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MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

 
 

                                 DECIZIA nr.  465 ….. 2018  
         privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

                                   …..  
                                     din  com. ….. ,  judeŃul …..  
 
Cu adresa nr…… , înregistrată la Direc Ńia General ă Regional ă a 

Finan Ńelor Publice Ploie şti sub nr. …… , Administra Ńia Jude Ńeană a Finan Ńelor 
Publice …… a înaintat dosarul contestaŃiei formulată de ……din com. ……, judeŃul …… 
împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităŃi 
de întârziere nr. …… emisă de organele fiscale din cadrul A.J.F.P. …… . 

…… are domiciliul în com. …… , nr. ……, judeŃul ……, CNP …… . 
  
Obiectul contesta Ńiei îl constituie suma de …… lei reprezentând: 

- ……lei   dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente diferenŃelor de impozit anual de 
regularizat ; 

-    …… lei dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiilor de asigurări sociale 
de stat;   

-    …… lei dobânzi şi penalităŃi de întârziere aferente contribuŃiilor de asigurări sociale 
de sănătate datorate de persoane fizice. 

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul legal de 45 zile prevăzut de art.270 alin.(1) 
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul VIII 
"SoluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul 
atacat a fost comunicat contribuabilului în data de ……, iar contestaŃia a fost depusă în data 
de …… şi înregistrată la …… sub nr. …… . 

I.  Sus Ńinerile contribuabilului  sunt  urm ătoarele:  
  „ […] 1. Prin Decizia […] nr. …… […] mi-au fost stabilite fără motiv întemeiat următoarele: 

  - dobânzi în cuantum de …… lei , provenind din regularizări, din CAS provenind din activităŃi 
agricole şi CASS provenind din regularizări; 

  - penalităŃi în cuantum total de …… lei , provenind din regularizări, din CAS provenind din 
activităŃi agricole şi CASS provenind din regularizări; 

[…] nu am cunoştinŃă de eventuale venituri din activitatea agricolă, de impozite calculate pe această 
activitate şi pe cale de consecinŃă consider că în mod eronat s-au stabilit dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
aferente acestei activităŃi. 

2. Cu privire la calculul dobânzilor şi penalităŃilor aferente activităŃii de vânzare-cumpărare maşini second 
hand, a fost întocmit un raport de inspecŃie fiscală nr. …… şi o decizie de impunere nr. ……  […]. 

Vă aduc la cunoştinŃă că cele două acte fiscale au fost contestate, respectiva contestaŃie fiind înregistrată la 
AJFP ……  sub nr. …… . […]. 

ConŃinutul ART.173 din Legea 207/2015 invederează: […]. 
În condi Ńiile în care au fost contestate sumele în baza c ărora dvs. a- Ńi calculat dobânzi şi penalit ăŃi 

consider c ă nu m ă regăsesc în niciuna din cele 6 puncte ale articolului d e mai sus. […].” 
 
II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei şi având în vedere 

prevederile legale în vigoare în perioada analizat ă, au rezultat urm ătoarele: 
 

* Prin Decizia referitoare la obliga Ńiile fiscale accesorii  reprezentând dobânzi şi 
penalităŃi de întârziere nr. …… din …… emisă de A.J.F.P. …… pentru …… din com. …… i, 
judeŃul …… , în temeiul art.98 lit.c) şi art.173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a 
obligaŃiilor fiscale principale, s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de 
……lei , din care: accesorii aferente diferenŃelor de impozit anual de regularizat (…… lei), 
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contribuŃiilor de asigurări sociale de stat (…… lei) şi contribuŃiilor de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoane fizice (…… lei). 

* Prin contesta Ńia formulat ă, contribuabilul susŃine că nu datorează accesoriile în sumă 
totală de …… lei deoarece împotriva Deciziei de impunere nr. …… prin care au fost 
individualizate debitele principale a formulat contestaŃie.  

* FaŃă de cele prezentate mai sus  şi având în vedere documentele anexate 
dosarului contesta Ńiei rezult ă următoarele:  

În fapt , organele fiscale din cadrul A.J.F.P. ……  au emis Decizia referitoare la obligaŃiile 
fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere nr. …… prin care au stabilit în 
sarcina contestatorului dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de …… lei , 
reprezentând accesorii aferente diferenŃelor de impozit anual de regularizat (…… lei), 
contribuŃiilor de asigurări sociale de stat (…… lei) şi contribuŃiilor de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoane fizice (…… lei). 

 Din analiza Anexei la Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând 
dobânzi si penalităŃi de întârziere nr. ……    reiese că dobânzile şi penalităŃile de întârziere au 
fost calculate ca urmare a neachitării în termen a debitelor stabilite prin Decizia de impunere 
privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare 
stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. …… . 

 Astfel, trebuie reŃinut că, prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit şi 
contribuŃiile sociale aferente diferenŃelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor 
fiscale la persoane fizice nr. ……   s-au stabilit în sarcina contestatorului obligaŃii fiscale 
suplimentare în sumă totală de …… lei reprezentând: impozit pe venit stabilit suplimentar 
(…… lei), contribuŃii de asigurări sociale de sănătate (…… lei). 

Împotriva Deciziei de impunere nr. ……  mai sus menŃionate, domnul …… a formulat 
contestaŃie care a fost soluŃionată prin Decizia de soluŃionare nr. …… din …… emisă de 
D.G.R.F.P. Ploieşti – Serviciul SoluŃionare ContestaŃii, în sensul respingerii acesteia ca 
neîntemeiată, astfel încât obligaŃiile principale stabilite suplimentar de plată prin acest act 
administrativ fiscal au rămas legal datorate bugetului general consolidat al statului. 

În data de …… A.J.F.P. …… a emis pentru domnul ……Decizia referitoare la obligaŃiile 
fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere nr. …… prin care au stabilit în 
sarcina contestatorului dobânzi şi penalităŃi de întârziere datorate pentru neplata la termen a 
obligaŃiilor stabilite suplimentar de plată, de natura impozitului pe venit şi contribuŃiilor 
sociale.. 

În condiŃiile în care accesoriile în sumă totală de …… lei  stabilite prin Decizia referitoare 
la obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere nr. …… 
reprezintă măsură accesorie  în raport cu debitul principal stabilit suplimentar de plată prin 
Decizia de impunere privind impozitul pe venit şi contribuŃiile sociale aferente diferenŃelor 
bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecŃiilor fiscale la persoane fizice nr. ……  pentru 
care contestaŃia formulată de domnul …… a fost respinsă ca neîntemeiată prin Decizia de 
soluŃionare nr. …… din …… şi având în vedere ca la dosarul cauzei contestatorul nu a 
anexat nici o dovadă a faptului că instanŃa judecătorească de contencios administrativ a 
anulat debitul principal, şi totodată prin contestaŃie nu se aduc argumente cu privire la modul 
de calcul, cota aplicată şi/sau perioada pentru care au fost calculate accesoriile, în baza 
principiului de drept potrivit c ăruia accesoriul urmeaz ă principalul , se va proceda la 
respingerea contestaŃiei ca neîntemeiată şi pentru sumă totală contestată de …… lei 
reprezentând obligaŃiile fiscale accesorii stabilite suplimentar prin Decizia referitoare la 
obligaŃiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităŃi de întârziere nr. …… astfel : 

- …… lei   accesorii aferente diferenŃelor de impozit anual de regularizat ; 
-    …… lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de stat;   
-    …… lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de 

persoane fizice,deoarece acestea sunt legal instituite pentru obligaŃiile suplimentare principale  
stabilite în sarcina domnului ……din com. ……, judeŃul ……, prin Decizia de impunere nr. ……   
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În drept  : 
- O.G nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precizează:(în vigoare până la data de 31.12.2015) 
“Art.119 - Dispozi Ńii generale privind dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după 

acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. [...] 
(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiŃiile aprobate prin ordin al 

preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art.142 alin.(6). 
Art.120  - Dobânzi 
(1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de 

către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

(7)*) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. 
Art.120 1*) - Penalit ăŃi de întârziere 
(1) Penalit ăŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi 

se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până 
la data stingerii sumei datorate inclusiv. DispoziŃiile art.120 alin.(2) - (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
(3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor. 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur ă fiscal ă, cu modificările şi 

completările ulterioare, precizează: (în vigoare de la 01.01.2016) 
“Art.173 - Dispozi Ńii generale privind dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor fiscale principale, se 

datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere.[…] 
(4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparŃine creanŃa principală. 
Art.174 – Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului 

de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 
(2) Pentru diferenŃele suplimentare de creanŃe fiscale rezultate din corectarea declaraŃiilor sau modificarea 

unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenŃei creanŃei fiscale 
pentru care s-a stabilit diferenŃa şi până la data stingerii acesteia, inclusiv. 

Art. 176 - Penalit ăŃi de întârziere 
(1) PenalităŃile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.[…]”. 
SusŃinerea din contestaŃie potrivit căreia „[…] Cu privire la calculul dobânzilor şi penalităŃilor aferente 

activităŃii de vânzare – cumpărare maşini second – hand, a fost întocmit un raport de inspecŃie fiscală nr. …… şi 
o decizie de impunere nr. ……  […]. Vă aduc la cunoştinŃă că cele două acte fiscale au fost contestate, 
respectiva contestaŃie fiind înregistrată la AJFP ……  sub nr. ……  […]”,  nu poate fi reŃinută în 
soluŃionarea favorabilă  a cauzei deoarece contestarea obligaŃiilor de plată principale stabilite 
de organele fiscale nu înlătură dreptul organului fiscal teritorial de a calcula accesorii aferente 
acestor obligaŃii, până la data plăŃii acestora inclusiv, atât timp cât instanŃele de judecată nu s-
au pronunŃat printr-o hotărâre judecătorească definitivă asupra debitelor principale stabilite. 

 
III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei formulat ă de domnul ……din com. 

……, judeŃul ……, împotriva Deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând 
dobânzi şi penalităŃi de întârziere nr. ……  act administrativ fiscal emis de A.J.F.P. …… în 
conformitate cu prevederile art.279 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se 
 

                                                         D  E  C  I  D  E : 
 

1. Respingerea contesta Ńiei  ca neîntemeiat ă pentru suma totală contestată de ……lei 
reprezentând: 

- ……lei   accesorii aferente diferenŃelor de impozit anual de regularizat ; 
-    …… lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de stat;   
-    …… lei accesorii aferente contribuŃiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de 

persoane fizice. 
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2. Prezenta decizie este definitiv ă în sistemul c ăilor administrative de atac , dar poate 
fi atacată la instanŃa judecătorească de contencios administrativ competentă, în termen de 6 
(şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 

       
 

 
DIRECTOR GENERAL 

 
    
 
 
 

 


