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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice .. a fost sesizat, de A.F.P.-.. prin  adresa nr...inregistrata la D.G.F.P. 
.. sub nr. ..., cu privire la contestatia formulata de doamna .. cu sediul in loc. 
..  jud.  ..  C.N.P.  ...,in  calitate  de  administrator  la  I.I.  ..  ,cu  sediul  in 
..,inregistrata la O.R.C. Sub nr...CUI ....

Contestatia  formulata  impotriva  Deciziei  privind  obligatiile  de 
plata accesorii  nr...  din ..  referitoare la obligatiile  de plata accesorii 
reprezentand diferente de impozit anual de regularizat in suma de ... 
lei.

Contestatia  a  fost  depusa in  termenul  prevazut  de art.  207 din  O.G. 
nr.92/2003(R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu 
modificarile  si  completarile  ulterioare,  in  raport  de  data  comunicarii 
deciziei de impunere , respectiv ..., potrivit confirmarii de primire aflata in 
copie la dosarul  cauzei,  si   de data inregistrarii  contestatiei  la  A.F.P... 
respectiv  ...,  asa  cum  reiese  din  amprenta  stampilei  registraturii 
organului fiscal aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia Generala a Finantelor Publice ... prin Biroul de Solutionarea 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  205 si art.  209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competenta sa solutioneze prezenta contestatie.

I) Doamna ... a inaintat contestatie impotriva Deciziei referitoarela obligatiile 
de plata  accesorii  nr...  prin  care s-au stabilit  accesorii  in  suma de ..  lei 
aferente    diferentelor de impozit anual de regularizat solicintandu-ne sa 
admitem contestatia.
Doamna Badea Mirela la data de .. depune o declaratie 200 rectificativa cu 
o  direnta  de impozit  pe  venit  anual  de  plata  in  suma de ..  lei  conform 
deciziei de impunere anuala – Declaratia 250 nr..... 
In urma raportului de inspectie fiscala nr. ...,s-a stabilit diferenta de impozit 
pe venit anual suma de .. lei ,conform deciziei de impunere nr. ..,s-a stabilit 
termen scadent..
La data de .. cu decizia .. se compenseaza TVA de rambursat suma de... 
lei,cu data stingerii ...Suma de .. lei reprezinta:
- diferenta din declaratia 250                                                       ..lei
- dif. neachitata din decizia de impunere .. lei
- accesorii conform deciziei....lei
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- accesorii BD nr. .                                                       . lei

Total                                                                                      ..lei
Contestatara ne specifica ca diferentele de impozit pe venit anual s-a facut 
la data de ..,inainte de data scadenta si nu isi explica de ce in decizia de 
accesorii  s-au  calculat  dobanzi  incepand  cu  data  de..  pina  la  ..  pentru 
debitul de.. lei pentru perioada de .. pentru debitul de .. lei.
Petenta  mai  precizeaza  ca  suma  de  ..  lei  reprezentand  accesorii  sunt 
compensate in data de .. din TVA de rambursat fara sa fie confirmate de 
dansa,iar decizia de accesorii a primit-o cu confirmare de primire in data de 
..motiv  pentru  care  ne  precizeaza  sa  desfiintam  decizia  referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii si sa i se restituie suma de .. lei.

II. Administratia Finantelor Publice .. prin referatul cu propuneri de 
solutionare  a contestatiei nr...  precizeaza ca in data de .. s-a emis Decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.  ..in suma de .. lei aferente 
diferentelor de impozit anual de regularizat.
Petenta  depune  o  declaratie  rectificativa  privind  veniturile  realizate  din 
Romania pe anul .. inregistrata sub nr. .din data de..in baza careia se emite 
Decizia  de  impunere  anuala  “250”  cu  nr.  ...care  stabileste  diferente  de 
impozit rezultate din regularizarea anuala in suma de .. lei.
In urma raportului de inspectie fiscala nr. .. s-au stabilit diferente de impozit 
pe venit anual suma de .. lei. Conform deciziei  de impunere nr. .. din ..si 
anexei comunicata la data de .. s-a stabilit termen scadent..
A.F.P. .. precizeaza ca datorita unor erori materiale in evidenta analitica pe 
platitor  au  fost  transferate  alte  date  cu  scadenta  acestor  diferente,si  ca 
aplicatia informatica a preluat eronat aceste date astfel incat s-au stabilit 
accesorii  pe  perioade  anterioare  scadentei,asadar  sumele  stabilite 
suplimentar au fost stinse din TVA de rambursat,data stingerii fiind ..
Pentru solutionarea contestatiei A.F.P. .. propune admiterea contestatiei  cu 
anularea actului atacat.

III.  Luand  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si   actele 
normative in vigoare  in perioada invocata de contestatoare si organul 
de control se retin urmatoarele:

Cauza  supusa  solutionarii  D.G.F.P.  ..  prin  biroul  de  solutionare 
contestatii  este  daca  in  mod  corect  si  legal  organul  fiscal  a   stabilit  in 
sarcina contestatoarei  suma de .. lei reprezentand accesorii aferente unor 
debite ce nu ajunsesera la scadenta.
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In fapt, Administratia Finantelor Publice .. a stabilit in sarcina doamnei 
.. prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... penalitati de 
intarziere in suma de .. lei.

Din anexa la Decizia de calcul accesorii nr. ... documentele prin care s-
a individualizat suma de plata sunt:

- decizia de impunere nr. .. in suma de .. lei pentru care s-au calculat 
majorari pe perioada .. in suma de .. lei;

- decizia de impunere anuala nr... in suma de .. lei pentru care s-au 
calculat majorari pe perioada ..  suma de .. lei.
      Din documentele existente la dosar se retine ca la  data de .. doamna .. 
depune o declaratie rectificativa privind veniturile realizate din Romania pe 
anul .. inregistrata sub nr. .. in baza careia se emite Decizia de impunere 
anuala “250” cu nr. ..prin care se stabileste diferente de impozit rezultate 
din regularizarea anuala in suma de ..lei cu termen de plata .. . 
Prin decizia de impunere nr... a stabilit diferente de impozit pe venit anual 
suma de ... lei cu termen de plata ..

In drept,sint aplicabile prevederile art.84  alin. 1 lit a), alin. 7 si 
alin.8  din  Legea  571/2003  privind  Codul  fiscal  cu  modificarile  si 
completarile ulterioare potrivit carora:
  ART. 84
    (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent 
pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% 
asupra fiecăruia din următoarele:
    a) venitul net anual impozabil;
  (7)  Organul  fiscal  stabileşte  impozitul  anual  datorat  pe  baza 
declaraţiei  privind  venitul  realizat  şi  emite  decizia  de  impunere,  la 
termenul  şi  în  forma  stabilite  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală.

(8)  Diferenţele  de  impozit  rămase  de  achitat  conform  deciziei  de 
impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data 
comunicării  deciziei  de  impunere,  perioadă  pentru  care  nu  se 
calculează şi nu se datorează sumele stabilite potrivit reglementărilor 
în materie privind colectarea creanţelor bugetare.

In ceea ce priveste decizia de impunere anuala pentru anul . aceasta 
a fost transmisa petentei pe ... si are termen scadent .. iar compensarea s-a 
efectuat pe .. asa cum rezulta din decizia de compensare nr...

In ceea ce priveste termenul scadent al impozitului pe venit sta-
bilit  suplimentar  de  plata  de  inspectia  fiscala  in  conformitate  cu 
prevederile art.111 din O.G.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
cu modificarile si completarile ulterioare:
ART. 111*)
    Termenele de plată
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    (1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor 
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.
    (2) Pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru 
obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se 
stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:
    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, 
termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, 
termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Asadar termenul de plata pentru decizia de impunere nr... in suma de .. lei 
este de ... si compensarea s-a facut in data ... asa cum rezulta din decizia 
privind compensarea obligatiilor fiscale nr. ...

Din documentele existente la dosarul cauzei,organul de solutionare a 
retinut ca prin Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .. or-
ganele fiscale au calculat penalitati de intarziere in sarcina petentei,asupra 
unor debite ce nu ajunsesera la scadenta in conditiile in care ,s-a facut 
compensarea obligatiilor de plata la sursa 63 “Diferente de impozit anual de 
regularizat”in data de .. fiind stins debitul de .. lei cu scadenta ... din decizia 
de impunere ...,precum si debitul in suma .. lei din decizia nr .. cu scadenta 
.

Totodata  ,in  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  a  contestatiei  or-
ganele  fiscale  din  cadrul  Administratiei  Finantelor  ...  au  precizat  urma-
toarele:

“- datorita unor erori materiale in evidenta analitica pe platitor au fost 
transferate alte date cu scadenta acestor diferente si ca aplicatia informati-
ca a preluat eronat aceste date astfel incat s-au stabilit  accesorii  pe pe-
rioade anteriaore scadentei.  

-  si  ca  sumele  stabilite  suplimentar  au  fost  stinse  din  Tva  de 
rambursat,data stingerii fiind ....

-propune  admiterea  contestatiei  doamnei  ...  cu  anularea  actului 
atacat.”

Avand  in  vedere  cele  mentionate  mai  sus  cat  si  prevederile  legale 
invocate se retine ca in mod eronat au foost calculate accesorii aferente 
impozitului pe venit ,motiv pentru care se va face aplicarea  prevederilor art. 
216 alin.(1) si (2) din  Ordonanţă nr. 92 din 24 decembrie 2003  privind 
Codul de Procedură Fiscală:

   ART. 216
    Soluţii asupra contestaţiei
    (1) Prin decizie contestaţia va putea fi admisă, în totalitate sau în parte,  
ori respinsă.
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    (2) În cazul admiterii contestaţiei se decide, după caz, anularea totală 
sau parţială a actului atacat.

In consecinta, se va admite contestatia cu privire la suma de .. lei 
reprezentand  accesorii  iar  decizia  referitoare  la  obilgatii  de  plata 
accesorii nr.... din data de ..  reprezentand accesorii la impozit anual 
de regularizat,se va anula in totalitate.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor  art.205, art.206, art.207, art.209 si art. 216 al.(1)  si (2) din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , 
republicata, se

D E C I D E :

Art.1. Admiterea in totalitate a contestatiei formulata de doamna 
.. pentru suma de .. lei reprezentand  accesorii de plata   stabilite prin 
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. , aferente difer-
entelor de impozit anual de regularizat.

Art.2 -Anularea in totalitatea a    Deciziei  referitoare la obligatiile   
de plata accesorii  nr....  emisa de Administratia Finantelor Publice a 
Minicipiului .. cu privire la suma de .. lei  reprezentand accesorii   afer  -  
ente impozitului anual de regularizat. 

.........................................

                                          Director Executiv

BR/NH
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