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DECIZIA NR. _62____ 
din _______26.03.2013___ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
persoana fizic� ..............., 

din com. ...., ……….., jude�ul Suceava,  
CNP ……….., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   
sub nr. ……………… 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc prin 
adresa nr. ……….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. ………., cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
............... din com. ...., jude�ul Suceava. 

 
Deoarece contestatorul nu precizeaz� suma contestat�, în temeiul pct. 175.1 

din HG 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OG 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prin adresa nr. ………, DGFP Suceava a 
solicitat contestatorului precizarea sumelor contestate. 

Contestatorul a primit adresa la data de ………, conform semn�turii de 
luare la cuno�tin�� de pe confirmarea de primire nr. …….., existent� la dosarul 
cauzei. 

Întrucât prin adresa de r�spuns nr. ……….. petentul precizeaz� doar c� 
solicit� eliberarea unor documente, f�r� a men�iona �i care este suma contestat�, iar 
pân� la data emiterii prezentei decizii nu a r�spuns solicit�rilor noastre privind 
precizarea sumei contestate, individualizat� pe categorii de impozite, taxe, accesorii, 
contesta�ia va fi considerat� formulat� împotriva întregului act administrativ fiscal, 
conform prevederilor pct. 2.1 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�. 

 
Persoana fizic� ............... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu privire la suma de 
.........., reprezentând: 
•   .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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•   .......... – accesorii aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat; 
• .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri. 

 
În raport de data comunic�rii actelor administrative fiscale contestate, 

respectiv ……………, potrivit semn�turii depuse pe confirmarea de primire din 
………. de înaintare a actelor atacate, contesta�ia a fost depus� în termenul legal 
prev�zut de art. 207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind înregistrat� la AFP 
Câmpulung Moldovenesc sub nr. ………, a�a cum rezult� de pe �tampila Serviciului 
Registraturii AFP Câmpulung Moldovenesc aplicate pe originalul contesta�iei, aflate 
la dosarul cauzei. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ............... contest� Decizia referitoare la obliga�iile de 

plat� accesorii nr. ............, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a 
municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu privire la suma de .........., 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 
independente, diferen�elor de impozit anual de regularizat �i contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate. 

 
Petentul afirm� c� formuleaz� contesta�ie împotriva deciziei nr. ............, 

întrucât este neclar�, deoarece i s-au refuzat cererile depuse în anul 2012, prin care a 
cerut eliberarea unor copii de pe actele juridice ce au stat la baza emiterii unor titluri 
executorii neclare emise de AFP Câmpulung Moldovenesc. 

Petentul sus�ine c� a fost prejudiciat în timp, închizându-i-se în 1996 o 
brut�rie �i o funda�ie olandez� în valoare de ……… lei. 

Mai precizeaz� c�, în anul 1997, i s-a încheiat un proces verbal de control 
în fals la sediul AFP Câmpulung Moldovenesc privind pe SC ………………. SNC cu 
date nereale, ne�inându-se cont de actele �i de materiile prime din gestiune ce i-au 
fost luate abuziv, fiind trimis în insolven��. 

Petentul afirm� c� de�i a lucrat în administra�ie ca primar al comunei .... 
între 1989-1996, nu i s-a permis nici înregistarea faptului c� în anii 2011-2012, când 
fun�iona în sistem real, nu a avut lucr�ri, pentru a fi scutit de impozite abuzive �i 
false, f�r� temei legal, indicându-i-se s� se adreseze DGFP Suceava pentru a i se 
aproba cererea. 

Persoana fizic� sus�ine c� a depus 2 cereri la DGFP Suceava în anul 2012 �i 
nu a primit înc� r�spuns. 

Petentul solicit�, conform Legii nr. 544/2001 eliberarea de copii xerox de 
pe actele care au stat la baza emiterii titlurilor executorii: 
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- nr. …………………..; 
- privind impozitul pe veniturile din activit��i independente; 
- privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoane care 

realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri precizate în decizia anexat� (decizia nr. ............). 

De asemenea, ca r�spuns la adresa DGFP Suceava-Biroul solu�ionare 
contesta�ii nr. ………….. de solicitare a comunic�rii sumelor contestate, prin adresa 
nr. …………, persoana fizic� solicit� eliberarea unei situa�ii din eviden�� privind 
coresponden�a dintre documentul (ordinul) prin care s-a individualizat actul de plat�, 
suma total� de plat� �i denumirea actelor ce au stat la baza emiterii actelor fiscale 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............. 

Totodat�, mai solicit� s� i se comunice toate solu�iile date la toate cererile 
depuse �i înregistrate la DGFP Suceava în cursul anului 2012 �i nerezolvate pân� în 
prezent, precum �i comunicarea motivului pentru care nu se vrea rezolvarea lor. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............, 

emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung 
Moldovenesc, s-a stabilit în sarcina persoanei fizice ............... suma de .........., 
reprezentând: 
•   .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 
•   .......... – accesorii aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat; 
• .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri. 

 
Referitor la suma de .......... – accesorii aferente contribu�iei de 

asigur�ri sociale de s�n�tate 
- Pentru neachitarea la scaden�� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate în 

sum� de ............, stabilit� prin decizia nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, 
pentru perioada 31.05.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate în 
sum� de ............, stabilit� prin decizia nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 01.06.2012-
31.12.2012. 

 
Referitor la suma de .......... – accesorii aferente impozitului pe 

veniturile din activit��i independente 
- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 

independente aferent trim. IV 2010, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.12.2010, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2010 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
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Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. I 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.03.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. II 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.06.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. III 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.09.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. IV 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.12.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012 �i penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru 
perioada 16.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. I 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.03.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 27.03.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. II 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.06.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.06.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. III 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.09.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.09.2012-31.12.2012; 
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- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. I 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.03.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 27.03.2012-
31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. II 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.06.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.06.2012-
31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. III 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.09.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.09.2012-
31.12.2012. 

 
Referitor la suma de .......... – accesorii aferente diferen�elor anuale de 

impozit anual de regularizat 
- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de regularizat în plus pentru anul 

2011, în sum� de .........., cu termen scadent în 28.04.2012, stabilit prin decizia 
de impunere anual� pentru anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 03.05.2012-
31.12.2012. 

 
III.  Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentului, în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat�, s-au re�inut urm�toarele: 
 

1. Referitor la suma de .........., reprezentând accesorii aferente 
impozitului pe veniturile din activit��i independente, diferen�elor de impozit 
anual de regularizat �i contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana fizic� datoreaz� aceast� sum�, în 
condi�iile în care acesta nu a achitat debitele datorate la scaden�� �i nu face 
dovada cu documente c� nu datoreaz� aceast� sum�. 
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În fapt, pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din 
activit��i independente, diferen�elor de impozit anual de regularizat �i contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate, organele fiscale din cadul AFP Câmpulung 
Moldovenesc au stabilit în sarcina persoanei fizice suma de .........., reprezentând: 
•   .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 
•   .......... – accesorii aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat; 
• .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri. 

Petentul sus�ine c� formuleaz� contesta�ie împotriva deciziei nr. ............, 
întrucât este neclar�, deoarece i s-au refuzat cererile depuse în anul 2012, prin care a 
cerut eliberarea unor copii de pe actele juridice ce au stat la baza emiterii unor titluri 
executorii neclare emise de AFP Câmpulung Moldovenesc. 

 
În drept, în ceea ce prive�te calculul accesoriilor, sunt aplicabile 

prevederile: 
 
• Art. 119, art. 120 �i art. 120^1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere”. 

 
ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
ART. 120^1* 
“Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu 

se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
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b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la termenul de 

scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

Astfel, dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 
ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate 
inclusive �i sunt în procent de 0,04%/zi. 

De asemenea, dac� debitul se stinge dup� 60 zile de la scaden��, se 
datoreaz� penalit��i în procent de 15% asupra bazei impozabile. 

 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� pentru neachitarea la 

scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i independente, diferen�elor de 
impozit anual de regularizat �i contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, organele 
fiscale din cadul AFP Câmpulung Moldovenesc au stabilit în sarcina persoanei fizice 
suma de .........., reprezentând: 
•   .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 
•   .......... – accesorii aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat; 
• .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri. 

 
Suma de .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de 

s�n�tate, are urm�toarea componen��: 
- Pentru neachitarea la scaden�� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate în 

sum� de ............, stabilit� prin decizia nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, 
pentru perioada 31.05.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate în 
sum� de ............, stabilit� prin decizia nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 01.06.2012-
31.12.2012. 

 
Suma de .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din 

activit��i independente, are urm�toarea componen��: 
- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 

independente aferent trim. IV 2010, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.12.2010, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
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impozit pe anul 2010 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. I 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.03.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. II 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.06.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. III 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.09.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............, pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. IV 2011, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.12.2011, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ pentru perioada 
31.12.2011-31.12.2012 �i penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru 
perioada 16.12.2011-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. I 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.03.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 27.03.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. II 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.06.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.06.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a impozitului pe veniturile din activit��i 
independente aferent trim. III 2012, în sum� de ............, cu termen scadent în 
15.09.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP Câmpulung 
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Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i penalit��i de 
întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.09.2012-31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. I 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.03.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 27.03.2012-
31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. II 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.06.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.06.2012-
31.12.2012; 

- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de impozit pe veniturile din 
activit��i independente aferent trim. III 2012, în sum� de .........., cu termen 
scadent în 15.09.2012, stabilit prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2012 nr. ............, organele fiscale din cadrul AFP 
Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 26.09.2012-
31.12.2012. 

 
Suma de .......... – accesorii aferente diferen�elor anuale de impozit 

anual de regularizat, are urm�toarea componen��: 
- Pentru neachitarea la scaden�� a diferen�ei de regularizat în plus pentru anul 

2011, în sum� de .........., cu termen scadent în 28.04.2012, stabilit prin decizia 
de impunere anual� pentru anul 2011 nr. ............, organele fiscale din cadrul 
AFP Câmpulung Moldovenesc, au calculat dobânzi în sum� de ............ �i 
penalit��i de întârziere în sum� de ............, pentru perioada 03.05.2012-
31.12.2012. 

 
Petentul sus�ine c� formuleaz� contesta�ie împotriva deciziei nr. ............, 

întrucât este neclar�, deoarece i s-au refuzat cererile depuse în anul 2012, prin care a 
cerut eliberarea unor copii de pe actele juridice ce au stat la baza emiterii unor titluri 
executorii neclare emise de AFP Câmpulung Moldovenesc. 

Aceste sus�ineri nu pot fi avute în vedere, întrucât decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ............, contestat� de persoana fizic�, este emis� 
conform prevederilor legale, aceasta având ata�at� �i o anex� din care rezult� modul 
cum au fost calculate aceste accesorii �i în care sunt men�ionate documentele în baza 
c�rora au fost stabilite debitele care au generat accesoriile. 

În ceea ce prive�te motivele prezentate de persoana fizic�, din care 
rezult� c� a solicitat eliberarea unor documente, faptul c� a fost prejudiciat în timp, 
închizându-i-se în anul 1996 o brut�rie �i o funda�ie olandez� în valoare de ………… 
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lei, iar în anul 1997 i s-a încheiat un proces verbal de control în fals la sediul AFP 
Câmpulung Moldovenesc privind pe SC ………. SNC cu date nereale, ne�inându-se 
cont de actele �i de materiile prime din gestiune ce i-au fost luate abuziv, fiind trimis 
în insolven��, precum �i faptul c� de�i a lucrat în administra�ie ca primar al comunei 
………… între 1989-1996, nu i s-a permis nici înregistarea faptului c� în anii 2011-
2012, când fun�iona în sistem real, nu a avut lucr�ri, pentru a fi scutit de impozite, 
preciz�m c� acestea nu sunt de natur� s� contrazic� legalitatea emiterii deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............. 

Petentul nu face dovada c� decizia de calcul accesorii este nelegal� �i nici 
c� debitele pentru care s-au calculat accesorii nu sunt datorate sau c� au fost achitate 
în termenul legal. 

 
În ceea ce prive�te solicitarea contestatorului de a i se comunica toate 

solu�iile date la toate cererile depuse �i înregistrate la DGFP Suceava în cursul anului 
2012 �i nerezolvate pân� în prezent, precum �i comunicarea motivului pentru care nu 
se vrea rezolvarea lor, preciz�m c� nu putem da curs acestei solicit�ri, întrucât 
petentul nu men�ioneaz� un num�r de înregistrare al cererilor depuse la DGFP 
Suceava sau ale preciz�ri din care s� rezulte în ce constau plângerile sale. 

 
Având în vedere prevederile legale invocate, faptul c� petentul nu a achitat 

debitele datorate la scaden�� �i �inând cont de faptul c� nu face dovada cu documente 
c� decizia de calcul accesorii este nelegal� �i nici c� debitele pentru care s-au calculat 
accesorii nu sunt datorate sau c� au fost achitate în termenul legal, rezult� c� în mod 
legal organele fiscale au calculat accesorii în sum� de .........., drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
............... cu privire la aceast� sum�. 

 
2. Referitor la solicitarea persoanei fizice ............... de a i se elibera copii 

dup� documentele care au stat la baza emiterii titlurilor executorii nr. ............, 
privind impozitul pe veniturile din activit��i independente �i privind contribu�ia 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul solu�ionare 
contesta�ii se poate învesti cu solu�ionarea acestei solicit�ri, în condi�iile în care 
acest cap�t de cerere nu are caracter de cale administrativ� de atac. 
 

În fapt, prin cererea formualt�, petentul solicit�, conform Legii nr. 
544/2001, eliberarea de copii xerox de pe actele care au stat la baza emiterii titlurilor 
executorii: 

- nr. ............; 
- privind impozitul pe veniturile din activit��i independente; 
- privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate de persoane care 

realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care nu realizeaz� 
venituri precizate în decizia anexat� (decizia nr. ............). 

De asemenea, persoana fizic� solicit� eliberarea unei situa�ii privind 
coresponden�a dintre documentul (ordinul) prin care s-a individualizat actul de plat�, 
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suma total� de plat� �i denumirea actelor ce au stat la baza emiterii actelor fiscale 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............. 

 
În drept, art. 205 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, stipuleaz� c� o contesta�ie se formuleaz� împotriva unui titlu de crean�� 
sau împotriva altor acte administrative fiscale: 

 
ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii”. 

 
• art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, sus�ine ideea c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor are urm�toarea competen��: 

 
“ART. 209 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, 
precum �i împotriva deciziei de reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 

a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, 
dup� caz, în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru 
contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 
pân� la 3 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate împotriva 
deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale cu 
atribu�ii de inspec�ie fiscal�; 

[…]”. 
 
Se în�elege astfel c� Biroul solu�ionare contesta�ii, din cadrul Direc�iei 

Generale a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava are competen�� de solu�ionare a 
contesta�iilor formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise 
în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii 
fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum �i împotriva deciziei de reverificare. 

 
• Potrivit pct. 9.8 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137/2011 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�: 
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“[…] 
9.9. În cazul în care contesta�iile sunt astfel formulate încât au �i alt 

caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, pentru aceste aspecte 
cererea se va înainta organelor competente de c�tre organul învestit cu 
solu�ionarea c�ii administrative de atac, dup� solu�ionarea acesteia. 

[…]”. 
 
Având în vedere prevederile legale mai sus citate, solicitarea contestatarului 

de a i se elibera copii dup� documentele care au stat la baza emiterii titlurilor 
executorii nr. ............, privind impozitul pe veniturile din activit��i independente �i 
privind contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate nu intr� în competen�a de 
solu�ionare a Biroului solu�ionare contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava, urmând a se înainta organelor de 
administrare din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc, 
competente în solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
 

DECIDE: 
  
 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu privire 
la suma de .........., reprezentând: 
•   .......... – accesorii aferente impozitului pe veniturile din activit��i 

independente; 
•   .......... – accesorii aferente diferen�elor de impozit anual de regularizat; 
• .......... – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate datorate 

de persoanele care realizeaz� venituri din activit��i independente �i persoanele care 
nu realizeaz� venituri. 

 
2. Transmiterea dosarului c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a 

municipiului Câmpulung Moldovenesc spre competent� solu�ionare a cap�tului de 
cerere privind solicitarea persoanei fizice  ............... de a i se elibera copii dup� 
documentele care au stat la baza emiterii titlurilor executorii nr. ............, privind 
impozitul pe veniturile din activit��i independente �i privind contribu�ia de asigur�ri 
sociale de s�n�tate, pentru a se proceda conform reglement�rilor legale în domeniu. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


