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                                  D   E   C   I   Z   I   A   nr. 50/2015 
   
privind modul de soluţionare a contestaţiei depusă de d-na X înregistrată la 
AJFP Hunedoara sub nr.... si la DGRFP Timisoara sub nr.... 
 
 
        Direcţia generala regionala a finanţelor publice Timişoara a fost sesizata 
de AJFP Hunedoara cu adresa nr. ...  asupra contestaţiei formulată de d-na X, 
CNP ...  , domiciliata in com...., jud. Hunedoara, împotriva Deciziei referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. ... emisa de AJFP Hunedoara privind suma 
de ... lei, reprezentand accesorii datorate pentru venituri rezultate din garantiile 
acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului „Prima Casa”. 
      Contestaţia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art.207 din OG 
nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală, fiind inregistrata la 
AJFP Hunedoara sub nr. ..., fata de data comunicarii Deciziei contestate, ... . 
        Constatând că în speţa sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, art.206 
si art.209 alin.1 lit.a din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, Direcţia generală regională a finanţelor publice Timişoara este 
investită să se pronunţe asupra contestaţiei. 
   I. Prin contestatia formulata, petenta sustine ca decizia atacata nu contine 
toate datele obligatorii pentru a nu fi sub sanctiunea nulitatii absolute, date 
referitoare la obiect, motivele de fapt si temeiurile de drept, nu se specifica 
ratiunea pentru care se apreciaza ca accesoriile sunt datorate, perioada pentru 
care sunt calculate, in ce constau aceste sume. 
     In situatia in care debitul mentionat in decizia contestata este legat de 
contractul de credit pentru investitii imobiliare pentru persoane fizice nr...., 
decizia este nelegala, intrucat datoria pentru apartamentul achizitionat prin 
acest contract si valorificat apoi prin licitatie publica este datoria ambilor soti si 
nu numai a petentei. 
    Pe cale de consecinta, decizia contestata este nelegala, impunandu-se a fi 
anulata. 

Agenţia Naţională de  
Administrare Fiscală 
Direcţia Generală Regională a  
Finanţelor Publice Timişoara 
Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

Str. Gh. Lazăr, nr.9 B  
300081, Timişoara  
Tel:  +0256 499 334 
Fax: +0256 499 335 
E-mail: info.adm@dgfptm.ro 
Nr. înreg. ANSPDCP : 20012 
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   II. Prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ...organele fiscale 
din cadrul AJFP Hunedoara, au calculat pentru perioada ..., dobanzi si 
penalitati de intarziere in suma de ... lei, aferente debitelor stabilite prin 
Contractul de garantare a creditului bancar pentru cumpararea unei locuinte in 
cadrul programului „Prima casa”, emitent Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri SA-IFN.  
      III.  Având în vedere susţinerile contestatoarei, documentele din dosar şi 
actele normative invocate, se reţin următoarele: 
     D-na X, CNP ..., are domiciliul in com...., jud. Hunedoara. 
    Cauza supusa solutionarii o reprezinta legalitatea emiterii Deciziei 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... in suma de ... lei.   
      In fapt, prin Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ..., 
organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat  dobanzi si penalitati, 
in suma de ... lei, aferente debitelor stabilite prin Contractul de garantare a 
creditului bancar pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului „Prima 
casa”, emitent Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri SA-
IFN.  
    Prin contestatie, petenta sustine ca decizia atacata nu contine toate datele 
obligatorii pentru a nu fi sub sanctiunea nulitatii absolute, date referitoare la 
obiect, motivele de fapt si temeiurile de drept, nu se specifica ratiunea pentru 
care se apreciaza ca accesoriile sunt datorate, perioada pentru care sunt 
calculate, in ce constau aceste sume si ca datoria pentru apartamentul 
achizitionat prin acest contract si valorificat apoi prin licitatie publica este 
datoria ambilor soti si nu numai a petentei. 
      Din actele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
   D-na X  a beneficiat de un imprumut in suma de ... lei reprezentand ... euro, 
acordat in cadrul programului „Prima casa” de Ministerul Finantelor Publice 
prin BCR SA-Agentia ..., cu garantie acordata prin Contractul de garantare a 
creditului bancar pentru cumpararea unei locuinte in cadrul programului „Prima 
casa” nr..... 
   In cadrul acestui Contract petenta are calitatea de „Beneficiar”, iar fostul sot 
al acesteia, dl...., calitatea de „Garant/Coplatitor”. 
   Pentru neachitarea acestui imprumut, Fondul  National de Garantare a 
Creditelor pentru IMM-uri SA-IFN a transmis catre AJFP Hunedoara Inscrisul 
nr.... in vederea recuperarii garantiei in suma de ... lei a carei scadenta la plata a 
fost .... 
   In drept,  in speta sunt incidente prevederile OMFP2.225/2009 pentru 
aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a 
Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru 
aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima 
casă", unde in Anexa 2 „Contract de garantare” se precizeaza: 
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  “CAP.1 Definiţii 
    ART.1.1  
    Termenii folosiţi în prezentul contract au următoarea semnificaţie: 
    a) Beneficiar - persoana fizică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate 
prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor 
de implementare a programului "Prima casă"; 
    CAP.4  Obligaţiile părţilor 
    ART.4.1  
    Beneficiarul se obligă: 
   a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit 
prevăzut la art. 2.1 alin. (3) şi eventualelor acte adiţionale la acesta; 
..............................................................................................................................
..  
  h) să restituie statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, suma 
achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract; în cazul 
neîndeplinirii acestei obligaţii, debitul va fi recuperat în mod silit de către 
organele teritoriale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF), prin valorificarea locuinţei ipotecate şi prin alte modalităţi 
prevăzute de lege; 
   i) să plătească accesorii la suma prevăzută la lit. h) egale cu cele prevăzute 
de Codul de procedură fiscală pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.” 
   In acest sens, prevederile Codului de procedura fiscala aplicabile anului 2012 
stabilesc: 
“ART. 119 
    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de 
întârziere. 
  ART. 120 
    Dobânzi 
   (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 
fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la 
scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale. 
  ART. 120^1 
    Penalităţi de întârziere 
    (1) Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea 
obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 
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    (2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se 
datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale 
principale stinse; 
b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalităţii de 
întârziere este de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse; 
c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii de 
întârziere este de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse. 
  (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.” 
    Asa dupa cum rezulta din cele prezentate, pentru neachitarea creantei 
bugetare reprezentand imprumut in suma de ... lei reprezentand ... euro, acordat 
in cadrul programului „Prima casa” de Ministerul Finantelor Publice prin BCR 
SA-Agentia ..., organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara au calculat dobanzi 
in suma de ... lei si penalitati in suma de ... lei, conform prevederilor legale de 
mai-sus.  
   Sustinerea petentei din contestatie referitoare la lipsa datelor privind obiectul, 
motivele de fapt si temeiurile de drept, ratiunea pentru care se apreciaza ca 
accesoriile sunt datorate, perioada pentru care sunt calculate si in ce constau 
aceste sume nu este intemeiata, intrucat Decizia contestata se emite dupa 
modelul unui formular utilizat in domeniul colectarii creantelor bugetare 
prevazut de  OPANAF 1850/2009 privind modificarea şi completarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul 
colectării creanţelor fiscale si este un document editat prin sistemul informatic, 
valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului ministrului 
economiei şi finanţelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul 
mijloacelor informatice a unor acte administrative. 
   De asemenea, in acest formular sunt prevazute toate informatiile necesare 
contribuabilului referitoare la temeiurile de drept, natura obligatiei fiscale care 
genereaza accesorii, caile de atac, detalii referitoare la modul de calcul al 
sumelor, astfel ca sustinerile petentei ca Decizia atacata ar fi lipsita de aceste 
elemente, este fara temei. 
    Pe cale de consecinta, organul de solutionare a contestatiilor constata ca 
Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... a fost emisa conform 
normelor legale, pentru acest capat de cerere contestatia urmand a fi respinsa ca 
neintemeiata. 
 
       Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art.216 din 
OG nr.92/2003 Republicată, privind Codul de procedură fiscală in baza 
referatului nr. ..., se 
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    1. Respingerea, ca neintemeiata, a contestaţiei formulată de d-na X, 
împotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... emisa de 
AJFP Hunedoara privind suma de ... lei, reprezentand accesorii datorate pentru 
venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul 
programului „Prima Casa”. 
 
     2. Prezenta decizie se comunica la: 
     - d-na X, domiciliata in com.... jud. Hunedoara  
    - DGRFP Timisoara - AJFP Hunedoara-Activitatea de Colectare 
    
    3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si 
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios 
administrativ competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei. 
 
   
   
 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
… 

 
 
 
 
 


