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                                        DECIZIA NR………./……………..2009

privind analiza si propunerea de solutionare a contestatiei formulata de  X 
impotriva  Deciziei  nr.  Y  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  emisa  de 
Serviciul  Colectare  Executare  Silita  Persoane  Fizice,  Compartimentul  Evidenta 
Platitor din cadrul Administratiei Finantelor Publice a mun. X

X, domiciliat in X, Ale. X, nr.Y jud. Dolj, avand CNP Y, contesta obligatiile 
de  plata  accesorii  stabilite  prin  Decizia  nr.  Y referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii  emisa  de  Serviciul  Colectare  Executare  Silita  Persoane  Fizice, 
Compartimentul  Evidenta Platitor  din cadrul Administratiei  Finantelor  Publice a 
municipiului X.

La data de Y, X formuleaza si depune la Administratia Finantelor Publice a 
municipiului X, contestatia inregistrata sub nr. Y si luata la cunostinta la data de Y, 
respectand  conditia  de  procedura  ceruta  de  art.207  (1)  din  OG  nr.92/2003, 
republicata.  

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.
I. In sustinerea cauzei, contestatorul aduce urmatoarele argumente:
,,in  anul  2003  luna  august  ziua  05  am fost  angajat  ca  asistent  maternal 

profesionist  la  DGASPC  X  unde  am  in  ingrijire  copii  minori...Programul  este 
permanent si eu in aceasta perioada nu am mai facut taxi. Suma aferenta perioadei 
de taxi  2002-2003 a  fost  retinuta  si  virata  la  Administratia  Financiara.  In  toata 
aceasta perioada mentionez ca nu am primit nicio instiintate ca mai am o alta suma 
de  plata.  In  2003  am facut  o  cerere  de  retragere  din  activitate  deoarece  m-am 
angajat cu carte de munca la DGASPC". 

II. Prin Decizia nr. Y referitoare la obligatiile de plata accesorii  emisa de 
Serviciul  Colectare  Executare  Silita  Persoane  Fizice,  Compartimentul  Evidenta 
Platitor din cadrul Administratiei Finantelor Publice a municipiului X s-au stabilit 
in sarcina petentului majorari de intarziere  in suma totala de Y lei calculate pentru 
obligatii fiscale stabilite prin decizii de impunere pentru veniturile realizate pe anii 
2002 si 2003, astfel:

- Decizia nr.Y                 Y lei
- Decizia nr.Y                 Y lei
- Decizia nr.Y                 Y lei

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Dolj

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, 
jud. Dolj
Tel : 0251 410718,0251 410683
Fax : 0251 525925
e-mail : Date.Craiova.DJ@mfinante.ro



http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

   

    TOTAL                                                                               Y lei

III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  in  raport  cu 
dispozitiile  legale referitoare la aceasta si  avand in vedere motivele invocate de 
contestator, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca majorarile de intarziere in 
suma totala de Y lei, stabilite in sarcina petentului, au fost calculate cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

In fapt, petentul contesta suma de Y lei reprezentand majorari de intarziere 
aferente diferentei de impozit pe venituri din profesii libere si comerciale pentru 
anul  2002 si 2003, conform urmatoarelor documente  prin care s-au individualizat 
sumele de plata, astlel: 
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei 
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Ylei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
- nr.Y accesorii in suma de     Y lei  
                       TOTAL                       Ylei
In drept, art. 206, alin.(1) si (2) si art.209 alin.(1)din OG 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala republicata precizeaza:
ART. 206
    Forma si continutul contestatiei
    (1) Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;
    d) dovezile pe care se întemeiaza;
    e) semnatura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum si stampila 
în cazul  persoanelor  juridice. Dovada calitatii  de împuternicit  al  contestatorului, 
persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.
    (2)  Obiectul  contestatiei  îl  constituie  numai  sumele  si  masurile  stabilite  si 
înscrise de organul fiscal în titlul de creanta sau în actul administrativ fiscal atacat, 
cu  exceptia  contestatiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de  emitere  a  actului 
administrativ fiscal.
   ART. 209*)
    Organul competent
    (1)  Contestatiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor 
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  precum  si  a  deciziilor 
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pentru regularizarea situatiei, emise în conformitate cu legislatia în materie vamala, 
se solutioneaza dupa cum urmeaza:
    a)  contestatiile  care au ca obiect impozite,  taxe,  contributii,  datorie vamala, 
precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub Y lei, se solutioneaza de 
catre  organele  competente  constituite  la  nivelul  directiilor  generale  unde 
contestatarii au domiciliul fiscal;
    b) contestatiile  care au ca obiect  impozite,  taxe,  contributii,  datorie vamala, 
accesoriile acestora, al caror cuantum este de Y lei sau mai mare, cele formulate 
împotriva actelor emise de organe centrale, cele formulate de marii contribuabili 
care au ca obiect impozite,  taxe, contributii,  datorie vamala,  inclusiv accesoriile 
aferente  acestora,  indiferent  de  cuantum,  si  cele  formulate  împotriva  actelor  de 
control  financiar  se  solutioneaza  de  catre  Directia  generala  de  solutionare  a 
contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Analizand contestatia depusa de petent, organul de solutionare a contestatiilor a 
retinut ca acesta  a contestat  suma de Y lei,  dar fara insa a argumenta pe ce se 
bazeaza in drept si in fapt contestatia.

Intrucat contestatorul nu a definit in mod explicit motivele de fapt si de drept 
si dovezile pe care se intemeiaza contestatia, organul de solutionare a contestatiilor, 
in baza OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,  republicata,  art.206, 
conform adresei nr.Y, a solicitat contestatorului ca in termen de 5 (cinci) zile de la 
primirea acesteia sa prezinte motivele de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii 
contestatiei ca nemotivata.
       Avand in vedere ca petenta a primit adresa mai sus mentionata, fapt dovedit cu 
confirmarea de primire nr.Y, fara insa a pune la dispozitia organului de solutionare 
a contestatiilor documente in baza carora isi motiveaza contestatia, motivele de fapt 
si  de drept,  dovezile pe care isi  intemeiaza contestatia,  organul de solutionare a 
contestatiilor  urmeaza  sa  respinga  contestatia  ca  nemotivata  pentru  capatul  de 
cerere privind obligatiile de plata accesorii stabilite in suma de Y lei.
 

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 alin.1 din OG nr.
92/2003, republicata, se:

                                 DECIDE 

        

Respingerea ca nemotivata a contestatiei formulata de Y pentru suma de Y 
lei, reprezentand majorari de intarziere aferente diferentei de impozit pe venituri 
din profesii libere si comerciale stabilite prin decizii de impunere pentru veniturile 
realizate pe anii 2002 si 2003, astfel:

- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Y lei
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- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Ylei
- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Y lei
- Decizia nr.Y               Y lei

    TOTAL                               Y lei

         Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (luni) de la 
comunicare.

                                               DIRECTOR COORDONATOR,
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