D E C I Z I A nr. 738/355/30.04.2014
privind modul de solu ionare a contesta iei depus de doamna X înregistrat
la AJFP ... sub nr. .../...2014
Direc ia generala regionala a finan elor publice Timi oara a fost sesizata de
AJFP ... cu adresa nr..../...2014 asupra contesta iei formulat de doamna X, cu
domiciliul în localitatea localitatea ..., împotriva DECIZIEI nr..../...2013
referitoare la obliga iile de plat accesorii, emis de c tre Administra ia jude ean
a finan elor publice ... i care vizeaz suma total de ... lei reprezentând:
- ... lei – accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate
datorate
de persoanele care realizeaz venituri din activit i independente;
- ... lei – accesorii aferente impozitului pe venituri din activitati independente.
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , fiind inregistrata la
AJFP ... sub nr. .../...2014, fata de data comunicarii Deciziei contestate, 29.01.2014
, potrivit copiei confirmarii de primire atasata la dosarul cauzei.
Constatând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205, art.206
i art.207 alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , Direc ia general regional a finan elor publice Timi oara este
investit s se pronun e asupra contesta iei.
III.
Prin contesta ia formulat , contestatoarea solicit desfiintarea deciziei de
accesorii si inlaturarea obligarii la plata, sus inând c si-a platit toate obligatiile
pe care le-a avut, deplasandu-se periodic atat la sediul Finantelor, cat si la Casa
de sanatate pentru a verifica ce plati datoreaza, in vederea achitarii lor.
II. Organele fiscale din cadrul AJFP ..., în temeiul art.88 lit.c i art.119 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , au procedat la
calcularea obliga iilor fiscale accesorii în sum total de ... lei, datorate pentru
plata cu întârziere a contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente si a impozitului pe
venituri din cedarea folosintei bunurilor .
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având în vedere
motiva iile contestatorului, constat rile organelor fiscale, actele normative în
raport cu perioada în cauz , se re in urm toarele:
Doamna X, are domiciliul în localitatea ..., CNP ....
Cauza supusa solutionarii o constituie legalitatea stabilirii sumei de ... lei cu
titlu de accesorii, în condi iile în care petenta a achitat aceste accesorii, inainte de
a fi emis titlul de creanta.
In fapt, obliga iile fiscale accesorii în sum total de ... lei, contestate de c tre
petent, au fost stabilite prin DECIZIA nr. .../...2013 referitoare la obliga iile de
plat accesorii, emis de c tre AJFP ... i comunicata petentei in data de
29.01.2014.
Petenta a achitat aceasta suma, dupa cum urmeaza:
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- cu chitanta .../...2013 suma de ... lei reprezentand accesorii aferenta
achitarii cu intarziere a impozitului din venituri din cedarea folosintei bunurilor;
- cu chitanta …/...2013 suma de ... lei reprezntand accesorii aferente achitarii
cu intarziere a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorate de persoanele
care realizeaz venituri din activit i independente;
- cu chitanta …/…2014 suma de ... lei reprezntand accesorii aferente
achitarii cu intarziere a contribu iei de asigur ri sociale de s n tate datorate de
persoanele care realizeaz venituri din activit i independente.
In drept, sunt incidente prevederile din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, care
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 inclusive.
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”.
Intrucat petenta nu face nicio referire in contestatie referitoare la modul de
calcul al accesoriilor, numarul de zile, procentul aplicat sau debitul asupra carora
s-au calculat, conform principiului de drept “accesorium sequitur principale”,
principiu potrivit c ruia accesoriul urmeaz soarta juridic a principalului, petenta
datoreaza suma de ... lei reprezentand accesorii aferente contribu iei de asigur ri
sociale de s n tate si impozitului din venituri din cedarea folosintei bunurilor.
Achitarea de c tre contestatoare a accesoriilor calculate i neinstituite, nu
exclude emiterea ulterioar a deciziilor privind calculul accesoriilor, deoarece
prin actele administrative fiscale se stabile te obliga ia legal de plat c tre
bugetul general consolidat, astfel încât situa ia sa fiscal s fie cert i legal , cu
atât mai mult cu cât chiar prin decizie se men iona faptul c :
„V invit m ca, în termenul prev zut la art. 111 alin. (2) din OG nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile
ulterioare, s achita i sau s face i dovada pl ii sumelor men ionate în prezenta
decizie,care constituie i în tiin are de plat ”.
Intrucat aceste accesorii au fost achitate, emiterea Deciziei de accesorii
contestata vine doar sa regleze situatia existenta in evidenta pe platitor la nivelul
AJFP ... , prin punerea de acord a unor creante de incasat la buget cu titlul de
creanta care le contine.
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Pentru considerentele ar tate mai sus i în temeiul prevederilor art.216 din OG
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal in baza referatului nr.
se
D E C I D E:
1. Respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei formulata de doamna X, cu
domiciliul în localitatea localitatea ..., împotriva DECIZIEI nr..../...2013
referitoare la obliga iile de plat accesorii, emis de c tre Administra ia jude ean
a finan elor publice ... i care vizeaz suma total de ... lei reprezentând:
- ... lei – accesorii aferente contribu iilor de asigur ri sociale de s n tate
datorate
de persoanele care realizeaz venituri din activit i independente;
- ... lei – accesorii aferente impozitului pe venituri din activitati independente
2. Prezenta decizie se comunica la:
- X , domiciliat in …, jud. ....
- DGRFP Timisoara - AJFP ....
3. Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit prevederilor legale la instanta de contencios administrativ
competenta, in termen de 6 luni de la primirea prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
…
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