
  Decizia nr.121 privind solutionarea
    contestatiei formulate de       cu domiciliul in     , str.     , nr.   
 ap.  , inregistrata la Directia Generala a Finantelor 
Publice a judetului    sub nr.    /11.12.2008 

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului        a
fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice      prin adresa
din 09.12.2008 asupra contestatiei depuse de     , inregistrata la
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului      sub nr.    
/11.12.2008.

Contestatia a fost formulata impotriva deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii din 06.11.2008, emisa de Administratia
Finantelor Publice     si are ca obiect suma de     lei, reprezentand
majorari de intarziere aferente veniturilor din despagubiri.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207
alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute
de art.205 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003, Directia Generala a Finantelor Publice a judetului   este
investita sa se pronunte asupra contestatiei.
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I. Prin contestatia formulata,        solicita anularea deciziei
din 06.11.2008, motivand urmatoarele:                                               

In urma retragerii fiului sau,      de la Colegiul Militar Liceal,
a semnat un angajament de plata prin care s-a obligat sa restituie
suma de    lei, reprezentand cheltuieli de scolarizare, prin retineri
lunare din salar.

Contestatoarea mentioneaza ca in adresa transmisa de
Colegiul Militar, Administratiei Finantelor Publice    , se subliniaza
faptul ca se vor percepe majorari de intarziere in cazul in care
debitorul nu va achita la termenul stabilit ratele aferente conform
prevederilor art.27 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.121/1998.

    precizeaza ca prin sentinta civila din 08.11.2004
Judecatoria      i-a admis contestatia formulata impotriva titlului
executoriu din 20.08.2004 emis de Administratia Finantelor Publice      
    , in ce priveste majorarile si penalitatile de intarziere in suma de     
lei, aferente cheltuielilor de scolarizare.

Administratia Finantelor Publice    a invocat gresit
dispozitiile H.G. nr.1050/2004 deoarece, desi a primit angajamentul
de plata de la Colegiul Militar la data de 20.02.2004, nu a fost
instiintata decat in data de 26.08.2004 si nu au inceput retinerile din
salar din luna martie 2004, situatie in care nu ar fi intrat sub incidenta
dispozitiilor H.G. nr.1050 care a fost aprobata numai in data de
01.07.2004. 

De asemenea, contestatoarea considera ca nu datoreaza
dobanzi penalizatoare din moment ce a achitat lunar ratele. 

II. Administratia Finantelor Publice    a emis, in
conformitate cu prevederile art.88 lit.c) si art.119 din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
pe numele     , decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii din
06.11.2008 pentru suma de     lei reprezentand majorari de intarziere
aferente veniturilor din despagubiri, calculate pentru perioada
31.12.2007 - 06.11.2008, in baza titlului executoriu din 20.08.2004.

III. Luand in considerare sustinerile contestatoarei,
constatarile organelor fiscale, documentele existente la dosarul
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contestatiei, precum si actele normative invocate de contestatoare si
de organele fiscale, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului          
este investita sa se pronunte daca         datoreaza majorarile de
intarziere in suma de     lei, stabilite de organele fiscale din
cadrul Administratiei Finantelor Publice   , prin decizia referitoare
la obligatiile de plata accesorii din 06.11.2008.

In fapt, prin angajamentul de plata din data de 15.01.2004  
      se angajeaza sa plateasca Colegiului Militar Liceal din     paguba
in suma de      lei, produsa prin retragerea fiului sau de la colegiu, prin
retineri din salarul pe care il primeste de la Gradinita nr.    din     . 

Colegiul Militar Liceal a solicitat Administratiei Finantelor
Publice      cu adresa din 15.01.2004 sa emita si sa-i expedieze
confirmarea de debit pentru suma de      lei, reprezentand cheltuieli
de scolarizare cu ocazia indepartarii din colegiu a elevului      , fiul
doamnei     , domiciliata in     , str.    , nr.   , ap.  .

La data de 20.08.2004 Administratia Finantelor Publice      
a emis pe numele        titlul executoriu si somatia nr.    pentru suma
totala de    lei reprezentand imputatii despagubiri civile in suma de     
lei, majorari de intarziere in suma de     lei si penalitati de intarziere in
suma de    lei.

Administratia Finantelor Publice     a solicitat Colegiului
Militar Liceal  cu adresa din 31.08.2004, sa-i comunice temeiul legal
in baza caruia ar putea sa nu calculeze dobanzi asupra debitului
datorat de    , intrucat in urma discutiilor avute cu debitoarea, aceasta
a precizat ca unitatea militara, prin reprezentantii sai, a asigurat-o ca
nu datoreaza dobanzi si ca singura posibilitate de recuperare a
debitului este retinerea lunara din salar.

Prin raspunsul dat cu adresa din 01.09.2004 Colegiului
Militar Liceal precizeaza ca in conformitate cu prevederile art.27
alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.121/1998 recuperarea debitului
se face in rate stabilite lunar si se vor percepe majorari de intarziere
in cazul in care debitorul nu va achita la termenul stabilit ratele
aferente.  

3



Cu adresa din 15.09.2004, Administratia Finantelor Publice
    a comunicat Centrului de Executie Bugetara   , ca in baza art.138
alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala s-a infiintat poprirea asupra sumelor de bani
datorate, cu orice titlu, debitorului urmarit     , conform titlului
executoriu din 20.08.2004, pana la concurenta sumei de    lei, sume
ce vor fi retinute si virate in conturile Trezoreriei     .

     a formulat contestatie impotriva titlului executoriu din
20.08.2004 emis de Administratia Finantelor Publice   , la Judecatoria
    in care precizeaza ca este de acord cu restituirea sumei de    lei
reprezentand cheltuieli de scolarizare, prin retineri lunare pe salar,
insa nu este de acord cu majorarile si penalitatile de intarziere in
suma de    lei pe care considera ca nu le datoreaza intrucat nu s-au
acumulat din vina ei ci din cauza Administratiei Finantelor Publice      
care cu toate ca a primit angajametul de plata de la Colegiul Militar
Liceal la data de 20.02.2004 nu a anuntat-o decat la data de
26.08.2004 dupa ce i-au intocmit somatia si titlul executoriu din
20.08.2004. 

Prin sentinta civila din 08.11.2004 Judecatoria     admite
contestatia formulata de   si mentine titlul executoriu din 20.08.2004
pentru suma de  lei reprezentand imputatii, desfiintandu-l pentru
suma de  lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere.

Ca urmare a sentintei civile din 08.11.2004 a Judecatoriei   
  , Administratia Finantelor Publice   a modificat adresa de infiintare a
popririi din 15.09.2004 si a comunicat Centrului de Executie Bugetara  
   cu adresa din 28.12.2004, adresa de infiintare a popririi din
28.12.2004 privind cheltuielile de scolarizare in suma de    lei ce
urmeaza sa fie retinute din veniturile salariale datorate debitoarei     .

La data de 06.11.2008 Administratia Finantelor Publice     
a emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.   ,
calculand in sarcina debitoarei     majorari de intarziere in suma de      
lei aferente veniturilor din despagubiri, in baza titlului executoriu din
20.08.2004.

Impotriva deciziei de impunere din 06.11.2008,     a depus
contestatie la data de 02.12.2008 fiind transmisa de Administratia
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Finantelor Publice     cu adresa din 09.12.2008 Directiei Generale a
Finantelor Publice a judetului     si inregistrata sub nr.     /11.12.2008.

In drept, art.26 din Ordonanta Guvernului nr.121/1998
privind raspunderea materiala a militarilor dispune:

“Acoperirea pagubelor , precum si restituirea sumelor
sau plata contravalorii bunurilor ce nu mai pot fi restituite in
natura ori a serviciilor nedatorate, recunoscute, s e fac prin
angajament de plata, in scris, a celui in cauza.  In acest caz
angajamentul de plata constituie titlu executoriu d e la data
semnarii acestuia .”

Art.27 alin.(1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr.121/1998
precizeaza:

“(1) Sumele stabilite pentru acoperirea pagubelor
produse institutiilor publice  prevazute la art.2 se retin in rate
lunare din  solda sau salariul  ori din alte drepturi banesti ale celor
in cauza, in conditiile legii, incepand cu prima so lda sau salariu
al acestora, de la data comunicarii titlului execut oriu” , iar art.2 din
acelasi act normativ, prevede: 

“Raspunderea materiala este angajata, in conditiile
prezentei ordonante, pentru pagubele in legatura cu  formarea,
administrarea si gestionarea resurselor financiare si materiale,
provocate de militari din vina acestora si in legat ura cu
indeplinirea serviciului militar sau a atributiilor  de serviciu in
cadrul Ministerului Apararii Nationale,(...)”

Tinand seama de prevederile legale citate precum si de
cele aratate in continutul deciziei se retine ca,     a semnat in data de
15.01.2004 un angajament de plata, prin care s-a angajat sa achite
paguba in valoare de     lei produsa Colegiul Militar Liceal prin
retragerea fiului sau de la colegiu, prin retineri in rate lunare din
veniturile salariale. 

Luand in considerare actele normative invocate, adresa din
01.09.2004 a Colegiului Militar Liceal prin care a comunicat
Administratiei Finantelor Publice     ca recuperarea debitului se face in
rate stabilite lunar si ca se vor percepe majorari de intarziere in cazul
in care debitorul nu va achita la termenul stabilit ratele aferente,
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precum si sentinta civila din 08.11.2004 prin care Judecatoria     a
admis contestatia formulata de contestatoare pentru suma de   lei
reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente cheltuielilor
de scolarizare si a desfiintat titlul executoriu din 20.08.2004 pentru
aceasta suma, se retine ca in acest caz nu se datoreaza majorari de
intarziere.  

Art.119 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, dispune:

“ Pentru neachitarea la termenul de scadenta de cat re
debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen
majorari de intarziere.”  

Tinand seama de cele aratate in continutul deciziei si
avand in vedere ca     a achitat la termen ratele lunare stabilite, prin
retinerea din veniturile salariale de catre Centrul de Executie
Bugetara    si virarea sumelor in contul Trezoreriei     , rezulta ca nu
datoreaza majorarile de intarziere in suma de    lei stabilite de
organele fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice     prin
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii din 06.11.2008, prin
urmare contestatia urmeaza sa fie admisa.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in
temeiul prevederilor art.210 si 216 alin.(1) si (2) din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
se

      DECIDE

Admiterea contestatiei formulate de   , cu domiciliul in   ,
str.  , nr.   , ap.   si anularea Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii din 06.11.2008.
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