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DECIZIA  Nr. 6 /03.02.2009

    privind solutionarea  contestatiei  depusa  de P.F. Y
înregistrata  la  D.G.F.P.  Calarasi  sub  nr. 924/19.01.2009    

                                

Compartimentul  Solutionare  Contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale
a  Finantelor  Publice  Calarasi  a  fost  sesizat  de  catre A.F.P.M. Calarasi ,
asupra contestatiei formulata de P.F. Y domiciliat in municipiul Calarasi, strada
Musetelului, Bl H24, Sc.B, Ap.9, impotriva Actului administrativ fiscal -
Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.43696/19.12.2008. 

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1) Titlul
IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

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 OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin Compartimentul
Solutionare Contestatii este competenta sa solutioneze contestatia depusa de
P.F. Y.

I. Din analiza contestatiei s-a constatat ca P.F. Y contesta Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii  emisa de Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, prin care s-a stabilit  majorari
de intarziere in suma de X lei.
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Motivele formulate de P.F. X in sustinerea contestatiei sunt urmatoarele:
In data de 07.02.2008 A.F.P. Calarasi trimite Decizia de impunere pentru

plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 in care trebuia sa plateasca
suma de x lei in patru transe egale, cate x lei pana pe data de 15 ale lunii martie,
iunie, septembrie si decembrie 2008, sume ce au fost achitate cu chitanta
nr.4902368 din data de 17.03.2008 in valoare de x lei si chitanta nr.0641969
din data de 26.08.2008 in valoare de x lei. Chiar daca aceste sume au fost
achitate in termenul legal de plata, a constatat nu numai ca aceste plati nu apar
in centralizatorul anexat, dar sau calculat si majorari de intarziere.

La solicitarea scrisa inregistrata cu numarul 40294/27.11.2008 prin care
a solicitat sa -i fie trimisa Declaratia de impunere pe anul 2007 pentru a putea
plati datoria restanta acesta a fost comunicata in data de 15.12.2008, iar suma
de plata aferenta este de x lei.Cu toate ca  avea termen de 60 de zile de la
comunicare pentru a face plata sau 30 de zile pentru a face o eventuala
contestatie, Administratia Finantelor Publice au calculat deja majorari de
intarziere din anul septembrie 2007 ceea ce din punct de vedere legal nu este
corect.

                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                

II. Din  continutul  Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii nr. 43696 din 19.12.2008 emisa de Administratia Finantelor
Publice a Municipiului Calarasi, rezulta:

In temeiul art.88 lit.c) si art.119 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a
altor venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat urmatoarele
accesorii:

Pentru debitul restant din 26.01.2007 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x leu.

Pentru debitul restant din 26.01.2007 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x lei.

Pentru debitul restant din 07.02.2008 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x leu.

Pentru debitul restant din 07.02.2008 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x leu.

Pentru debitul restant din 07.02.2008 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x leu.
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Pentru debitul restant din 07.02.2008 in suma de x lei au fost calculate
majorari de intarziere in suma de x leu.

Suma totala de plata este de x lei.
III.  Avand in vedere sustinerile contestatorului, actul administrativ

fiscal atacat, prevederile legale precum si documentele existente la dosar,
se retin urmatoarele:

In fapt , prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 43696
din 19.12.2008 emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Calarasi,  in temeiul art.88 lit.c) si art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul  
de procedura fiscala, republicata, sunt stabilite in sarcina contestatorului
obligatii de plata accesorii in suma de x lei.

Referitor la suma de x lei reprezentand majorari de intarziere
stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 43696
din 19.12.2008 emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului
Calarasi, cauza supusa solutionarii este daca suma a fost corect stabilita in
conditiile in care contribuabilul nu a platit debitele restante.   

In drept,  cauzei analizate ii sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1) si
(4) si a art.120 alin.(6) lit.a) si b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, unde se precizeaza:   

ART. 119
    “(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
      (4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiŃiile
aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanŃelor, cu excepŃia situaŃiei
prevăzute la art. 142 alin. (6).
    ART. 120
    Majorări de întârziere
        (6) Pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând
impozitul pe venitul global, se datorează majorări de întârziere după cum
urmează:
    a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plăŃile
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăŃi anticipate se
calculează până la data plăŃii debitului sau, după caz, până la data de 31
decembrie;
    b) majorările de întârziere 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;”
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Din continutul articolului se retine ca acel contribuabil care desfasoara o
activitate independenta, pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată

majorările de întârziere pentru plăŃile anticipate stabilite de organul fiscal prin
decizii de plăŃi anticipate se calculează până la data plăŃii  debitului  sau, după
caz, până la data de 31 decembrie;

Din  situatia analitica debite plati solduri, anexata de organul fiscal la
dosarul cauzei, se constata ca sumele achitate  cu chitantele
nr.4902368/17.03.2008 si nr.0641969/26.08.2008, mentionate de contestator au
fost operate corect la data platii, insa contribuabilul are debite restante din anul
2007.

Avand in vedere prevederile legale ale art.115 alin.(2) lit.b) din O.G.
nr.92/2003 potrivit caruia:

“   Ordinea stingerii datoriilor
    (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe,
contribuŃii şi alte sume reprezentând creanŃe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2)
lit. a), iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se
sting datoriile corelative acelui tip de creanŃă fiscală principală pe care o
stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor art. 114,
de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept,
în următoarea ordine:
    b) obligaŃiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii, cu
excepŃia cazului în care s-a început executarea silită, când se aplică prevederile
art. 169 în mod corespunzător. În cazul stingerii creanŃelor fiscale prin dare în
plată se aplică prevederile art. 175 alin. (4^1);” afirmatia contestatorului
potrivit careia sumele au fost achitate in termenul legal de plata dar sau calculat
majorari de intarziere, nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a
contestatiei, intrucat contestatorul are debite restante din anul 2007, iar platile
au stins partial debitele restante.

Fata de prevederile legale mentionate, sustinerea contestatorului privind
faptul ca a depus Declaratia speciala privind veniturile realizate in termenul
legal, nefiindu-i comunicata inca Decizia de impunere anuala, nu poate fi
retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei.

Astfel, pe cale de consecinta, contestatia formulata de P.F. X urmeaza a
fi respinsa. 

Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei, în  
conformitate cu  prevederile art.216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003  privind  
Codul  de  procedura fiscala, republicata  se
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D E C I D E:

Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de P.F. X pentru
suma de X lei, reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit.

DIRECTOR  EXECUTIV,
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