MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AgenŃia NaŃională de
Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice Calarasi

Str. Eroilor nr. 6-8
Calarasi, judetul Calarasi
Tel : 0242 312374
Fax :0242 315267

DECIZIA Nr.18 /07.05.2009
privind solutionarea contestatieidepusa de domnul X
inregistrata la D.G.F.P. Calarasi sub nr. 7828/17.03.2009

Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei
Generale a Finantelor Publice Calarasi a fost sesizat de catre
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi prin adresa
nr.8847/17.03.2009, inregistrata la D.G.F.P. Calarasi sub nr.7828 din data
de 17.03.2009, asupra contestatiei nr.8847/11.03.2009 formulata de
domnul X, domiciliat in Calarasi, str. Grivita, nr. 3, judetul Calarasi,
impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111550624 si nr.5130111550625 din data de 14.01.2009, prin care
s-au stabilit majorari de intarziere in suma totala de X lei.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1)
Titlul IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, decizia fiindu-i comunicata contribuabilului la data de
13.02.2009, asa cum rezulta din confirmarea de primire anexata in copie la
dosarul cauzei.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205
alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin
Compartimentul Solutionare Contestatii este legal investita sa se pronunte
asupra contestatiei formulata de domnul X, domiciliat in Calarasi, str.
Grivita, nr. 3, judetul Calarasi.
I.Din analiza contestatiei s-a constatat ca domnul X contesta Deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.5130111550624 si
nr.5130111550625 din data de 14.01.2009, emise de Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, prin care s-au stabilit obligatii de
plata accesorii in suma totala de X lei, reprezentand majorari de intarziere
aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor.
Motivele invocate de petenta referitor la obligatiile de plata accesorii
sunt urmatoarele :
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In fapt, arata ca detine in proprietate un apartament ce a fost inchiriat
pe o perioada de un an de zile, conform Contractului de inchiriere
inregistrat la AFPM Calarasi sub nr.15023/16.04.2008. Organul fiscal
teritorial a emis Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2008 nr.51301022472066/17.04.2008, prin care s-a stabilit
un impozit in suma de X lei ce urma a fi achitat in trei transe.
Contractul de inchiriere a incetat prin acordul partilor incepand cu
data de 13.11.2008 conform actului aditional nr.1 din 11.11.2008 inregistrat
la AFPM Calarasi sub nr.39661/14.11.2008. Petentul sustine ca astfel
durata contractului a fost redusa la jumatate (6 luni), si ca a achitat intreaga
suma datorata cu titlu de impozit pentru veniturile incasate din cedarea
folosintei imobilului, motiv pentru care solicita anularea deciziilor privind
obligatiile de plata accesorii.
In completarea contestatiei, prin adresa inregistrata la AFPM Calarasi
sub nr. 9307/16.03.2009 petentul
solicita recalcularea impozitului,
prezentarea modului de calcul a impozitului precum si a majorarilor de
intarziere.
Cu adresa nr.10224/25.03.2009 inregistrata la DGFP Calarasi sub
nr.8521/27.03.2009, petentul transmite in completare la dosarul cauzei, in
copie, chitanta nr.36730/17.07.2008 cu care a achitat suma de X lei si
chitanta nr.36110/20.10.2008 cu care a achitat suma de X lei, mentionand
ca Decizia nr.51300141351838/19.11.2008 prin care a fost diminuata suma
estimata cu titlu de impozit nu i-a fost comunicata.
II. Din continutul Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111550624 si nr.5130111550625 din data de 14.01.2009, emise de
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, prin care s-au
stabilit obligatii de plata accesorii in suma totala de X lei, reprezentand
majorari de intarziere aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei
bunurilor, rezulta:
Pentru plata cu intarziere a impozitului pe venitul din cedarea
folosintei bunurilor, in temeiul art.88, lit.c) si art.119 din OG nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, s-au calculat accesorii in
suma totala de X lei, astfel :
pentru debitul in suma de X lei s-au stabilit prin Decizia
nr.5130111550624/14.01.2009 majorari de intarziere in suma
de X lei pentru 11 zile intarziere, prin aplicarea cotei de 0,1%;
pentru debitul in suma de X lei s-au stabilit prin Decizia
nr.5130111550625/14.01.2009 majorari de intarziere in suma
de X lei pentru 16 zile intarziere, prin aplicarea cotei de
0,1%;
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III. Avand in vedere sustinerile contestatorului, documentele depuse
la dosarul contestatiei, constatarile organului fiscal teritorial si prevederile
legale invocate, se retin urmatoarele:
Referitor la suma de X lei reprezentand obligatii de plata
accesorii, cauza supusa solutionarii este daca majorarile de intarziere
sunt legal datorate in conditiile in care debitele stabilite prin Decizia
de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nu
au fost achitate la termenele scadente.
In fapt, in baza Declaratiei privind veniturile estimate din cedarea
folosintei bunurilor si a Contractului de inchiriere inregistrate la AFPM
Calarasi sub nr.15023/16.04.2008, conform carora domnul Ileana Danut
estima ca pe o perioada de 1 an incepand cu data de 15 aprilie 2008 va
realiza un venit lunar de X Euro, organul fiscal teritorial a emis Decizia de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008
nr.51301022472066/17.04.2008, prin care s-a stabilit un impozit in suma de
X lei, astfel :
- pentru perioada 15.04.2008-31.12.2008 (8 luni si 16 zile), a rezultat
un venit brut estimat de X lei : X Euro x 3,6317 lei (curs Euro din data de
16.04.2008) ;
- din venitul brut estimat s-au scazut cheltuielile forfetare in cota de
25%, rezultand venitul net estimat de X lei, la care s-a aplicat cota unica de
impozitare de 16%, rezultand astfel suma de X lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit, cu urmatoarele termene de plata :
- 15.06.2008 –X lei
- 15.09.2008 – X lei
- 15.12.2008 - X lei
Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul
2008 nr.51301022472066/17.04.2008 a fost comunicata contribuabilului in
data de 24.04.2008, primirea fiind confirmata de mama acestuia, asa cum
rezulta din confirmarea de primire depusa la dosarul cauzei de catre
organul fiscal teritorial.
Contractul de inchiriere a incetat prin acordul partilor incepand cu
data de 13.11.2008 conform actului aditional nr.1 din 11.11.2008 inregistrat
la AFPM Calarasi sub nr.39661/14.11.2008, drept pentru care in data de
19.11.2008 AFPM Calarasi emite Decizia de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr.51300141351838 prin care
recalculeaza platile anticipate cu titlu de impozit stabilite prin Decizia
nr.1301022472066/17.04.2008, stabilind un impozit in suma de X lei,
astfel :
- pentru perioada 15.04.2008-14.11.2008 (7 luni ), a rezultat un venit
brut estimat de X lei : X Euro x 3,7379 lei (curs Euro din data de
14.11.2008) ;
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- din venitul brut estimat s-au scazut cheltuielile forfetare in cota de
25%, rezultand venitul net estimat de X lei, la care s-a aplicat cota unica de
impozitare de 16%, rezultand astfel suma de X lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit, recalculate ca urmare a rezilierii contractului
de inchiriere. Astfel, pentru termenul de plata din data de 15.12.2008 suma
datorata s-a diminuat de la X lei la x lei.
Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul
2008 nr.51300141351838/19.11.2008 a fost comunicata contribuabilului in
data de 24.11.2008, primirea fiind confirmata de mama acestuia, asa cum
rezulta din confirmarea de primire depusa la dosarul cauzei de catre
organul fiscal teritorial.
Prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111550624 si nr.5130111550625 din data de 14.01.2009, ce fac
obiectul contestatiei, s-au stabilit obligatii de plata accesorii in suma totala
de X lei, reprezentand majorari de intarziere aferente debitelor stabilite cu
titlu de plati anticipate, dupa cum urmeaza:
pentru debitul in suma de X lei s-au stabilit prin Decizia
nr.5130111550624/14.01.2009 majorari de intarziere in suma
de X lei pentru 11 zile intarziere, prin aplicarea cotei de 0,1%;
pentru debitul in suma de X lei s-au stabilit prin Decizia
nr.5130111550625/14.01.2009 majorari de intarziere in suma
de X lei pentru 16 zile intarziere, prin aplicarea cotei de 0,1%;
In drept, spetei îi sunt incidente dispozitiile art.119 si art.120 din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care stipuleaza :
art.119 DispoziŃii generale privind majorări de întârziere
„(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
ART. 120 Majorări de întârziere
(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv.
(2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din
corectarea declaraŃiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările
de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei
creanŃei fiscale pentru care s-a stabilit diferenŃa şi până la data stingerii
acesteia inclusiv.
(3) În situaŃia în care diferenŃele rezultate din corectarea declaraŃiilor sau
modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele
stabilite iniŃial, se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată
după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare
scadenŃei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
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(6) Pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând
impozitul pe venitul global, se datorează majorări de întârziere după cum
urmează:
a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plăŃile
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăŃi anticipate se
calculează până la data plăŃii debitului sau, după caz, până la data de 31
decembrie;
b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere,
potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
până la data stingerii acestora, inclusiv;
c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere
anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăŃi anticipate,
majorările de întârziere se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul
anual stabilit prin decizia de impunere anuală, urmând a se face
regularizarea majorărilor de întârziere în mod corespunzător.
(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”
Se retine astfel ca in cazul neachitarii in termen a obligatiilor de plata
se datoreaza majorari de intarziere începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plăŃile
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăŃi anticipate se
calculează până la data plăŃii debitului sau, după caz, până la data de 31
decembrie.
Referitor la afirmatia petentului potrivit careia durata contractului a
fost redusa la jumatate (6 luni), aceasta nu poate fi retinuta in solutionarea
favorabila a cauzei, intrucat, asa cum s-a retinut in cuprinsul prezentei,
perioada de 8 luni si 16 zile pentru care s-au estimat platile anticipate cu
titlu de impozit prin decizia de impunere initiala a fost diminuata la 7 luni
ulterior, in baza Actului aditional nr.1 din 11.11.2008 inregistrat la AFPM
Calarasi sub nr.39661/14.11.2008. Deasemenea, majorarile de intarziere
au fost calculate prin Deciziile ce fac obiectul contestatiei, pentru
neachitarea in termen a debitelor stabilite prin deciziile ce i-au fost
comunicate contribuabilului, necontestate.
Prin contestatia formulata petentul sustine ca a achitat intreaga suma
datorata cu titlu de impozit pentru veniturile incasate din cedarea folosintei
imobilului.
Prin adresa nr.7828/19.03.2009 comunicata petentului in data de
23.03.2009, primirea fiind confirmata de mama acestuia, asa cum rezulta
din confirmarea de primire existenta la dosarul cauzei, DGFP Calarasi prin
Compartimentul solutionare contestatii a solicitat acestuia sa transmita in
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completare la dosarul cauzei documentele care atesta faptul ca debitele au
fost achitate in termen, asa cum sustine in cuprinsul contestatiei.
Cu adresa nr.10224/25.03.2009 inregistrata la DGFP Calarasi sub
nr.8521/27.03.2009, petentul formuleaza raspuns la solicitarea organului
de solutionare a contestatiei si transmite in completare la dosarul cauzei, in
copie, chitanta nr.36730/17.07.2008 cu care a achitat la AFPM Calarasi
suma de X lei si chitanta nr.36110/20.10.2008 cu care a achitat suma de X
lei.
Analizand documentele transmise la dosarul cauzei de catre petent si
organul fiscal teritorial, se retine ca sumele achitate au stins partial debitul
stabilit prin Decizia nr.1301022472066/17.04.2008 si diminuat prin Decizia
nr.51300141351838/19.11.2008 :
cu suma de X lei achitata in data de 17.07.2008 s-a stins
debitul de X lei scadent la 16.06.2008 si X lei din debitul de X
scadent la 15.09.2008 ;
cu suma de X lei achitata in data de 20.10.2008 s-a stins
diferenta de X lei scadenta la 15.09.2008, X lei majorari de
intarziere calculate anterior, iar cu diferenta de X lei s-a
diminuat debitul de X lei scadent la 15.12.2008.
Astfel, se retine ca debitele stabilite nu au fost achitate integral, iar
platile au fost efectuate cu intarziere, drept pentru care in mod legal s-au
calculat majorarile de intarziere in suma de X lei aferente debitului de X lei
achitat cu intarziere, si in suma de X lei aferente debitului de X lei restant la
31.12.2008.
Prin urmare, contestatia formulata impotriva Deciziilor referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr.5130111550624 si nr.5130111550625 din
data de 14.01.2009, emise de Administratia Finantelor
Publice a
Municipiului Calarasi, prin care s-au stabilit obligatii de plata accesorii in
suma totala de X lei, reprezentand majorari de intarziere aferente
impozitului pe venitul din cedarea folosintei bunurilor, urmeaza a fi respinsa
ca neintemeiata.
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei,
în temeiul prevederilor art.119, art.120 si art.216 alin.(1) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata se

DECIDE

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de domnul X
impotriva Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111550624 si nr.5130111550625 din data de 14.01.2009, emise de
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Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, prin care s-au
stabilit obligatii de plata accesorii in suma totala de X lei, reprezentand
majorari de intarziere aferente impozitului pe venitul din cedarea folosintei
bunurilor.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Calarasi in termen
de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
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