
 
 
 

DECIZIA nr.  545  din  15.07.2014 privind solutionarea 
contestatiei formulata de VB, cu domiciliul in .... Bucuresti, 

inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub nr. ..............20X1 
 
 
 
  Directia Generala Regionala a  Finantelor Publice Bucuresti prin 
Serviciul solutionare contestatii a fost sesizata de catre Administratia Sector x a 
Finantelor Publice cu adresa nr. ........., inregistrata ........... cu privire la 
contestatia doamnei VB din Bucuresti prin imputernicit in baza procurii nr. ........ 
 
  Obiectul contestatiei, inregistrata la organul fiscal teritorial sub nr. 
xxx/20X1 il constituie decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013, comunicata prin publicitate prin anuntul nr. .......20X1 si 
recomunicata prin posta in data de yy.zz.20X1 si prin care s-a stabilit in sarcina 
contribuabilei accesorii in suma de A lei , din care: 

-   X1 lei accesorii aferente platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit; 
- X2 lei accesorii aferente diferentelor de impozit anual de regularizat; 
-   X3 lei accesorii aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate.  

 
Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de 

art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare coroborate cu pct. 3.9 din Instructiunile aprobate prin Ordinul 
presedintelui A.N.A.F. nr. O50/2013 Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de doamna 
VB. 

   
  Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a 
contestatiei. 
 

I. Prin contestatia nr. xxx/20X1 doamna VB solicita anularea 
deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. dacc1/31.12.2013 pentru 
suma de A lei sustinand urmatoarele: 
  Decizia atacata nu i-a fost comunicata cu respectarea dispozitiilor 
art. OO din Codul de procedura fiscala si, in temeiul art. O5 din acelasi act 
normativ, este inopozabila si nu produce efecte juridice. 
  O decizie de calcul a accesoriilor nu poate fi decat eronata 
deoarece toate obligatiile au fost platite integral si la timp, asa cum rezulta din 
istoricul datoriilor si al platilor, singurul incident fiind cel legat de transa aferenta 
trimestrului III 2009, cand suma a fost achitata in contul directiei de impozite si 
taxe locale de sector. Cu privire la aceasta suma, in considerentele sentintei 
civile nr. .......... s-a retinut achitarea integrala a debitelor, iar sustinerea organelor 



fiscale din adresa nr. ...........2013 in sensul ca s-au anulat doar actele de 
executare, nu si deciziile de impunere in care s-au evidentiat sumele datorate 
este falsa. In plus, in actele depuse la instanta sunt mentionate alte decizii de 
impunere ca titluri de creanta, necomunicate, iar pretentia de a ataca o decizie 
necomunicata este absurda.  
  In privinta sumei de IV lei datorata in urma regularizarii impozitului 
anual pentru anul 2012, in data de 2O.P.2013 a fost depusa cerere de 
compensare cu suma totala de V1 lei reprezentand regularizari din impozitul 
anual pe venit din anii 2009 (V2 lei) si 2011 (V3 lei), iar diferenta de VO lei a fost 
achitata in termen, asa cum rezulta din extrasul de cont anexat. Mai mult, pentru 
suma de V1 lei datoria a fost stinsa prin compensare, care opereaza de drept si 
pe care in mod ilegal organul fiscal nu o recunoaste. 
 
  II. Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 organele fiscale au stabilit in sarcina contribuabilei VB  
accesorii in suma de A lei, din care X1 lei accesorii aferente platilor anticipate cu 
titlu de impozit pe venit, X2 lei accesorii aferente diferentelor de impozit anual de 
regularizat si X3 lei accesorii aferente contributiei de asigurari sociale de 
sanatate.  
  
  III. Fata de constatarile organelor de administrare fiscala, 
sustinerile contestatarei, reglementarile legale in vigoare pentru perioada 
analizata si documentele existente in dosarul cauzei se retin urmatoarele: 
 
  3.1. Referitor la accesoriile in suma de X1 lei 
 

Cauza supusa solutionarii este daca sunt datorate accesoriile 
pentru platile anticipate cu titlu de impozit pe venit aferente anului 2013, in 
conditiile in care ordinea de stingere a platilor efectuate in contul acestor obligatii 
a fost influentata de o plata anterioara efectuata in contul bugetului local, pentru 
care prin art. V din O.U.G. nr. O0/201O a fost reglementata o modalitate atipica 
de stingere a obligatiilor fiscale, plata considerandu-se ca fiind valabila la 
momentul efectuarii acesteia.   

 
  In fapt , prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 organele fiscale au stabilit in sarcina doamnei VB dobanzi si 
penalitati de intarziere in suma de X1 lei, calculate pentru impozitul pe venituri 
din activitati independente individualizat prin decizia de plati anticipate cu titlu de 
impozit nr. dipa/26.02.2013 pentru debitul in suma de T lei, calculate pentru 
perioada 26.09.2013-06.12.2013 in cazul penalitatii de P lei (T lei x 72 zile x 
0,02% = P lei) si pentru perioada 22.11.2013-06.12.2013 in cazul dobanzii de O 
lei (T lei x 15 zile x 0,0O% = O lei). 
  Prin decizia de impunere nr. dipa/26.02.2013 sunt evidentiate 
obligatii de natura platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit aferente anului 
2013 in cuantum trimestrial de L lei, cu scadente la 25.03.2013, 25.06.2013, 
25.09.2013 si 25.12.2013. 



In situatia analitica debite – plati – solduri aferenta anului 2013 
editata la 18.0O.20X1, existenta la dosarul cauzei sunt evidentiate atat debitele 
stabilite prin decizia de impunere nr. dipa/26.02.2013, cat si suma de O18 lei 
reprezentand debit restant cu scadenta la 21.12.2012, respectiv suma de N lei 
reprezentand accesorii aferente acestui debit restant. Din situatia analitica reiese 
si faptul ca prima plata efectuata la 21.03.2013 in cuantum de L lei a stins partial 
obligatia curenta cu scadenta la 25.03.2013 pentru suma de G lei, iar diferenta a 
stins debitul restant pentru suma de O07 lei si accesoriile in suma de N lei. 
Urmatoarea plata efectuata in data de 25.06.2013 in cuantum de L lei a stins 
obligatii de plata curente in suma de L lei, iar plata efectuata in data de 
06.09.2013 in cuantum de L lei a stins debite curente in suma de M lei si 
accesorii in suma de H lei. 

Totodata, din situatiile analitice debite – plati – solduri aferenta 
anilor fiscali 2009-2012 editate la 18.0O.20X1 reiese ca plata in suma de Q lei, 
achitata de contribuabila la data de X3.P.2009 conform extrasului de cont 
prezentat nu se regaseste in evidenta organelor fiscale, situatie ce a generat 
calcularea si stabilirea de accesorii, care au fost stinse din platile efectuate 
ulterior de contribuabila, in conformitate cu ordinea de stingere in vigoare la data 
efectuarii platilor. 
 
  In drept , potrivit  art. 111, art. 115, art. 119, art. 120 si art. 120^1 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe perioada stabilirii accesoriilor: 

  “Art. 111. – (1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor 
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează”. 

“Art. 115. – (1) Dacă un contribuabil datoreaz ă mai multe tipuri de 
impozite,  taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la 
art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl ătit ă nu este suficient ă pentru a stinge toate 
datoriile , atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală 
principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit 
prevederilor art. 1X1, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea 
efectuându-se, de drept, în urm ătoarea ordine:  

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi dobânda 
sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau 
suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după 
caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata 
sumelor respective se împlineşte în luna curentă, precum şi obligaţiile fiscale 
curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate; 

b) toate  obliga țiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi 
obliga țiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii . În cazul stingerii creanțelor 
fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 1J8 alin. (O^1); 

c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea, până la concurenţa cu 
suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz, 



precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de 
întârziere datorată pe perioada amânării, după caz; 

d) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
(2) Vechimea obliga ţiilor fiscale de plat ă se stabile şte astfel : 
a) în func ţie de scaden ţă, pentru obliga ţiile fiscale principale ; 
b) în func ţie de data comunic ării , pentru diferenţele de obligaţii fiscale 

principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obliga ţiile fiscale 
accesorii; 

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale 
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. […]”. 
 "Art. 119. – (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către 
debitor a obliga ţiilor de plat ă, se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere”.  

"Art. 120. – (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

(6) Pentru obliga ţiile fiscale neachitate la termenul de plat ă, 
reprezentând impozitul pe venit, se datoreaz ă dobânzi dup ă cum urmeaz ă: 

a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plăţile anticipate 
stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la 
data plăţii debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie; 

b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit lit. a), 
se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data 
stingerii acestora inclusiv; 

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere 
anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate, dobânzile 
se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de 
impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de 
impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod 
corespunzător”. 

“Art. 120^1. – (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează 
cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor 
fiscale principale. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor”. 
 
  Totodata, se retine si faptul ca anterior datei de 01.P.2011 ordinea 
de stingerea a obligatiilor reglementata de art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
era urmatoarea: 

“Art. 115. – (1) Dacă un contribuabil datoreaz ă mai multe tipuri de 
impozite,  taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la 
art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl ătit ă nu este suficient ă pentru a stinge toate 
datoriile , atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală 
principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit 



prevederilor art. 1X1, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea 
efectuându-se, de drept, în urm ătoarea ordine:  
 […] 

b) obliga țiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea v echimii, cu 
exceptia cazului in care s-a inceput executarea silita, cand se aplica prevederile 
art. X39 in mod corespunzator. În cazul stingerii creanțelor fiscale prin dare în 
plată, se aplică prevederile art. 1J8 alin. (O^1)”. 

 
 Din cele retinute la situatia de fapt rezulta ca in situatia analitica 

debite – plati – solduri aferenta anului 2009 nu este evidentiata plata in suma de 
Q lei, achitata de contribuabila VB conform extrasului de cont din X3.P.2009, dar 
nu in contul bugetului de stat, ci in contul bugetului local al Sectorului 1. 
Neevidentierea acestei plati  a condus la inregistrarea unei restante in 
contul obligatiilor fiscale principale datorate de contribuabila cu titlu de 
plati anticipate de impozit si la stabilirea de acc esorii aferente, precum si la 
stingerea din platile efectuate in contul obligatii lor curente a acestor 
accesorii , conform ordinii de stingere in vigoare la data efectuarii platilor. 

  
  In ceea ce priveste plata efectuata in contul bugetului local al 
Sectorului 1 se retine ca situatia  a fost reglementata prin art. V din O.U.G. nr. 
40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri fiscale care prevede urmatoarele: 
 „Art. V. – (1) Pl ăţile efectuate în baza art. 19 din Legea nr. 146/199 7 
privind taxele judiciare de timbru, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
în vigoare în perioada X3 iulie 2009- 15 februarie 2013, de avoca ţi, notari 
publici şi executori judec ătoreşti în contul de venituri al bugetului local 
21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avoca ţilor şi notarilor publici" al unit ăţilor 
administrativ-teritoriale în a c ăror raz ă îşi au domiciliul fiscal avoca ţii, 
notarii publici şi executorii judec ătoreşti, sting obliga ţiile fiscale datorate 
de contribuabil pentru venitul din activitatea inde pendent ă respectiv ă la 
bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571 /2003 privind Codul 
fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare. Plata se consider ă valabil ă 
la momentul efectu ării acesteia.  
 (2) Sumele încasate în contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 
"Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" conform art. 19 din Legea nr. 
XX3/1997, în vigoare în perioada X3 iulie 2009-15 februarie 2013, rămân la 
dispoziţia unităţilor administrativ-teritoriale.  
 (3) Operaţiunea de stingere a obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se face de 
către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor, pe baza 
informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a 
sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi 
notarilor publici". 

(O) Procedura de predare-primire a informaţiilor transmise de către 
unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 
21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" se aprobă prin 
ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale 



şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei 
ordonanţe de urgenţă”.  

 
  Avand in vedere ca, in baza prevederilor odonantei sus-citate, 
platile efectuate avocati, notari publici si executor judecatoresti in conturile 
bugetelor locale vor stinge impozitul pe veniturile din activitatea independenta 
datorat la bugetul de stat, platile considerandu-se valabile din chiar momentul 
efectuarii lor, rezulta ca ordinea de stingere a obligatiilor va fi  influentata cu 
aceste plati ceea ce conduce, implicit, la un calcu l eronat al accesoriilor .  
 
  Cum, in speta, in data de X3.P.2009 doamna VB a achitat suma 
de Q lei in contul bugetului local , plata ce nu se regaseste in situatia analitica 
debite – plati – solduri intocmita de organele fiscale pentru anul fiscal 2009 si 
tinand cont de considerentele expuse anterior , se va proceda la desfiintarea 
deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. dacc1/31.12.2013 pentru 
accesoriile aferente platilor anticipate de impozit pe venit in suma de X1 lei, 
organele fiscale din cadrul Administratiei Sector x a Finantelor Publice urmand a 
proceda la reglarea situatiei fiscale  a contribuabilei VB dand dovada de rol 
activ, cu respectarea prevederilor art. V din O.U.G. nr. O0/201O si ale procedurii 
ce urmeaza a fi adoptata prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al 
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.  
  In conformitate cu prevederile pct. 11.5 din Instructiunile aprobate 
prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. O50/2013 „În situaţia în care se pronunţă o 
soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului atacat, în considerentele 
deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare”. 

La reglarea situatiei fiscale, organele fiscale vor tine cont si de 
prevederile art. O7 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora: 

 „Art. O7. – (3) Se anulează ori se desființează, total sau parțial, chiar dacă 
împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale 
prin care s-au stabilit, în mod eronat, creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor 
fiscale principale prin orice modalitate”. 
 
  3.2. Referitor la accesoriile in suma de X2 lei 
 

Cauza supusa solutionarii este daca sunt datorate accesoriile 
pentru diferentele de impozit anual de regularizat stabilite in plus aferente anului 
2012, in conditiile in care diferentele stabilite in minus stabilite anterior pentru alti 
ani fiscali au fost utilizate partial pentru efectuarea unor compensari din oficiu 
pentru obligatii de plata anticipate si accesorii aferente influentate de 
neevidentierea unei plati efectuate in contul bugetului local in anul 2009 si pentru 
care prin art. V din O.U.G. nr. 40/2014 a fost reglementata o modalitate atipica 
de stingere a obligatiilor fiscale, iar o plata efectuata de contribuabila in termen a 
fost evidentiata eronat in contul unei alte obligatii bugetarea, iar eroarea a fost 
corectata in anul fiscal urmator, fara recalcularea accesoriilor aferente. 

 



  In fapt , prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 organele fiscale au stabilit in sarcina doamnei VB dobanzi si 
penalitati de intarziere in suma de X2 lei, calculate pentru diferenta de impozit 
anual de regularizat evidentiata in decizia de impunere anuala pentru anul 2012 
nr. DIA/26.08.2013, dupa cum urmeaza: 
 - S1 lei dobanzi de intarziere, calculate pentru perioada P.12.2013-
31.12.2013 pentru debit neachitat in suma de J5 lei x 22 zile x 0,0O%; 
 - S2 lei penalitati de intarziere, calculate pentru perioada P.12.2013-
31.12.2013 pentru debit neachitat in suma de J5 lei x 22 zile x 0,02%. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele: 
 - prin decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania 
de persoanele fizice pe anul 2012 nr. DIA/26.08.2013 s-a stabilit o diferenta de 
impozit anual de regularizat in plus (de plata) in cuantum de IV lei; 
 - aceasta decizie de impunere i-a fost comunicata contribuabilei VB in 
data de 08.P.2013, astfel ca scadenta debitului de IV lei a intervenit la 60 de zile 
de la comunicare (09.12.2013); 
 - prin deciziile de impunere anuala nr. DIAX/2O.07.2012 si nr. 
DIAY/X3.08.2012 i-au fost stabilite contribuabilei diferente diferenta de impozit 
anual de regularizat in minus (de recuperat) in suma de V2 lei pentru anul 2009 
si V3 lei pentru anul 2011, cumulat V1 lei; 
 - in situatia analitica debite-plati-solduri aferenta anului fiscal 2012 editata 
la 18.0O.20X1, din sumele evidentiate ca plusuri in cuantum de V1 lei au fost 
compensate obligatii reprezentand plati anticipate pentru impozitul pe veniturile 
din activitati independente – debite si accesorii in cuantum de J1 lei si contributia 
la asigurarile sociale de stat – debite in cuantum de J2 lei, in total J3 lei, 
ramanand un plus evidentiat in suma de J4 lei; 
 -  - in situatia analitica debite-plati-solduri aferenta anului fiscal 2012 
editata la 18.0O.20X1 este evidentiat debitul in suma de IV lei – J4 lei = J5 lei si 
accesoriile in suma de X2 lei, rezultand un sold de plata de J6 lei; 
 - plata efectuata de contribuabila in suma de VO lei a fost evidentiata in 
contul platilor anticipate de impozit ca stingand obligatii in cuantum de J7 lei debit 
si J8 lei accesorii; ulterior, plata a fost stornata si a fost evidentiata ca plata 
efectuata in data de 09.12.2013 in suma de VO lei in contul diferentelor de 
impozit anual de regularizat din situatia analitica debite-plati-solduri aferenta 
anului 2014, editata la data de 18.04.2014. 
 
  In drept , potrivit art. 111, art. 115, art. 116, art. 119, art. 120 si art. 
120^1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pe perioada stabilirii accesoriilor: 

  “Art. 111. – (1) Creanţele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor 
prevăzute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează”. 

“Art. 115. – (1) Dacă un contribuabil datoreaz ă mai multe tipuri de 
impozite,  taxe, contribuţii şi alte sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la 
art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma pl ătit ă nu este suficient ă pentru a stinge toate 
datoriile , atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă fiscală 



principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit 
prevederilor art. 1X1, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea 
efectuându-se, de drept, în urm ătoarea ordine:  

a) sumele datorate în contul ratei din luna curentă din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat o eşalonare la plată, precum şi dobânda 
sau majorarea de întârziere, după caz, datorată în luna curentă din grafic sau 
suma amânată la plată, împreună cu dobânda sau majorarea de întârziere, după 
caz, datorată pe perioada amânării, în cazul în care termenul stabilit pentru plata 
sumelor respective se împlineşte în luna curentă, precum şi obligaţiile fiscale 
curente de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii acordate; 

b) toate  obliga țiile fiscale principale, în ordinea vechimii, și apoi 
obliga țiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii . În cazul stingerii creanțelor 
fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 1J8 alin. (O^1); 

c) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată a 
obligaţiei fiscale pentru care s-a aprobat eşalonarea, până la concurenţa cu 
suma eşalonată la plată sau până la concurenţa cu suma achitată, după caz, 
precum şi suma amânată la plată împreună cu dobânda sau majorarea de 
întârziere datorată pe perioada amânării, după caz; 

d) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului. 
(2) Vechimea obliga ţiilor fiscale de plat ă se stabile şte astfel : 
a) în func ţie de scaden ţă, pentru obliga ţiile fiscale principale ; 
b) în func ţie de data comunic ării , pentru diferenţele de obligaţii fiscale 

principale stabilite de organele competente, precum şi pentru obliga ţiile fiscale 
accesorii; 

c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale 
rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de 
contribuabil. […]”. 

“Art. 116. – (1) Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor 
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, 
contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele 
debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la 
buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc 
reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca 
respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică. 

(O) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea opereaz ă de drept la 
data la care crean ţele exist ă deodat ă, fiind deopotriv ă certe, lichide şi 
exigibile . 

(6) Compensarea se constat ă de către organul fiscal competent, la 
cererea debitorului sau din oficiu. Dispozi ţiile art.115 privind ordinea 
stingerii datoriilor sunt aplicabile în mod corespu nzător .  
 (7) Organul fiscal competent comunic ă debitorului decizia cu privire 
la efectuarea compens ării, în termen de 7 zile de la data efectu ării 
opera țiunii”.  
 "Art. 119. – (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de către 
debitor a obliga ţiilor de plat ă, se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere”.  



"Art. 120. – (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data 
stingerii sumei datorate inclusiv. 

(6) Pentru obliga ţiile fiscale neachitate la termenul de plat ă, 
reprezentând impozitul pe venit, se datoreaz ă dobânzi dup ă cum urmeaz ă: 

a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plăţile anticipate 
stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la 
data plăţii debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie; 

b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere potrivit lit. a), 
se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data 
stingerii acestora inclusiv; 

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere 
anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate, dobânzile 
se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de 
impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de 
impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod 
corespunzător”. 

“Art. 120^1. – (1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează 
cu o penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor 
fiscale principale. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor”. 
 
  In speta, se retine faptul ca debitul pentru care organele fiscale au 
stabilit accesoriile a fost influentat de faptul ca diferentele de impoz it anual 
de regularizat stabilite in minus (de recuperat) aferente anilor 2009 si 2011 in 
cuantum de V1 lei nu au stins obligatiile datorate pentru aceeasi cat egorie 
de impozit , respectiv obligatia reprezentand diferenta de impozit anual de 
regularizat stabilit in plus pentru anul 2012 in cuantum de IV lei, ci au fost 
utilizate partial pentru stingerea obligatiilor fis cale evidentiate in situatia 
fiscala personala  a contribuabilei VB  in contul platilor anticipate de impozit pe 
venit si contributiei de asigurari sociale de stat, in conditiile in care: 
 - pe de o parte, in cazul platilor anticipate de impozit, obligatiile 
inregistrate si ordinea lor de stingere, implicit sumele utilizate la efectuarea 
compensarilor din oficiu  au fost influentate de neevidentierea platii in sum a 
de Q lei efectuata de contribuabila in contul buget ului local  in data de 
X3.P.2009, asa cum s-a aratat la pct. 3.1 din prezenta decizie; 
 - pe de alta parte, cu privire la compensarile efectuate in cuantum total de 
J3 lei organele fiscale nu au instiintat contribuabila , asa cum prevede art. 
1X3 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, astfel incat compensarile efectuate 
sa-i fie opozabile si sa produca efecte juridice. 
 
  In plus, plata efectuata de contribuabila la scadenta din da ta de 
9 decembrie 2013 in cuantum de VO lei  a fost evidentiata eronat  ca stingand 
obligatiile fiscale din contul platilor anticipate de impozit, iar eroarea a fost 
rectificata in situatia aferenta anului 20X1, suma fiind evidentiata cu data 



platii 9 decembrie 2013, fara ca organele fiscale s a procedeze si la 
recalcularea accesoriilor aferente.  
 
  In consecinta, avand in vedere ca accesoriile in suma de X2 lei au 
fost stabilite la un debit evidentiat ca fiind neachitat la scadenta, in conditiile in 
care compensarile din contul aceluiasi debit nu au fost comunicate contribuabilei 
si, oricum, sunt influentate de regularizarile ce urmeaza a fi efectuate de 
organele fiscale pentru plata ce intra sub incidenta prevederile art. V din O.,U.G. 
nr. O0/201O, asa cum s-a retinut la pct. 3.1 din prezenta decizie, iar plata 
efectuata de contribuabila la scadenta nu a fost luata in considerare, se va 
proceda la desfiintarea deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 pentru accesoriile aferente diferentelor de impozit anual de 
regularizat in suma de X2 lei, organele fiscale din cadrul Administratiei Sector x a 
Finantelor Publice urmand a proceda la reglarea situatiei fiscale  a 
contribuabilei VB dand dovada de rol activ si cu respectarea intocmai a 
prevederilor legale aplicabile. 
  La reglarea situatiei fiscale, organele fiscale vor tine cont si de 
prevederile art. 47 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare conform carora: 

 „Art. 47. – (3) Se anulează ori se desființează, total sau parțial, chiar dacă 
împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale 
prin care s-au stabilit, în mod eronat, creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor 
fiscale principale prin orice modalitate”. 
 
  3.3. Referitor la accesoriile in suma de X3 lei 
 

Cauza supusa solutionarii este daca organul de solutionare a 
contestatiei se poate pronunta pe fond asupra acestei sume, in conditiile in care 
contestatia nu este motivata. 
 
  In fapt , organele fiscale au stabilit in sarcina contribuabilei VB 
accesorii aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) in 
cuantum de X3 lei prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013. 
  Prin contestatia formulata doamna VB nu aduce nicio motivare in 
privinta nedatorarii acestor accesorii, dar invoca faptul ca decizia atacata nu i-a 
fost comunicata cu respectarea dispozitiilor art. 44 din Codul de procedura 
fiscala si, in temeiul art. 45 din acelasi act normativ, este inopozabila si nu 
produce efecte juridice. 
  Ulterior, decizia nr. dacc1/31.12.2013 i-a fost comunicata 
contribuabilei prin posta, cu scrisoarea recomandata cu confirmare de primire in 
data de yy.zz.20X1, dar in urma luarii la cunostinta a continutului deciziei, 
inclusiv a anexei de calcul a accesoriilor doamna VB nu a completat contestatia 
in sensul motivarii ei si sub aspectul accesoriilor aferente CASS. 
 



In drept , potrivit art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“Art. 206. – (1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde: 
[…] 
c) motivele de fapt si de drept; 
d) dovezile pe care se intemeiaza ;”, 
iar la pct. 11.1 din Instructiunile aprobate prin Ordinul presedintelui 

A.N.A.F. nr. 450/2013: 
 “11.1. Contesta ţia poate fi respins ă ca:  
 […] 
 b) nemotivat ă, în situa ţia în care  contestatorul nu prezint ă argumente 
de fapt şi de drept în sus ţinerea contesta ţiei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse soluţionării”.  

 
 In speta, in raport de documentele existente la dosarul cauzei, se 

retine faptul ca, intr-adevar, decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 i-a fost comunicata contribuabilei VB prin publicitate, fara 
respectarea dispozitiilor referitoare la comunicarea prin publicitate a actelor 
administrative fiscale prevazute de art. OO din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest 
sens, se retine faptul ca in contestatia depusa sub nr. xxx/20X1 contribuabila 
invoca necunoasterea continutului deciziei nr. dacc1/31.12.2013, motiv pentru 
care apare ca justificata lipsa motivarii cu privire la accesoriile aferente CASS in 
suma de X3 lei.  

 Ulterior, comunicarea prin publicitate viciata a fost remediata de 
organele fiscale teritoriale prin transmiterea deciziei nr. dacc1/31.12.2013 prin 
posta, la domiciliul contribuabilei VB si a fost confirmata de primire sub 
semnatura  in data de yy.zz.2014, asa cum rezulta din confirmarea de primire 
postala remisa cu adresa nr. …../09.05.2014.  

 Astfel, reiese ca doamna VB isi putea completa contestatia depusa 
sub nr. xxx/2014 in privinta motivarii ei si in ceea ce priveste accesoriile aferente 
CASS in suma de X3 lei ori putea depune o noua contestatie, in termen de 30 de 
zile de la data de yy.zz.2014, cand decizia contestata i-a fost adusa fizic la 
cunostinta, dar pana la data prezentei contribuabila nu a depus nicio adresa ori 
sesizare prin care sa-si motiveze contestatia impotriva deciziei nr. 
dacc1/31.12.2013 si pentru acest capat de cerere. 
 
  Avand in vedere cele anterior retinute, se va respinge ca 
nemotivata contestatia doamnei VB pentru capatul de cerere privind accesoriile 
aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate in suma de X3 lei stabilite 
prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. dacc1/31.12.2013. 
 
  Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. V din 
O.U.G. nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale, art. 7, art. 47 alin. (3), art. 
111 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. a) si b), art. 116 alin. (4)-(7), art. 



119 alin. (1), art. 120 alin. (1) si alin. (6), art. 120^1 alin. (1) si alin. (3), art. 206 
alin. (1) lit. c) si d) si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 11.1 si pct. 
11.5 din Instructiunile aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013   
 

DECIDE: 
 

  1. Desfiinteaza decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
dacc1/31.12.2013 emisa pentru contribuabila VB de Administratia Sector x a 
Finantelor Publice pentru accesorii aferente platilor anticipate cu titlu de impozit 
pe venit si diferentelor de impozit anual de regularizat in suma de X1+X2 lei, 
urmand ca organele fiscale sa procedeze la reglarea rolului fiscal si recalcularea 
pentru aceeasi perioada si pentru aceleasi impozite si care va avea in vedere 
considerentele prezentei decizii. 
  2. Respinge ca nemotivata contestatia contribuabilei VB impotriva 
deciziei decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. dacc1/31.12.2013 
emisa de Administratia Sector x a Finantelor Publice pentru accesorii aferente 
contributiei la asigurarile sociale de sanatate in suma de X3 lei. 
  Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de 
atac si poate fi contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul 
Bucuresti. 
 
 
 
 
 
 
 
 


