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                             D   E   C   I   Z   I   A     nr.  4281/669/20.11.2013 
 

privind solu�ionarea contesta�iei depuse de dl. X din ..., înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. ... / 05.11.2013.  
                            
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre AJFP Hunedoara - SFM ..., cu 
adresa nr.... / 28.10.2013, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr. ... / 
05.11.2013, asupra contesta�iei depus� de dl. X din ..., cu domiciliul în ..., având 
C.N.P. ... . 
            Contesta�ia a fost depus� la AJFP Hunedoara - SFM ..., fiind înregistrat� 
sub nr. ... / 21.10.2013. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr.... / 25.09.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis� de AJFP Hunedoara – SFM ..., 
�i care vizeaz� suma de ... lei reprezentând  
... lei – accesorii aferente impozit pe venituri din activit��i independente;  
... lei – accesorii aferente diferen�ei de impozit anual de regularizat;  
... lei – accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate 
            datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i  
            independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri.  
             Contesta�ia este autentificat�, fiind semnat� de dl. X.  
             Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
 
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. ..., art. 
206 �i art.209 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. ... .20 / 2013, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a 
Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
  I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X din ... invoc� urm�toarele: 

 
            1. În ceea ce prive�te accesoriile calculate pentru impozitul din activit��i 
independente în sum� de ... lei (formate din ... lei accesorii calculate la decizia 
nr. .../31.07.2012 �i ... lei accesorii calculate la decizia nr. .../08.08.2012), 
petentul precizeaz� urm�toarele:  
            În primul rând, petentul men�ionez� faptul c� prin decizia de impunere 
nr..../31.07.2012 emis� de AFP ... s-a stabilit un impozit anticipat pentru anul 
2012, în sum� de ... lei, de plat� în 4 tran�e egale, dup� cum urmeaz�:  
- ... lei cu scaden�� în 15.03.2012  
- ... lei cu scaden�� în 15.06.2012  
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- ... lei cu scaden�� în 15.09.2012  
- ... lei cu scaden�� în 15.12.2012  
            Dup� comunicarea deciziei men�ionate mai sus, petentul arat� c� a 
procedat la achitarea sumelor astfel:  
- ... lei reprezentând tran�ele 1 �i 2 cu OP nr. .../14.08.2012  
- ... lei reprezentând tran�a 3 cu OP nr. .../21.09.2012  
- ... lei reprezentând tran�a 4 cu OP nr. .../10.12.2012  
           Ori în aceast� situa�ie, petentul solicit� s� se observe c� pl��ile au fost 
achitate integral în termenul legal, situa�ie în care accesoriile în sum� total� de ... 
lei (respectiv dobânzile �i penalit��ile care rezult� din cuprinsul anexei la decizia 
nr. .../25.09.2013) nu au temei legal, acestea fiind calculate pentru perioada 
26.12.2012 - 25.09.2013, perioada de dup� achitarea integral� a debitului.  
           În al doilea rând, petentul arat� c� prin decizia nr. .../08.08.2012 emis� de 
AFP ... s-a stabilit un impozit anticipat pentru anul 2012 în sum� de ... lei, de 
plat� în 4 tran�e egale, dup� cum urmeaz�:  
- ... lei cu scaden�� în 25.03.2012  
- ... lei cu scaden�� în 25.06.2012  
- ... lei cu scaden�� în 25.09.2012  
- ... lei cu scaden�� în 25.12.2012  
            Dup� comunicarea deciziei men�ionate mai sus, petentul sus�ine c� a 
procedat la achitarea sumelor  
- ... lei reprezentând tran�ele 1,2 �i 3 cu OP nr. .../21.09.2012  
- ... lei reprezentând tran�a 4 cu OP nr. .../06.12.2012  
           Ori în aceast� situa�ie, petentul solicit� s� se observe c� pl��ile au fost 
achitate integral în termenul legal, situa�ie în care accesoriile în sum� total� de ... 
lei (respectiv dobânzile �i penalit��ile care rezult� din cuprinsul anexei la decizia 
nr. .../25.09.2013) nu au temei legal, acestea fiind calculate pentru perioada 
26.12.2012-25.09.2013.  
 
            2. În ceea ce prive�te accesoriile calculate pentru diferen�ele de impozit 
anual de regularizat în sum� de ... lei (formate din ... lei accesorii calculate la 
decizia nr. ... / 20.09.2011, ... lei accesorii calculate la decizia nr. ... / 31.07.2012 
�i ... lei accesorii calculate la decizia nr. ... / 08.08.2012), petentul precizeaz� 
urm�toarele:  
             În primul rând, prin decizia nr. ... / 20.09.2011 emis� de AFP ... s-a 
stabilit un impozit pe venit aferent anului 2010, în sum� de ... lei. Conform 
deciziei atacate, pentru perioada 31.12.2012-25.09.2013 au fost calculate 
dobânzi în sum� de ... lei pentru un debit de ... lei.  
            Petentul men�ioneaz� faptul c�, suma de ... lei a fost achitat� integral în 
mai multe rânduri deoarece pl��ile efectuate prin OP nr. ... / 10.10.2011 �i OP nr. 
.../09.12.2011 au fost restituite de c�tre Trezoreria ..., dovad� fiind extrasele 
bancare. Astfel o nou� plat� a fost f�cut� cu OP nr. ... în data de 06.04.2012.  
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             Având în vedere cele expuse mai sus nu se poate re�ine în seama mea o 
rea voin�� �i implicit nici nu mi se pot imputa obliga�ii accesorii, atâta timp cât 
plata a fost efectuat�, dar refuzat� de c�tre o institu�ie a statului cu rol de 
colectare a crean�elor bugetare.  
             În al doilea rând, prin decizia nr. .../31.07.2012 emis� de AFP ... s-a 
stabilit un impozit pe venit aferent anului 2011, în sum� de ... lei, sum� ce a fost 
achitat� integral în data de 20.09.2012 cu OP nr. … .  
             Petentul men�ioneaz� faptul c�, decizia referitoare la obliga�iile accesorii 
din data de 25.09.2013 cuprinde un calcul al dobânzilor pentru perioada 
31.12.2012-25.09.2013, perioad� pentru care se poate observa foarte clar c� 
accesoriile calculate în sum� de ... lei sunt determinate pentru un debit stins cu 
… zile înainte.  
             În al treilea rând, prin decizia nr. .../08.08.2012 emis� de AFP ... s-a 
stabilit un impozit pe venit aferent anului 2011 în sum� de ... lei. Pentru acest 
debit A.F.P. ... a calculat dobânzi în sum� de ... lei pentru perioada 23.10.2012-
25.09.2013, f�r� a lua în considerare faptul c� suma de ... lei fost achitat� în data 
de 20.09.2012, prin OP nr. … .  
             Petentul men�ioneaz� de asemenea c�, obliga�iile datorate la bugetul de 
stat au fost achitate integral în termenul legal, dup� comunicarea deciziilor de 
impunere (astfel cum este stabilit de legisla�ia în vigoare care prevede c�, 
impozitul anual datorat se va stabili, deci achita dup� comunicarea deciziilor de 
impunere).  
            În plus consider c� este necesar s� precizez faptul c�, toate obliga�iile 
datorate la bugetul de stat au fost achitate �inând cont �i de prevederile art.114 
alin.(26) din Codul de Procedur� Fiscal� �i anume, în situa�ia în care plata se 
efectueaz� de c�tre o alt� persoan� decât debitorul, dispozi�iile art.1.472 �i 1.474 
din Legea 287/2009 privind Codul Civil se aplic� în mod corespunz�tor. Astfel 
"plata poate s� fie f�cut� de orice persoan�, chiar dac� este un ter� în raport cu 
acea obliga�ie", iar în cazul de fa�� obliga�iile c�tre bugetul de stat au fost 
achitate de fiecare dat� de c�tre persoana care a realizat veniturile, iar în ceea ce 
prive�te institu�ia de stat, aceasta are obliga�ia de colectare a crean�elor bugetare, 
�i prin urmare de stingere a acestora pe m�sur� pl��ilor indiferent dac� acestea 
au fost achitate de c�tre debitor sau de c�tre o alt� persoan�.  
 
            3. Prin decizia nr. .../28.02.2012 (care de fapt este decizia nr. 
.../16.05.2012, corectat� ulterior de AFP ...), s-a stabilit un debit de ... lei 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate, iar pentru acest debit 
pentru perioada 31.12.2012-25.09.2013 au fost calculate accesorii în sum� total� 
de ... lei. Debitul la care se face referire nu a fost achitat din cauza faptului c�, 
împotriva deciziei nr. .../16.05.2012, a formulat ac�iune în contencios 
administrativ, dosar nr. .../97/2012, aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara cu 
termen de judecat� stabilit la data de 25.10.2013.  
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             Mai mult decât atât, în cadrul acestui dosar, petentul sus�ine c� a 
solicitat suspendarea deciziei nr. .../16.05.2012, solicitare admis� prin încheierea 
pronun�at� în data de 24.05.2013 de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 
.../97/2012 pân� la solu�ionarea definitiv� �i irevocabil� a ac�iunii în contencios 
administrativ �i fiscal.  
            Având în vedere cele expuse mai sus, petentul solicit� anularea în 
totalitate a deciziei nr. ... / 25.09.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
�i a sumelor individualizate în aceasta în sum� total� de ... lei.  
 

  II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara - SFM ..., au consemnat 
urm�toarele: 
 
             În baza prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 din OG Nr. 92 / 2003, 
republicat�, organele fiscale ale AJFP Hunedoara - SFM ... au calculat accesorii 
în sarcina dlui. X din ..., pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor 
contribu�iilor sociale �i a altor venituri la bugetul general consolidat, întocmind 
Decizia nr.... / 25.09.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, în sum� de 
... lei reprezentând:  
... lei – accesorii aferente impozit pe venituri din activit��i independente;  
... lei – accesorii aferente diferen�ei de impozit anual de regularizat;  
... lei – accesorii aferente contribu�iilor de asigur�ri sociale de s�n�tate 
                  datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i  
                  independente �i persoanele care nu realizeaz� venituri.  
             Potrivit anexei la Decizia nr.... / 25.09.2013 referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, obliga�iile fiscale accesorii, în sum� de ... lei, au fost calculate 
astfel: 
Cod   Documentul prin care                       Categoria             Perioada                     Suma           Zile/         Cota            Suma              
         s-a individualizat                               de suma                                                   debit           Luni                            accesoriu 
          suma de plat� 
                                                    

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        penalitate              ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        penalitate              ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        penalitate              ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 

...     ... din 31/07/2012                        dobând�                ...                           ... lei   x  ... zile  x   ... %=        ... lei 
      TOTAL                                                                                                                                                     ... lei 
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  III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la 
dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre petent �i de 
c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
 
            Dl. X din ..., are domiciliul în ..., având C.N.P. .... 
 
            Cauza suspus� solu�ion�rii este dac� dl. X din ... datoreaz� bugetului de 
stat obliga�iile fiscale accesorii în sum� de ... lei stabilite de c�tre organele 
fiscale pentru neplata la termenele legale a unor sume par�iale din pl��ile 
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2012, a unor sume par�iale din impozitul pe 
venit, precum �i a unor sume din contribu�iile de asigur�ri sociale de s�n�tate 
datorate de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i 
persoanele care nu realizeaz� venituri. 
 
             În fapt, prin decizia de impunere nr. ... / 31.07.2012 pentru pl��i 
anticipate cu titlu de impozit, emis� de AFP ..., s-au stabilit un impozit anticipat 
pentru anul 2012, în sum� de ... lei, de plat� în 4 tran�e egale, dup� cum 
urmeaz�:  
- ... lei cu scaden�� în 25.03.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.06.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.09.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.12.2012,  
prin contesta�ie petentul aratând c� a procedat la achitarea sumelor astfel:  
- ... lei reprezentând tran�ele 1 �i 2 cu OP nr. .../14.08.2012;  
- ... lei reprezentând tran�a 3 cu OP nr. .../21.09.2012;  
- ... lei reprezentând tran�a 4 cu OP nr. .../10.12.2012.  
            Prin decizia de impunere nr. ... / 08.08.2012 pentru pl��i anticipate cu 
titlu de impozit, emis� de AFP ..., s-a stabilit un impozit anticipat pentru anul 
2012, în sum� de ... lei, de plat� în 4 tran�e egale, dup� cum urmeaz�:  
- ... lei cu scaden�� în 25.03.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.06.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.09.2012;  
- ... lei cu scaden�� în 25.12.2012,  
prin contesta�ie petentul aratând c� a procedat la achitarea sumelor astfel: 
- ... lei reprezentând tran�ele 1,2 �i 3 cu OP nr. .../21.09.2012;  
- ... lei reprezentând tran�a 4 cu OP nr. .../06.12.2012.  
            Prin decizia nr. ... / 20.09.2011 emis� de AFP ... s-a stabilit un impozit pe 
venit aferent anului 2010, în sum� de ... lei, petentul men�ionând faptul c�, suma 
de ... lei a fost achitat� integral în mai multe rânduri deoarece pl��ile efectuate 
prin OP nr. ... / 10.10.2011 �i OP nr. .../09.12.2011 au fost restituite de c�tre 
Trezoreria ..., dovad� fiind extrasele bancare. Astfel o nou� plat� a fost f�cut� cu 
OP nr. ... în data de 06.04.2012.  
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            Prin decizia nr..../31.07.2012 emis� de AFP ... s-a stabilit un impozit pe 
venit aferent anului 2011, în sum� de ... lei, sum� ce a fost achitat� integral în 
data de 20.09.2012 cu OP nr. ... ..  
            Prin decizia nr..../08.08.2012 emis� de AFP ... s-a stabilit un impozit pe 
venit aferent anului 2011 în sum� de ... lei. Pentru acest debit A.F.P. ... a calculat 
dobânzi în sum� de ... lei pentru perioada 23.10.2012-25.09.2013, f�r� a lua în 
considerare faptul c� suma de ... lei fost achitat� în data de 20.09.2012, prin OP 
nr.....  
            Prin decizia nr..../28.02.2012, s-a stabilit un debit de ... lei reprezentând 
contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate, petentul sus�inând c�  debitul la care 
se face referire nu a fost achitat din cauza faptului c�, decizia nr. .../28.02.2012 
este de fapt decizia nr. .../16.05.2012, corectat� ulterior de AFP ..., iar împotriva 
deciziei nr. .../16.05.2012, a formulat ac�iune în contencios administrativ, 
solicitând suspendarea deciziei nr. .../16.05.2012, solicitare admis� prin 
încheierea pronun�at� în data de 24.05.2013 de Tribunalul Hunedoara în dosarul 
nr. .../97/2012. 
 
            În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile art.111 alin.(1) din 
OG nr. 92/ 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, care men�ioneaz�: 
“Art. 111 – Termenele de plat�.  
(1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prev�zute de Codul 
fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�.”, 
coroborate cu dispozi�iile art.53 alin.(1), art.82 alin.(3) �i art.84 alin.(5) �i (6)  
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 
“ART.53 Pl��i anticipate ale impozitului pe veniturile din activit��i 
independente 
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente au 
obliga�ia s� efectueze pl��i anticipate în contul impozitului anual datorat la 
bugetul de stat, potrivit art. 82, cu excep�ia veniturilor prev�zute la art. 52, 
pentru care plata anticipat� se efectueaz� prin re�inere la surs� sau pentru care 
impozitul este final, potrivit prevederilor art. 52^1. 
[...] 
   (2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare surs� 
de venit, luându-se ca baz� de calcul venitul anual estimat sau venitul net 
realizat în anul precedent, dup� caz, prin emiterea unei decizii care se comunic� 
contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate dup� expirarea 
termenelor de plat� prev�zute la alin. (3), contribuabilii au obliga�ia efectu�rii 
pl��ilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat� al 
anului precedent. Diferen�a dintre impozitul anual calculat asupra venitului net 
realizat în anul precedent �i suma reprezentând pl��i anticipate datorate de 
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contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaz� pe 
termenele de plat� urm�toare din cadrul anului fiscal. Pentru declara�iile 
privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna decembrie nu se mai 
stabilesc pl��i anticipate, venitul net aferent perioadei pân� la sfâr�itul anului 
urmând s� fie supus impozit�rii potrivit deciziei de impunere emise pe baza 
declara�iei privind venitul realizat.[...] 
    (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv 
a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datoreaz� pl��i anticipate în cazul 
contribuabililor care realizeaz� venituri din arendare �i care au optat pentru 
determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se 
potrivit deciziei de impunere emise pe baza declara�iei privind venitul realizat. 
[...] 
    (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz� de 
calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a fost depus� o declara�ie 
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din 
declara�ia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup� caz. La 
stabilirea pl��ilor anticipate se utilizeaz� cota de impozit de 16% prev�zut� la 
art. 43 alin. (1). 
[...] 
Art. 84. Stabilirea si plata impozitului pe venitul net annual impozabil.[…]  
(5) Organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat �i emite o decizie de 
impunere, în intervalul �i în forma stabilite prin ordin al ministrului finan�elor 
publice. 
 (6) Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform deciziei de impunere 
anual� se pl�tesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei 
de impunere, perioada pentru care nu se calculeaz� si nu se datoreaz� sumele 
stabilite potrivit reglement�rilor în materie, privind colectarea crean�elor 
bugetare.” 
            Prevederile comune în materia perceperii dobânzilor �i penalit��ilor de 
întârziere pentru neplata la termen a obliga�iilor datorate, îl reprezint� Codul de 
procedur� fiscal�, care la art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) �i art.120^1*) din OG 
nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz� c�: 
“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. 
ART. 120^1*) Penalit��i de întârziere 
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    (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.” 
            Potrivit dispozi�iilor legale de mai sus, pl��ile anticipate cu titlu de 
impozit pe venit se efectueaz� în 4 rate egale pân� la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. 
            Impozitul de plat� stabilit conform deciziei de impunere anual� se achit� 
în termen de 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere, perioada 
pentru care nu se calculeaz� �i nu se datoreaz� obliga�ii accesorii potrivit 
reglement�rilor în materie de colectare a crean�elor bugetare. 
            Astfel, contribuabilul avea obliga�ia de a efectua pl��i anticipate cu titlu 
de impozit pe anul 2012 pân� la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru, 
iar diferen�ele de impozit pe venit de plat� stabilite prin Deciziile de impunere 
anuale pe anul 2010 �i pe 2011, în termen de 60 zile de la data primirii fiec�rei 
decizii anuale de impunere, termene nerespectate în totalitate de c�tre petent. 
             Din con�inutul prevederilor legale citate mai sus, se re�ine faptul c� 
legiuitorul instituie în sarcina contribuabililor obligativitatea pl��ilor anticipate 
cu titlu de impozit pentru veniturile din activit��i independente estimate a fi 
realizate, în cazul de fa�� pentru anul 2012, obliga�ie pe care petentul nu a 
îndeplinit-o în totalitate, neefectuarea pl��ilor anticipate �i a diferen�elor de 
impozit pe venit la scaden�� generând calculul de accesorii, în condi�iile legii. 
             Mai mult, trebuie men�ionat �i faptul c� organele fiscale ale SFM ... au 
precizat c� pl��iile efectuate de c�tre dl. X au fost distribuite conform art.169 din 
OG nr.92/2003, dl. X, figurând cu urm�toarele solduri neachitate:  
-Solduri neachitate la data de 31.12.2010 - ... lei; 
-Solduri neachitate la data de 31.12.2011 - ... lei; 
-Solduri neachitate la data de 31.12.2012 - ... lei.  
             Referitor la afirma�ia din contesta�ie c�, toate obliga�iile datorate la 
bugetul de stat au fost achitate �inând cont �i de prevederile art.114 alin.(26) din 
Codul de Procedur� Fiscal� �i anume, în situa�ia în care plata se efectueaz� de 
c�tre o alt� persoan� decât debitorul, dispozi�iile art.1472 �i 1474 din Legea 
287/2009 privind Codul Civil se aplic� în mod corespunz�tor. Astfel "plata 
poate s� fie f�cut� de orice persoan�, chiar dac� este un ter� în raport cu acea 
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obliga�ie", iar în cazul de fa�� obliga�iile c�tre bugetul de stat au fost achitate de 
fiecare dat� de c�tre persoana care a realizat veniturile, iar institu�ia de stat are 
obliga�ia de colectare a crean�elor bugetare, �i prin urmare de stingere a acestora 
pe m�sur� pl��ilor indiferent dac� acestea au fost achitate de c�tre debitor sau de 
c�tre o alt� persoan�, preciz�m c� nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, deoarece: 
-debitorul impozitului pe venit este contribuabilul X, în conformitate cu 
prevederile art.39 din Legea nr.571/2006 privind Codul fiscal, autorizat sa 
desfasoare activitatea de consultan��, contabilitate �i expertize contabile, codul 
de identificare fiscal� utilizat de persoanele fizice fiind codul numeric personal, 
în conformitate cu prevederile art.72 alin.(1) lit.b) din Codul de procedur� 
fiscal� �i ale cap.1 alin.5.1 din Ordinul nr. 1346/2006 privind aprobarea 
Procedurii de atribuire a codului de identificare fiscal� pentru persoane fizice 
pentru îndeplinirea obliga�iilor fiscale în domeniul impozitului pe venit, iar pe 
de alta parte dispozi�iile art. 73 se refer� la obliga�ia pl�titorilor de impozite �i 
taxe de a înscrie codul de identificare fiscal� pe documente. 
- aceste dispozi�ii nu contravin celor invocate, ci, interpretate în context, conduc 
la concluzia c� titularul obliga�iilor fiscale men�ionate în deciziile de impunere 
este dl. X având codul de identificare fiscal� – C.N.P. ..., iar nu ... IPURL   
identificat prin C.I.F. ..., astfel cum în mod eronat a apreciat petentul, mai ales în 
condi�iile în care petentul î�i desf��oar� activitatea prin trei forme juridice:  

- SC Y SRL ...;  
- ... IPURL;  

        - Persoan� fizic� - pentru consultan��, contabilitate �i expertize contabile.  
- mai mult, având în vedere cele ar�tate mai sus, sus�inerea petentului c� suma 
de ... lei a fost achitat� integral în mai multe rânduri prin OP nr. ... / 10.10.2011 
�i OP nr. .../09.12.2011, este contrazis� deoarece: 

- prin OP nr. ... / 10.10.2011, plata efectuat� de ... IPURL   identificat prin 
C.I.F. ... în sum� de ... lei reprezentând regularizare impozit 2010 conform 
.../20.09.2011(f�r� alte men�iuni legale), a fost restituit� de c�tre 
Trezoreria ..., dovad� fiind extrasul nr. ... /17.10.2011 emis ... Bank, din 
care reiese foarte clar c� contul IBAN nu corespunde cu codul clientului; 

- prin OP nr. ... / 09.12.2011, plata efectuat� de ... IPURL   identificat prin 
C.I.F. ... în sum� de ... lei reprezentând regularizare impozit 2010 conform 
.../20.09.2011(f�r� alte men�iuni legale), a fost restituit� de c�tre 
Trezoreria ..., dovad� fiind extrasul nr. .../14.12.2011 emis ... Bank din 
care reiese foarte clar c� contul IBAN nu corespunde cu codul clientului. 

 
            Referitor la invocarea de c�tre petent a faptului c� împotriva deciziei nr. 
... / 16.05.2012, a formulat ac�iune în contencios administrativ, solicitând 
suspendarea deciziei nr. .../16.05.2012, solicitare admis� prin încheierea 
pronun�at� în data de 24.05.2013 de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 
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.../97/2012, preciz�m c� suspendarea se refer� la decizia de impunere din oficiu 
nr. .../16.05.2012 emis� de Casa de Asigur�ri de S�n�tate, ori prin decizia nr.... / 
25.09.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, SFM ... nu au calculat 
accesorii pentru decizia nr. .../16.05.2012, ci pentru decizia nr. ... / 28.02.2012, 
pentru un debit de ... lei reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate, 
neputând fi vorba de o corec�ie ulterioar� a deciziei nr. ... / 16.05.2012, cu 
decizia nr. ... / 28.02.2012, întrucât data deciziei nr.... este de 28.02.2012, 
anterioar� datei de 16.05.2012 a deciziei nr. .... 
              Pe cale de consecin��, deoarece petentul prin contesta�ia depus� nu face 
dovada cu documente a pl��ii în termen a sumelor în cauz�, se men�in m�surile 
dispuse de organele fiscale. 
             Pentru neachitarea la termenele de scaden�� a obliga�iilor de plat� 
contribuabilii datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere care 
se calculeaz� pentru fiecare zi de neplat�, începând cu ziua imediat urm�toare 
scaden�elor �i pân� la stingerea sumelor datorate inclusiv, acestea calculându-se 
potrivit principiului de drept „accesorium sequitur principale” – secundarul 
urmeaz� principalul, ca m�sur� accesorie în raport cu obliga�iile principale. 
             A�adar, deoarece obliga�iile bugetare men�ionate anterior, respectiv 
pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit pe anul 2010, diferen�ele de impozit 
pe venit stabilite prin deciziile de impunere �i contribu�ie de asigur�ri sociale de 
s�n�tate stabilit� prin decizia nr..../28.02.2012, nu au fost stinse de c�tre 
contribuabil în totalitate la scaden�ele de plat�, acesta datoreaz� dobânzi �i 
penalit��i de întârziere pentru sumele r�mase nestinse, pe perioadele de 
întârziere, urmeaz� a se respinge, ca neîntemeiat�, contesta�ia formulat� de dl. X 
din .... 
 
            Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                          se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Respingerea, ca neîntemeiat�, a contesta�iei formulat� de dl. X din ... 
împotriva Deciziei nr. ... / 25.09.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
emis� de AJFP Hunedoara – SFM ..., �i care vizeaz� suma de ... lei reprezentând 
accesorii. 
                    
 
            2. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - dl. X din ...; 
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                   - A.J.F.P. Hunedoara – S.F.M. .... 
 
            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 


