
 
 
 
                                     DECIZIA  NR. 144/ 18.08.2009 
                    privind solutionarea contestatiei formulate de 
                    Dl. XXXXX cu sediul judiciar ales in 
                                    Sibiu, XXXXXX 
       Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu a fost investita in baza art 
209 din OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de dl XXXX   
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au 
calculat majorari de intarziere de XXXX lei. 
       Contestatia a fost depusa in termenul impus de art 207 din OG 92/ 2003 
R fiind trimisa prin posta in data de 31.07.2009. Actul ce face obiectul 
contestatiei a fost comunicat in data de 30.06.2009. 
       Dosarul contestatiei a fost inregistrat la DGFP Sibiu cu nr. XXXX/ 
10.08.2009. 
I. Prin contestatia formulata petentul solicita anularea actului administrativ 
fiscal prin care i s-au stabilit majorari de intarziere de XXXX lei prezentand 
urmatoarele motivatii: 
- admiterea contestatiei la executare silita formulata in dosarul nr XXXX/ 
XXXX/ 2009 la Judecatoria Sibiu privind nerespectarea dispozitiilor legale 
privind inceperea executarii silite 
- calculul penalitatilor de intarziere – in acest sens petentul invoca 
prevederile art 186 alin 3 din OG 92/ 2003 R precum si art 109 alin 1si 2 din 
Codul de procedura fiscala. 
- “o problema legata de momentul de inceput al curgerii dobanzilor este si 
legatura acestuia cu stabilirea prealabila a obligatiei fiscale. Cu alte cuvinte , 
poate fi solicitata restituirea unei sume (iar ulterior si dobanzile aferente) in 
situatia in care aceasta suma nu a fost inca stabilita conform legii ( prin 
declaratie, decizie de impunere etc)..........legea instituie o obligatie a 
organului fiscal de a proceda la individualizarea obligatiei...............” 
II.Organul fiscal a calculat majorarile de intarziere in temeiul art 88 lit c) si 
art 119 din OG 92/ 2003. 
III.Avand in vedere sustinerile partilor, documentele aflate la dosarul 
cauzei,legislatia in vigoare pentru perioada cand au fost calculate accesoriile, 
organul de solutionare a contestatiei retine urmatoarele: 
- decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii ce face obiectul prezentei 
contestatii cu un total general de XXXX lei are in componenta urmatoarele 
decizii: 



1.decizia nr XXXXX/ 24.06.2009- prin care s-au calculat majorari de 
intarziere de XXXX lei pentru perioada 31.12.2008- 24.06.2009, aferente 
debitului de XXXX lei reprezentand diferente de impozit anual de 
regularizat. 
Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este nr 
XXXXXX/ 18.06.2008 
2. decizia nr XXXXX/ 24.06.2009- prin care s-au calculat majorari de 
intarziere de XXXX lei pentru perioada 31.12.2008- 24.06.2009, aferente 
debitului de XXX lei reprezentand impozitul pe venituri din profesii libere si 
comerciale. 
Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este nr XXXXX/ 
28.02.2008 
3. decizia nr XXXXXXX/ 24.06.2009 prin care s-au calculat majorari de 
intarziere de XXXX lei pentru perioada 17.03.2009- 24.06.2009, aferente 
debitului de XXXX lei reprezentand impozit pe venituri din profesii libere si 
comerciale. 
Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este nr XXXXX/ 
26.01.2009 
4. decizia nr XXXXXXX/ 24.06.2009 prin care s-au calculat majorari de 
intarziere de X lei pentru perioada 16.06.2009- 24.06.2009, aferente 
debitului de XXXX lei reprezentand impozit pe venituri din profesii libere si 
comerciale 
Documentul prin care s-a individualizat suma de plata este nr 
XXXXXX/ 26.01.2009 
Din cele prezentate rezulta ca accesoriile ce fac obiectul contestatiei sunt 
aferente unor debite neachitate in termen, debite individualizate prin 
documentele mai sus mentionate .Ca urmare majorarile de intarziere  sunt 
aferente unor obligatii fiscale ce au fost stabilite in prealabil, individualizate 
prin documentele mentionate, obligatii fiscale ce nu au fost contestate de 
petent. 
Majorarile de intarziere in suma totala de XXXX lei au fost calculate in baza 
art 119 si 120 din OG 92/ 2003 R care prevad; 
- art 119 
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor 
de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. 
.................... 
(4) Majorarile de intarziere se stabilesc prin decizii intocmite in conditiile 
aprobate prin ordin al ministrului .......... 
- art 120  



“(1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 
stingerii sumei datorate , inclusiv 
............ 
(6) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand 
impozitul pe venitul global, se datoreaza majorari de intarziere dupa cum 
urmeaza: 
a) pentru anul fiscal de impunere majorarile de intarziere pentru platile 
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se 
calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 
decembrie 
b) majorarile de intarziere pentru sumele neachitate in anul de impunere , 
potrivit lit a) se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, 
pana la data stingerii acestora inclusiv” 
     Avand in vedere cele prezentate organul fiscal corect a calculat majorari 
de intarziere in suma totala de XXXX lei ca masura accesorie in raport cu 
debitele neachitate sau achitate cu intarziere. 
      Invocarea de catre petent a faptului ca i s-a admis de catre Judecatoria 
Sibiu contestatia la executare silita in dosarul nr XXXX/306/ 2009, 
“contestatie formulata pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind 
inceperea executarii silite” nu are incidenta in speta data intrucat stabilirea 
unor obligatii fiscale si procedura contestarii acestora  nu are legatura cu 
respectarea sau nerespectarea procedurii de executare silita. 
     Pentru considerentele retinute in baza art 211(5) din OG 92/ 2003 
 
                                             DECIDE 
 
-  respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de XXXX lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente impozitului pe venituri din 
profesii libere si comerciale. 
   Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen de 6 luni de 
la comunicare. 
 
            Ec  Grigore Popescu 
            DIRECTOR COORDONATOR 
 
                                                                                                VIZAT 
                                                                                        Cons jr Ilie Stroia 
                                                                                         SEF  SERVICIU 
 



 
 
 

 


