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DECIZIA nr. 913/2014 
privind soluţionarea contestaţiei formulată de 

domnul .X., 
înregistrată la D.G.R.F.P. Bucureşti sub nr. 65139/16.09.2014 

 
 
 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti prin Serviciul 
soluţionare contestaţii a fost sesizată de Administraţia Sector 1 a Finanţelor 
Publice, cu adresa nr. .x./12.09.2014, completată cu adresa nr. .x./19.09.2014, 
înregistrate la D.G.R.F.P.B. sub nr. 65139/16.09.2014 şi nr. 70124/06.10.2014, 
asupra contestaţiei formulată de domnul .X., CNP ..., cu domiciliul în Bucureşti, str. 
X, nr. x, bl. x, ap. x, et. x, sector 1.   

Obiectul contestaţiei, înregistrată la Administraţia Sector 1 a Finanţelor 
Publice sub nr. x/x.09.2014, completată prin adresa înregistrată sub nr. 
x/15.09.2014 îl constituie Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.x./05.08.2014 prin care s-au stabilit accesorii aferente diferenţei de impozit anual 
de regularizat în sumă de x lei emisă de Administraţia Sector 1 a Finanţelor 
Publice, comunicată prin poştă cu confirmare de primire în data de 21.08.2014.      

Constatând ca, în speţă, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 205 alin. 
(1), art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Bucureşti este investită să soluţioneze contestaţia formulată de domnul .X. 

 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele: 

I. Prin contestaţia formulată contribuabilul precizează că în perioada 
2003-2004 a avut un contract de colaborare cu o societate în domeniu 
telecomunicaţii pe o durată determinată, iar la încheierea activităţii a achitat toate 
datoriile. Totodată menţionează că nu a primit nicio decizie în afara celei 
contestate. În susţinerea contestaţiei depune 2 chitanţe cu care a plătit suma de x 
lei în 2006.  

II. Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .x./05.08.2014 
organele de impunere ale Administraţiei Sector 1 a Finanţelor Publice au comunicat 
contribuabilului accesorii aferente diferenţei de impozit anual de regularizat în sumă 
de x lei. 

III. Din  analiza documentelor existente la  dosarul cauzei, constatările 
organelor fiscale, motivaţiile contribuabilului şi actele normative în vigoare pe 
perioada supusă impunerii se reţin următoarele: 

Cauza supus ă solu ţionării este dac ă contribuabilul datoreaz ă accesorii 
în sum ă de x lei aferente diferen ţei de impozit anual de regularizat în 
condi ţiile în care contribuabilul nu a efectuat plata imp ozitului pe venit anual 
de regularizat aferent anului 2004, iar pl ăţile efectuate în anul 2006 au stins 
obliga ţiile de plat ă în ordinea vechimii. 

În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 
.x./05.08.2014 AS1FP a calculat pentru perioada 31.12.2013 – 05.08.2014, 
accesorii în sumă de x lei aferente diferenţei de impozit anual de regularizat, 
individualizate prin decizia de impunere anuală pe anul 2004 nr. x/30.09.2005, prin 
care organul fiscal a stabilit diferenţe de impozit anual de regularizat în sumă de x 
lei. 
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Prin contestaţia depusă, domnul .X. afirmă că în urma încheierii contractului 
de colaborare cu o societate a achitat toate datoriile. 

În drept  potrivit art. 24, art. 111, art. 119 şi art. 120 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

„Art. 24 Stingerea crean ţelor fiscale 
Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, 

scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.” 

„Art. 111 Termenele de plat ă 
(1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute 

de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează.” 

„Art. 119 Dispozi ţii generale privind dobânzi şi penalit ăţi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 

de plată, se datorează după acest termen dobânzi  şi penalităţi de întârziere. [...]” 

„Art. 120 Dobânzi 
(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanţei 

fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaţiilor de plată la scadenţă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [...] 

Prin urmare, conform dispoziţiilor legale antecitate, dobânzile de întârziere 
se datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor faţă de bugetul general 
consolidat, ca o măsură accesorie în raport cu debitul principal, de la data 
scadenţei şi până la data achitării efective. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă că accesorile calculate 
prin decizia contestată au fost stabilite în urma neachitării a debitelor în sumă de x 
lei, stabilite prin decizia de impunere nr. x/30.09.2005, comunicată contribuabilului 
în data de 30.09.2005, data scadenţei fiind 28 noiembrie 2005.  

Din situaţia analitică debite plăţi solduri pentru anul fiscal 2006, aflată în 
dosarul cauzei, se constată că plăţile efectuate de contribuabil în data de 17 
ianuarie şi 01 martie 2006 în sumă totală de x lei au stins obligaţiile de plată în 
ordinea vechimii, rămânând nestinsă obligaţiile de plată în sumă de x lei, asupra 
căreia au fost calculate accesorii în sumă de x lei. 

Faţă de cele prezentate rezultă că domnul .X. datorează accesorile stabilite 
de AS1FP, contestaţia acestuia urmând a fi respinsă ca neîntemeiată. 

Pentru considerentele aratăte mai sus şi în temeiul art. 24, art. 111, art. 119, 
art. 120, art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (2), şi art. 216 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată 

 
 

DECIDE 
 
 

Respinge ca neîntemeiată, contestaţia formulată de domnul .X. împotriva 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. .x./05.08.2014, emisă de 
Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice pentru suma de x lei  reprezentând 
accesorii aferente diferenţei de impozit anual de regularizat.  

 
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 

poate fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti. 
 


