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                      D   E   C   I   Z   I   A   nr. 1530/551/17.06.2014 
           privind solutionarea contestatiei depuse de X , înregistrat� la DGRFP 
Timi�oara sub nr. …/03.05.2014.   
  
          DGRFP Timisoara, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, a fost sesizat 
cu adresa nr. …/24.04.2014 de catre SFM Hunedoara, asupra contestatiei 
depuse de X, CNP …., cu domiciliul in …. jud. Hunedoara 
         Dna. X contesta Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
.../31.12.2013, emisa de c�tre SFM Hunedoara, care vizeaza suma total� de ... 
lei, reprezentând obliga�ii fiscale accesorii aferente impozit pe venit din 
activitati independente in suma de ... lei, impozit pe venit din cedarea folosintei 
bunurilor in suma de ... lei, diferente de impozit din sume de regularizat in suma 
de ... lei si contributiile la asigurarile sociale de sanatate datorate de persoanele 
care realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu 
realizeaza venituri in suma de ... lei.         
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�.         
        Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 �i 
art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, DGRFP Timisoara prin Serviciul Solutionarea 
Contestatiilor este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
         I. Prin contestatia formulat� X solicit� anularea Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. .../31.12.2013, emisa de c�tre SFM Hunedoara 
si care vizeaza suma total� de ... lei. 
        În sustinerea contestatiei dna. X, arata ca impozitul pe venit din activitati 
independente in suma de ... lei, a fost achitat in intregime. 
       Referitor la impozitul pe venit din cedarea folosintei bunurilor petenta 
sustine ca nu are nici o obligatie sa il plateasca deoarece a depus la SFM 
Hunedoara “contrecte de comodat cu mai mult timp in urma”. 
       Petenta mai sustine ca nu datoreaza suma de  ... lei reprezentand accesorii la 
diferentele de impozit anual de regularizat deoarece la data de 03.12.2013 a 
achitat in totalitate impozitul pe venit din activitati independente cu toate 
majorarile de intarziere.  
       De asemenea se sustine ca nici suma de ... lei reprezentand accesorii la 
contributiile la asigurarile sociale de sanatate datorate de persoanele care 
realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza 
venituri, nu este datotrata deoarce la data de 03.12.2013 a achitat la zi 
contributiile la CASS si majoararile de intarziere. 
 
        II. Organele fiscale din cadrul SFM Hunedoara, au consemnat urmatoarele:   
       In temeiul art.88 lit.c �i art.119 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au procedat la calcularea 
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obliga�iilor fiscale accesorii în sum� total� de ... lei, datorate pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri ale bugetului 
general consolidat.          
       
       III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere 
motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor fiscale, actele normative, în 
raport cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele:    
       Cauza supus� solu�ion�rii, este daca X datoreaza obliga�ii fiscale accesorii 
pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri 
ale bugetului general consolidat. 
       Prin contestatia formulata petenta contesta accesoriile calculate pentru 
neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata, accesorii stabilite 
prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. .../31.12.2013, 
motivand ca aceste accesorii au fost achitate anterior emiteri deciziei mai sus 
mentionate. 
       In fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
.../31.12.2013, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a 
altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat urmatoarele 
accesorii: 

- impozit pe venit din activitati independente - ... lei, 
- impozit pe venit din cedarea folosintei bunurilor - ... lei,  
- diferente de impozit din sume de regularizat - de ... lei, 
- contributiile la asigurarile sociale de sanatate datorate de persoanele care  

realizeaza venituri din activitati independente si persoanele care nu realizeaza 
venituri - ... lei. 
         Prin anexa la Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
.../31.12.2013, a fost detaliat modul de calcul al acesoriilor aferente obligatiilor 
fiscale principale achitate cu intarziere.    
         Se retine ca, organul fiscal a emis la data de 31.12.2013 si a comunicat la 
data de 19.03.2014 o singura decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii 
in suma totala de ... lei, respectiv decizia nr. ..., decizie pe care petenta o si 
contesta. 
         În drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
stipuleaz�: 
        Art.21 “Crean�ele fiscale 
     (1) Crean�ele fiscale reprezint� drepturi patrimoniale care, potrivit legii, 
rezult� din raporturile de drept material fiscal. 
     (2) Din raporturile de drept prev�zute la alin. (1) rezult� atât con�inutul, cât 
�i cuantumul crean�elor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în: 
    a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la 
rambursarea taxei pe valoarea ad�ugat�, dreptul la restituirea impozitelor, 
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taxelor, contribu�iilor �i a altor sume care constituie venituri ale bugetului 
general consolidat, potrivit alin. (4), denumite crean�e fiscale principale; 
    b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalit��ilor de întârziere sau 
major�rilor de întârziere, dup� caz, în condi�iile legii, denumite crean�e fiscale 
accesorii. 
ART. 22 “Obliga�iile fiscale 
    Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege: 
    a) obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile impozabile sau, dup� caz, 
impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat; 
    b) obliga�ia de a calcula �i de a înregistra în eviden�ele contabile �i fiscale 
impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat; 
    c) obliga�ia de a pl�ti la termenele legale impozitele, taxele, contribu�iile �i 
alte sume datorate bugetului general consolidat; 
    d) obliga�ia de a pl�ti major�ri de întârziere, aferente impozitelor, taxelor, 
contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite 
obliga�ii de plat� accesorii; 
    e) obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a înregistra în eviden�ele contabile 
�i de plat�, la termenele legale, impozitele �i contribu�iile care se realizeaz� 
prin stopaj la surs�; 
    f) orice alte obliga�ii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, 
în aplicarea legilor fiscale.” 
        Art.23 “Na�terea crean�elor �i obliga�iilor fiscale 
    (1) Dac� legea nu prevede altfel, dreptul de crean�� fiscal� �i obliga�ia 
fiscal� corelativ� se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza 
de impunere care le genereaz�. 
    (2) Potrivit alin. (1) se na�te dreptul organului fiscal de a stabili �i a 
determina obliga�ia fiscal� datorat�.” 
       Art.41 “No�iunea de act administrativ fiscal 
         În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis de 
organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, modificarea 
sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale.” 
       Art.85 “Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat 
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat se stabilesc astfel: 
    a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4); 
    b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
       Art.86 “Decizia de impunere 
    (1) Decizia de impunere se emite de organul fiscal competent. Organul fiscal 
emite decizie de impunere ori de câte ori acesta modific� baza de impunere, ca 
urmare a unor constat�ri prealabile ale organului fiscal sau în baza unei 
inspec�ii fiscale. 
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   (6) Decizia de impunere �i decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
constituie �i în�tiin��ri de plat�, de la data comunic�rii acestora, în condi�iile în 
care se stabilesc sume de plat�.” 
       Art. 88 “Acte administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    c) deciziile referitoare laobligatiile de plata accesorii” 
       Art. 110 „Colectarea crean�elor fiscale 
    (1) În sensul prezentului titlu, colectarea const� în exercitarea ac�iunilor care 
au ca scop stingerea crean�elor fiscale. 
    (2) Colectarea crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean�� sau 
al unui titlu executoriu, dup� caz.” 
          De asemenea, prevederile art.119, art.120 �i art.120^1 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, stipuleaz�: 
       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. 
   (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”. 
         Din con�inutul prevederilor legale citate, se re�ine c�, contribuabilii 
datoreaz� bugetului de stat dobânzi �i penalit��i de întârziere “pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�”, 
obliga�ii fiscale accesorii care se calculeaz� pentru perioada cuprins� între 
termenul de scaden�� �i data stingerii sumei datorate, respectiv a sumei 
individualizat� ca fiind de plat� printr-un act administrativ fiscal.     
 
         De asemenea, raportat la prevederile legale mai sus invocate, organul 
fiscal are obligatia de a emite si comunica un titlu de creanta “colectarea 
crean�elor fiscale se face în temeiul unui titlu de crean��”, si in situatia in care 
accesoriile au fost achitate de contribuabil, anterior emiterii Decizie referitoare 
la obligatiile de plata accesorii. 
        Având în vedere cele de mai sus, precum �i pentru faptul c� contestatoarea 
nu aduce niciun argument de fond în sus�inerea contesta�iei care s� fie justificat 
cu documente pe baz� de dispozi�ii legale, se vor aplica prevederile art.216 
alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile si complet�rile ulterioare, unde se stipuleaz�:  
“(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în parte, ori 
respins�”, coroborat cu prevederile pct.11.1 din O.P.A.N.A.F. nr.450/2013 
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privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, care precizeaz�: 
“11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: a) neîntemeiat�, în situa�ia în care 
argumentele de fapt �i de drept prezentate în sus�inerea contesta�iei nu sunt de 
natur� s� modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat.”            
       Avind în vedere cele precizate mai sus rezult� ca organul fiscal din cadrul 
SFM Hunedoara, a stabilit în mod legal obliga�ia de plat� a sumei de 2466 lei, 
stabilita prin Decizia nr. .../31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, motiv pentru care se va respinge contesta�ia ca neîntemeiat�.  
         Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul O G nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului  
nr.                                               se : 
 

D E C I D E : 
 

          1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de X impotriva 
Deciziei nr. .../31.12.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, pentru 
suma totala de ... lei. 
 

2. Prezenta decizie se comunica la :  X 
                                                                       SFM Hunedoara 
                                
           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� protrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
 

DIRECTOR GENERAL 
... 

 


