
D   E   C   I   Z   I   E    nr. 78/19.03.2009
                        privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de                             
inregistrata la DGFP-         
                                         
                    I. Dl.  contesta  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. prin care s-au stabilit accesorii in suma de  lei aferente deciziilor nr. .

      Considera ca aplicarea majorarilor de intirziere este neintemeiata
avind in vedere faptul ca si-a achitat intotdeauna la termen impozitele iar
majorarile de intirziere au fost calculate pentru niste decizii care nu i-au fost
comunicate niciodata.

ne ca decizia de impunere constituie instiintare de plata de la data
comunicarii acesteia asa cum prevede art. 86 alin. 6 din OG nr. 92/2003.

De asemenea, in conformitate cu art. 111 din OG nr. 92/2003 termenul de
plata se stabileste in functie de data comunicarii actelor.

Deoarece nu a primit nici o decizie de impunere nu a existat nici o data
scadenta pina la care avea obligatia de a achita impozitul si neexistind o data
scadenta de plata nu pot fi calculate majorari de intirziere.

In conformitate cu art. 44 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala comunicarea actelor se poate face doar printr-o modalitate
care confirma primirea acestora de catre contribuabil, respectiv scrisoare
recomandata cu confirmare de primire.

Solicita admiterea contestatiei si anularea deciziei de calcul a
accesoriilor.

II.  Petentul contesta  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr. 4702/08.01.2008 prin care s-au stabilit accesorii in suma de  lei aferente
deciziilor nr. pe care sustine ca nu le-a primit.

Deciziile de impunere au fost comunicate petentului astfel:
- borderoul nr. cu stampila postei din data de 09.11.2006 pentru decizia

de impunere pentru plati anticipate pe anul 2006.
- borderoul nr. cu stampila postei din data de 02.11.2007 pentru decizia

de impunere anuala pe anul 2006.
- borderoul nr.  cu stampila postei din data de 01.08.2007 pentru decizia

de de impunere pentru plati anticipate pe anul 2007.
- scrisoarea de primire nr. semnata de contribuabil pentru decizia de

impunere anuala pe anul 2007.
Debitele din deciziile de impunere nu au fost achitate la termen motiv

pentru care s-au calculat majorari de intirziere prin decizia nr. 
Decizia de calcul accesorii nr.  a fost corect emisa in baza prevederilor

art. 88 lit. c din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.



III. Avind in  vedere  constatarile  organului  fiscal, sustinerile
petentului, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in
vigoare in perioada verificata, invocate de catre contestatar si de catre organele
fiscale, biroul investit cu solutionarea contestatiei retine ca dl.  formulat
contestatie impotriva  Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
prin care s-au stabilit accesorii in suma de lei aferente deciziilor de impunere
nr..

Prin contestatia formulata petentul solicita anularea deciziei de calcul al
accesoriilor mai sus mentionate pe motivul ca nu i-au fost comunicate deciziile
de impunere, nu a cunoscut debitele si nici termenele de plata aferente motiv
pentru care solicita anularea accesoriilor.

Din analiza dosarului contestatiei se constata ca deciziile de impunere au
fost comunicate petentului astfel:

- borderoul nr.  avind stampila postei din data de 09.11.2006 pentru
decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2006, pozitia nr. 477 din
borderou.

- borderoul nr. avind stampila postei din data de 02.11.2007 pentru
decizia de impunere anuala pe anul 2006, pozitia nr. 306 din borderou.

- borderoul nr.  avind stampila postei din data de 01.08.2007 pentru
decizia de de impunere pentru plati anticipate pe anul 2007, pozitia nr. 11 din
borderou.

-  extras din aplicatia informatica DECODIM din care rezulta faptul ca
petentului i-a fost comunicata decizia de impunere anuala pe anul 2007, cu
scrisoarea de de primire nr.  purtind semnatura de primire a petentului.

In aceste conditii petentul avea obligatia sa achite impozitul pe venitul
din profesii libere indicate in continutul deciziilor de impunere.

Afirmatia petentului referitoare la faptul ca nu a avut cunostiinta de
aceste debite nu are relevanta in sustinerea cauzei deoarece din Situatia
analitica debite plati solduri a petentului pe anii 2007, 2008 si 2009 existenta la
dosarul contestaiei rezulta faptul ca o parte din aceste debite au fost achitate, in
unele cazuri cu intirziere.

Plata cu intirziere a impozitului datorat genereaza majorari de intirziere
potrivit prevederilor art. 119 alin.(1) din Ordonanta Guvernului  nr. 92/ 2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata:
     “1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre   debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen dobânzi  si penalitati de
întârziere”.
       In acest sens, la art. 120 alin.(1) si (7) din acelasi act normativ, se  
specifica:

“ (1) Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii
sumei datorate, inclusiv. [...]



(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale."

       Aplicarea de majorari de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor
fiscale catre bugetul de stat reprezinta o masura  de sanctionare  instituita prin
legea fiscala impotriva contribuabilului care nu isi achita la termenele de
scadenta  obligatiile  fiscale, prin urmare aceste majorari au fost calculate in
mod legal de catre organul fiscal.

Avind in vedere cele precizate mai sus rezulta ca organul fiscal din
cadrul AFPM , in mod legal a stabilit obligatia  de plata in suma de  lei
reprezentind majorari de intirziere, motiv pentru care se va respinge contestatia
ca neintemeiata.   

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205,
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele
administrative fiscale, in baza referatului nr. se                        

                                                 D     E     C     I     D    E :

                     - respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de dl.
impotriva masurilor dispuse prin  Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr.  prin care s-a stabilit ca si obligatie de plata suma de  lei
reprezentind majorari de intirziere.

                           -  prezenta decizie se comunica la :                                              
                                                                                    

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi atacata de catre contestatar la instanta judecatoreasca de contencios
administrativ competenta, in termen de sase luni de la primirea prezentei.
                                       


