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MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE 
JUDETUL COVASNA  
 
 
 

DECIZIA nr.-/2008 
privind solutionarea contestatiei formulate de B.N.P. 
X, cu sediul in mun. Sfantu Gheorghe, str.--, nr.--, ap.-
-, jud. Covasna, inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub 
nr.-/2008. 

 
Directia Generala a Finantelor Publice Covasna a fost sesizata de 

Administratia Finantelor Publice Sfantu Gheorghe, prin adresa nr.-/2008, 
inregistrata la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2008, asupra contestatiei 
formulate de B.N.P. X, inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr.-
/2008. 

Obiectul contestatiei il constituie Decizia de impunere privind 
obligatiile de plata accesorii nr.-/2008, act administrativ fiscal prin care s-
a calculat majorari de intarziere in suma de ?? lei aferent patii cu 
intarziere a impozitului pe transferul proprietatiilor imobiliare din 
patrimoniul personal. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 alin 1 din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata. 

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 
205 alin. (1) si alin. (3), 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. 
Covasna este investita, prin Compartimentul de solutionare a 
contestatiilor, sa solutioneze pe fond contestatia. 
 

1. Prin contestatia formulata de B.N.P. X se ataca Decizia de 
impunere privind obligatiile de plata accesorii nr.-/2008, prin care s-a 
calculat majorari de intarziere in suma de ?? lei aferent patii cu intarziere 
a impozitului pe transferul proprietatiilor imobiliare din patrimoniul 
personal. 

Contestatoarea in sustinerea contestatiei, arata faptul ca suma de ?? 
lei reprezentand impozit pe venitul din transferul proprietatiilor 
imobiliare trebuia sa fie virata pana la data de 2007 inclusiv, dar avand in 
vedere faptul ca ziua de -- era o zi de duminica acest virament s-a efectuat 
in data de 2007. 
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In dovedirea starii de fapt contestatoarea depune O.P. nr.-/2007, act 
justificativ, prin care sa efectuat viramentul, pentru a dovedi astfel ca 
operatiunea de decontare s-a efectuat in data de 2007. 

Fata de cele aratate contestatoarea solicita sa se constate ca plata 
efectuata este facuta in termenul legal si pe cale de consecinta sa se 
anuleze Decizia de impunere privind obligatiile de plata accesorii nr.-
/2008. 
 

2. Administratia Finantelor Publice Sfantu Gheorghe prin Decizia 
de impunere privind obligatiile de plata accesorii nr.-/2008, in temeiul 
dispozitiilor art. 88 lit. c si art. 199 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala pentru plata de catre contestatoare cu intarziere a 
impozitul pe venitul din transferul proprietatiilor imobiliare, a calculat 
majorari de intarziere in suma de ?? lei pentru perioada de 2007 - 2007. 

 
3. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, 

constatarile organelor fiscale, sustinerile petentei si prevederile legale in 
vigoare pe perioada controlului se retin urmatoarele: 

 
In fapt contestatoarea prin virament bancar in data de 2007 a 

efectuat plata sumei de ?? lei cu O.P. nr.-/2007, reprezentand impozit pe 
venitul din transferul proprietatiilor imobiliare, suma ce trebuia sa fie 
virata pana la data de 2007 inclusiv, dar avand in vedere faptul ca ziua de 
- era o zi de duminica acest virament s-a efectuat in data de 2007. 

Organele fiscale ale Administratiei Finantelor Publice Sfantu 
Gheorghe prin Decizia de impunere privind obligatiile de plata accesorii 
nr.-/2008 pentru plata de catre contestatoare cu intarziere a impozitul pe 
venitul din transferul proprietatiilor imobiliare, au calculat majorari de 
intarziere in suma de ?? lei pentru perioada de 2007 - 2007 aferent sumei 
de ?? lei. 

 
In drept se retine faptul ca potrivit dispoztiilor art 46 alin. 3 din 

Legea nr. 571-2003 privind Codul Fiscal, citam: “ constituie venituri din 
profesii libere veniturile ob�inute din exercitarea profesiilor medicale, de 
avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, 
contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect 
sau a altor profesii reglementate, desf��urate în mod independent, în 
condi�iile legii.”iar potrivit dispozitiilor art 52 alin. 3 din Legea nr. 571-
2003 privind Codul Fiscal, citam: “impozitul ce trebuie re�inut se vireaz� 
la bugetul de stat pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în 
care a fost pl�tit venitul...”. 
 Fata de dispozitiile legale aratate contestatoarea avea obligatia de a 
plati acest impozit pana in data de 2007, dar avand in vedere faptul ca 



 3 

acesta data era o zi de duminica putea sa efectueze aceasta plata pana la 
data de 2007 inclusiv. 
 Avand in vedere faptul ca desi contestatoarea a platit acesta suma 
prin virament bancar la data de 2007 cu O.P. nr.-/2007, acest virament 
apare operata de Y S.A. in data de 2007 asa cum reiese din Fisa Sintetica 
Totala anexata de organul de executare. 

Astfel potrivit platii cu intarziere de catre Y S.A in mod intemeiat 
serviciul de colectare a calculat majorari de intarziere pe perioada 2007 - 
2007 in temeiul dispozitiilor art. 119 din O.G. 92/2003R privind Codul de 
procedura fiscala potrivit careia, citam: : “Pentru neachitarea la termenul 
de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� 
acest termen major�ri de întârziere”. 

 
Pentru considerentele de mai sus, si in temeiul dispozitiilor art. 

205, art. 206, art. 210, art. 213 si art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de Procedura Fiscala, republicata  
 

D E C I D E : 
 
 Respingerea contestatiei formulate de B.N.P. X, cu sediul in mun. 
Sfantu Gheorghe, str.--, nr.--, ap.--, jud. Covasna, impotriva Deciziei de 
impunere privind obligatiile de plata accesorii nr.-/2008, act administrativ 
fiscal prin care s-a calculat majorari de intarziere in suma de ?? lei aferent 
patii cu intarziere a impozitului pe transferul proprietatiilor imobiliare, ca 
neintemeiata. 
 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de 
atac si poate fi atacata in termen de 30 de zile de la comunicare la 
Tribunalul Covasna. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


