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                       D   E   C   I   Z   I   E    nr. 369/181/05.03.2014  
 

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de dl. .......                                                                                                                                           
inregistrata la DGRFP-Timisoara sub nr. ........ 

 
 
    Serviciul  Solutionarea contestatiilor al  DGFRP-Timisoara a fost sesizat 
de AJFPM Timis prin adresa nr. ....... inregistrata la DGRFP Timisoara sub nr. 
....... cu privire la contestatia formulata de dl. ......., CNP ......., cu domiciliul in 
loc. Timisoara,  . 
           Contestatia a fost formulata in termenul prevazut de art. 207 alin.1 din 
OG nr. 92/2003, republicata, este autentificata prin semnatura petentului si s-a 
depus impotriva masurilor dispuse prin Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii nr. ....... intocmita de catre organele fiscale din cadrul AJFP Timis.   
           Din analiza dosarului contestatiei se constata ca au fost intrunite 
conditiile prevazute de art. 205 si art. 206 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul 
IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse 
prin actele de control sau impunere intocmite de organele Ministerului 
Finantelor Publice; DGRFP Timisoara prin Serviciul  Solutionarea contestatiilor 
este competenta sa solutioneze pe fond contestatia.       

 
       I. Prin contestatiile formulate dna  ....... contesta Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. ....... pentru suma de .......lei reprezentind 
accesorii calculate pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale reprezentind 
CASS. 
Considera ca decizia este nelegala si netemeinica deoarece a fost comunicata in 
luna ianuarie 2014 desi apare intocmita in data de 31.12.2012 pentru pretinse 
obligatii de plata aferente perioadei 2010-2012. 
            Decizia contestata este nelegala si datorita faptului ca nu tine seama de 
faptul ca la data de 20.12.2010 petentul si-a suspendat activitatea pe o perioada 
de 3 ani la ORC Timis, astfel ca nu poate datora sume pentru perioada ulterioara 
datei de 20.12.2010. 
              Precizeaza ca in aceasta perioada a realizat urmatoarele venituri: 
            - anul 2008 si anul 2009 = 0 lei. 
            - anul 2010 = venit net ....... lei pentru care a platit impozitul la zi. 
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            Pentru aceste motive solicita anularea deciziei de impunere contestate. 
 
         II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... au fost 
calculate accesorii in suma de .......lei pentru neplata la termen a CASS. 
Accesoriile au fost stabilite in conformitate cu dispozitiilor art. 119 si art. 120 
din Ordonanta Guvernului  nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata. 

 
III. Avind in  vedere  constatarile  organului  fiscal, sustinerile petentului, 

documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in 
perioada verificata, invocate de catre contestator si de catre organele fiscale, 
serviciul investit cu solutionarea contestatiei retine ca petentul a formulat 
contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... 
pentru suma de .......lei reprezentind accesorii pentru neplata la termen a 
obligatiilor fiscale reprezentind CASS. 
 In fapt, la data de 30.06.2012 AFP Timisoara a preluat in format 
electronic de la Casa de Asigurari Sociale de Sanatate Timis  un sold restant in 
suma de ....... lei format din obligatie fiscala principala in suma de ....... lei si 
accesorii in suma ....... lei. 

Din protocolul de predare primire si din Situatia analitica debite plati 
solduri editata de AFP Timisoara reiese ca suma de ....... lei reprezentind 
contributia de asigurari sociale de sanatate nu a fost achitata de petent motiv 
pentru care prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... au 
fost calculate accesorii totale in suma de .......lei. 

Potrivit prevederilor art. 120 alin 6 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala: 

  (6) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, 
reprezentind impozitul pe venit, se datoreaza dobinzi dupa cum urmeaza: 

    a) pentru anul fiscal de impunere, dobinzile pentru platile anticipate 
stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pina la 
data platii debitului sau, dupa caz, pina la data de 31 decembrie; 

    b) dobinzile pentru sumele neachitate in anul de impunere, potrivit lit. 
a), se calculeaza incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator pina la data 
stingerii acestora inclusiv; 
              c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere 
anuala este mai mic decit cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobinzile 
se recalculeaza, incepind cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de 
impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia 
de impunere anuala, urmind a se face regularizarea dobinzilor in mod 
corespunzator. 

Din analiza documentelor aflate la dosarul contestatiei rezulta ca petentul 
in perioada 2008 - 2010 nu a realizat venituri asa cum rezulta din deciziile de 
impunere anuala ci au fost stabilite de catre organul fiscal doar plati anticipate.  
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In conditiile in care petentul a realizat pierdere si impozitul pe venit 
stabilit prin deciziile de impunere anuala este mai mic decit cel stabilit prin 
deciziile de plati anticipate, dobinzile se recalculeaza, incepind cu data de 1 
ianuarie a anului urmator celui de impunere. 

Din Situatia analitica debite plati solduri editata de AFP Timisoara pentru 
anul 2013 se constata ca organul fiscal a procedat la scaderea obligatiilor fiscale 
reprezentind CASS ca urmare a regularizarii impozitului pe venit fara a proceda 
si la recalcularea accesoriilor. 

Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ....... au fost 
calculate accesorii in suma de .......lei pe perioada ....... fara ca organul fiscal sa 
tina cont de prevederile legale mai sus mentionate, adica accesoriile vor fi 
recalculate doar la platile anticipate, pina la data de ........ 

Avind in vedere cele mentionate se impune desfiintarea si refacerea  
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .......  pentru accesorii in 
suma de .......lei, tinind cont de cele precizate in continutul deciziei.  
          Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 205, 
art. 206 si art. 216 din OG nr. 92/2003 , republicata, titlul IX, privind 
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele 
administrative fiscale, in baza referatului nr. .......  se                         
 
                 D     E     C     I     D    E : 
   

- desfiintarea si refacerea  Deciziei referitoare la obligatiile de plata       
accesorii nr. .......  pentru accesorii in suma de .......lei. 

 
- prezenta decizie se comunica la : 

                                                                     - Dl. .......  
                                                           - AJFP Timis 

  
  Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.  
 
                             DIRECTOR  GENERAL           
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