� înscris� nereal, întrucât din calculul matematic al 
accesoriilor, suma calculat� ce ar reprezenta accesorii este de x lei. 
 Cu privire la termenul în care poate depune contesta�ia, dl. x precizeaz� c� 
”Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii” - f�r� a avea înscris în cuprinsul 
acesteia nici un num�r de înregistrare de la institu�ia emitent� �i nici data emiterii - i-a 
fost comunicat� la data de 19.01.2013, iar termenul de depunere a contesta�iei expir� la 
data de 20.02.2013. 
 În fapt, contestatorul arat� c�, la data de 19.01.2013 i-a fost comunicat� po�tal 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii neînregistrat� la organul fiscal emitent 
�i f�r� a avea înscris� data emiterii, din cuprinsul s�u rezultând c� aceasta a fost emis� 
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de c�tre A.F.P. x, în dosarul fiscal nr.x/31.12.2012, data respectiv� considerând a fi data 
constituirii dosarului fiscal �i nicidecum data emiterii acestei decizii. 
 Prin acest act administrativ fiscal emis la data men�ionat� �i comunicat po�tal la 
data de 19.01.2013, respectiv decizia  dl. x arat� c� a luat la cuno�tin�� c�, au fost 
calculate accesorii dup� cum urmeaz�:  „impozitul pe venituri din activit��i independente” 
în cuantum de x lei,  „impozit pe venituri din cedarea folosin�ei bunurilor” în cuantum de 
x lei, iar totalul matematic fiind de x lei. Totodat�, contestatorul arat� c� decizia 
contestat� are �i o Anex�, care nici în cuprinsul acesteia �i mai ales în cuprinsul deciziei 
a c�rui anulare o solicit� nu este eviden�iat� suma la care au fost calculate aceste 
accesorii, respectiv baza de impunere. 

Contestatorul sus�ine c� potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
decizia ce face obiectul prezentei contesta�ii este act administrativ fiscal, iar acesta 
trebuie comunicat� contribuabilului, cel pu�in într-un termen rezonabil, conform 
dispozi�iilor dreptului comunitar. 
 În concluzie, contestatorul solicit� anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii f�r� num�r de înregistrare �i data emiterii sale, cât �i a Anexei emise în 
dosarul fiscal nr.x/31.12.2012, întrucât au fost emise f�r� s� cuprind� baza de impunere 
la care se calculeaz� aceste accesorii, men�ionând totodat� c� suma reprezentând baza 
de impunere la care s-au calculat aceste accesorii �i data exigibilit��ii acesteia nu i-a fost 
comunicat� nici pân� în prezent printr-un act administrativ emis �i comunicat în condi�iile 
Codului de procedur� fiscal�. 
 

La contesta�ia formulat� a anexat în copie: 
- Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii emis� în dosarul fiscal 
nr.x/31.12.2012; 
- plicul po�tal cu �tampila A.F.P. x, având înscris� data comunic�rii, respectiv 
18.01.2013 la OPRM x 
 

Argumenta�ia juridic� a contestatorului este:  
- art.2 alin.(3), art.205-207 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- art.242 alin.(2) �i art.379 alin.(3) �i alin.(4) din Codul de procedur� civil�.  
 

II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012, 
organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x, a fost stabilite în sarcina 
dl. x accesorii în sum� total� de x lei reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere 
aferente pl��ilor anticipate cu titlul de impozit pe anul 2011, anul 2012 �i a diferen�elor de 
impozit anual de regularizat pe anul 2011. 
  
           Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88 lit.c) �i art.119 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

III. Luând în considerare constat�rile organelor fiscale, motivele invocate de 
contestator, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în 
cauza analizat�, se re�in urm�toarele: 

 
 1. Referitor la suma de x lei rezultat� c� diferen�a dintre suma contestat� de 
contestator de x lei �i accesoriile calculate în sarcina sa prin Decizia referitoare la 
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obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 în cuantum total de x lei, s-au re�inut 
urm�toarele: 
 

În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 au 
fost stabilite în sarcina contestatorului suma total� de x lei, reprezentând dobânzi �i 
penalit��i de întârziere aferente pl��ilor anticipate cu titlul de impozit pe anul 2011, anul 
2012 �i a diferen�elor de impozit anual de regularizat pe anul 2011.  

Prin contesta�ia formulat� dl. x solicit� anularea obliga�iei de plat� în sum� de 809 
lei. 
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat c� accesoriile 
stabilite în sarcina contestatorului, de natura dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere 
aferente pl��ilor anticipate cu titlul de impozit pe anul 2011, anul 2012 �i a diferen�elor de 
impozit anual de regularizat pe anul 2011, prin  Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii nr.x/31.12.2012 emis� de c�tre A.F.P. x, este de x lei �i nu în sum� de x lei.  
 
           În drept, sunt incidente prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care stipuleaz�: 
  
    Art.206  
 ”Forma �i con�inutul contesta�iei 
[...] 
   (2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia 
contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.” 
 
 De asemenea, prevederile pct. 11.1 din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
 

“Instruc�iuni pentru aplicarea art.216 din Codul de procedur� fiscal� - Solu�ii 
asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[...] 
    c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost stabilite 
prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea procedurii administrative, 
luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� cererea r�mâne 
lipsit� de obiect;”  
  

Având în vedere cele prezentate mai sus, în condi�iile în care, prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 au fost stabilite în sarcina 
contestatorului accesorii în sum� total� de x lei, se re�ine c�, diferen�a în cuantum de 
599 lei nu a f�cut obiectul deciziei atacate, motiv pentru care pentru cap�tul de cerere 
privind suma de 599 lei, contesta�ia urmeaz� a fi respins� ca fiind f�r� obiect. 

 
 2. Referitor la suma de x lei reprezentând accesorii stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012, 
cauza supus� solu�ion�rii D.G.F.P. Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii este dac� dl. x datoreaz� accesoriile în sum� total� de 210 lei stabilite 
prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. x /31.12.2012, emis� de 
organele fiscale din cadrul A.F.P. x, în condi�iile în care nu a achitat integral �i 
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la termen pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011, anul 2012 �i 
diferen�a de impozit de regularizat pe anul 2011. 

 
În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au stabilit în 

sarcina contestatorului prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
nr.x/31.12.2012, obliga�ii accesorii în sum� total� de x lei, dup� cum urmeaz�: 

- x lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 26.09.2012-
31.12.2012, aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 în sum� de xlei 
care a fost individualizate prin Decizia  de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr.x/02.04.2012; 

- x lei reprezentând penalit��i de întârziere, calculate pentru perioada 22.12.2012-
31.12.2012, aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 în sum� de x lei 
care a fost individualizate prin Decizia  de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr.x/02.04.2012; 

- 1 leu reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 22.12.2012-
31.12.2012, aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 în sum� de 298 
lei care au fost individualizate prin Decizia  de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr.11302149428515/02.04.2012; 

- x lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 31.12.2011-
28.08.2012, aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011 în sum� de x lei 
care a fost individualizate prin Decizia  de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr.x/25.05.2011; 

- x lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 31.12.2011-
28.08.2012, aferente pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 în sum� de x lei 
care au fost individualizate prin Decizia  de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr.x/25.05.2011; 

- x lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 06.06.2012-
23.07.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de x lei care a 
fost individualizate prin Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012; 

- x lei reprezentând penalit��i de întârziere, calculate pentru perioada 06.06.2012 
-23.07.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de x lei care a 
fost individualizate prin Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012; 

- 1 lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 24.07.2012-
25.07.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de x lei care  
individualizate prin Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din România 
de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012; 

- x lei reprezentând penalit��i de întârziere, calculate pentru perioada 06.06.2012-
25.07.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de x lei care a 
fost individualizate prin Decizia de impunere anual� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012;  

- x lei reprezentând dobânzi de întârziere, calculate pentru perioada 27.07.2012-
28.08.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de xx lei 
individualizate prin Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din România 
de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012; 

- x lei reprezentând penalit��i de întârziere, calculate pentru perioada 06.06.2012-
23.07.2012, aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat în sum� de x lei 
individualizate prin Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din România 
de persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012. 
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         Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

În drept,  sunt incidente  prevederile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�:                                                                                                                       
Art. 119 
    “Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, 
se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.“ 
 
Art.120 
   „ Dobânzi 
    (1) Dobânzile 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 dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale.” 
 
    Art. 120^1 
    “Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz� 
�i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de 
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
   

Fa�� de prevederile legale sus men�ionate se re�ine c�, dobânzile �i penalit��ile 
de întârziere se datoreaz� pentru neachitarea la termenul de scadenta de c�tre debitor 
a obliga�iilor de plat�. Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere începând 
cu ziua imediat urm�toare termenului scadent pana la data stingerii sumei datorate �i se 
sting în ordinea vechimii, iar penalit��ile de întârziere se stabilesc în cota de 0%, 5%, 
15% în func�ie de num�rul de zile, 30, 60 �i peste 60 zile cu care se dep��e�te termenul 
legal de plat�. 

 
În cauz�, se re�ine c� Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 

impozit pe anul 2011 nr.x/25.05.2011 emis� de A.F.P. x a fost comunicat� 
contestatorului în data de 26.05.2011, potrivit semn�turii �i datei înscris� pe decizia 
respectiv�, iar Decizia  de impunere anual� pentru veniturile realizate din România de 
persoanele fizice pe anul 2011 nr.x/02.04.2012 �i Decizia de impunere pentru pl��i 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr.x/02.04.2012 emise de A.F.P. x au fost 
comunicate dl. x în data de 05.04.2012, conform confirm�rii de primire anexat� în copie 
la dosarul cauzei. 

 
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv „Situa�ia analitic� 

debite pl��i solduri” an fiscal 2012, se re�ine urm�toarele: 
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- din impozitul pe venituri din activit��i independente stabilit prin Decizia de 
impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012 nr.x/02.04.2012 în sum� 
total� de x lei, a fost achitat� doar suma de x lei, cu chitan�a nr.x/07.05.2012; 

- din impozitul pe venituri din cedarea folosin�ei bunurilor stabilit prin Decizia de 
impunere anual� pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 2011 
în sum� total� de x lei, a fost achitat�, doar suma de x lei, cu chitan�a nr.x/28.08.2012; 
 - diferen�e de impozit anual de regularizat stabilit prin Decizia de impunere anual� 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011 
nr.x/02.04.2012 în sum�  total� de 892 lei au fost achitat�, astfel: 
- x lei cu chitan�a nr.x/23.07.2012; 
-   x ei cu chitan�a nr.x25.07.2012; 
-   x lei cu chitan�a nr.x/28.08.2012. 
 

Pentru diferen�ele neachitate, în sum� total� de x lei reprezentând impozit pe 
venitul din activit��i independente pe anul 2012, impozit pe venituri din cedarea folosin�ei 
bunurilor �i diferen�e de impozit anual de regularizat pe anul 2011, se re�ine c� organele 
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x au calculat dobânzi �i penalit��ii de 
întârziere în sum� total� de x lei. 
 

Având în vedere considerentele �i prevederile legale prezentate mai sus, întrucât 
contestatorul nu a achitat la termen impozitul pe venituri din activit��i independente pe 
anul 2012, impozitul pe venituri din cedarea folosin�ei bunurilor �i diferen�ele de impozit 
anual de regularizat pe anul 2011, acesta datoreaz� major�ri de întârziere pân� la data 
stingerii sumei datorate. Astfel, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor 
Publice x în mod legal �i corect au stabilit în sarcina contestatorului suma de x lei 
reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente impozitului pe venituri din 
activit��i independente pe anul 2012, impozitul pe venituri din cedarea folosin�ei 
bunurilor �i diferen�elor de impozit anual de regularizat pe anul 2011, în sum� total� de x 
lei, fapt pentru care contesta�ia formulat� de dl. x împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 pentru suma total� de x lei, urmeaz� a se 
respinge ca neîntemeiat�. 

 
În ceea ce prive�te afirma�ia contestatorului potrivit c�reia decizia referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nu are num�r de înregistrare �i dat� a emiterii, aceasta nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei, deoarece a�a cum rezult� din 
aceasta, are num�rul de înregistrare x din data de 31.12.2012 �i acesta nu este num�r 
de dosar, respectiv dat� de constituire a acestuia. 
          Referitor la afirma�ia contestatorului cu privire la faptul c� în decizia de accesorii 
nu este eviden�iat� baza de impunere la care se calculeaz� accesoriile, aceasta nu 
poate fi re�inut� în solu�ionarea contesta�iei, întrucât în Anexa la Decizia nr.x/31.12.2012 
(ambele comunicate contestatorului) sunt eviden�iate documentele prin care au fost 
individualizate sumele de plat�, precum �i perioada pentru care s-au calculat accesoriile 
în cauz�. 
 Mai mult de atât, sus�inerea contestatorului referitoare la faptul c� „baza de 
impunere la care au fost calculate accesoriile �i data exigibilit��ii acesteia nu i-a fost 
comunicat� nici pân� în prezent printr-un act administrativ  fiscal”, este cel pu�in 
contradictorie în condi�iile în care dl. x a confirmat primirea deciziilor referitoare la 
impozitul pe venituri din activit��i independente pe anul 2012, impozitul pe venituri din 
cedarea folosin�ei bunurilor �i diferen�ele de impozit anual de regularizat pe anul 2011, 
procedând chiar �i la efectuarea de pl��i par�iale în contul respectivelor conturi de 
impozite.   
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 Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) 
�i alin.(7), art.120^1 alin.(1), alin.(2), alin.(3) �i art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
se: 
 

D E C I D E 
 

 1. Respingerea contesta�iei formulat� de dl. x, împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x, 
pentru suma de x lei, ca fiind f�r� obiect. 
  2. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�ie formulat� de dl. x, împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.x/31.12.2012 emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice x, pentru suma de x lei reprezentând accesorii aferente 
pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe anul 2011, anul 2012 �i diferen�a de impozit 
de regularizat pe anul 2011. 
 
 Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Cara�-Severin, în termen de 6 luni 
de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


