DECIZIA NR.
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl. înregistrată la DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice sub nr.

Obiectul contestaŃiei îl constituie suma de lei stabilită prin Decizia referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr. emisă de organele fiscale din cadrul AdministraŃiei
FinanŃelor Publice a Municipiului , reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului
pe venitul anual global pentru anul 2004, pentru perioada 31.12.2008 – 08.10.2009.
ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 (1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Constatând că, în speŃă, sunt îndeplinite dispoziŃiile art.209 (1) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii,
este legal învestită să soluŃioneze contestaŃia formulată.
I. Prin contestaŃia formulată dl. solicită admiterea şi anularea Deciziei referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii nr..
Contestatorul arată că, în cuprinsul deciziei atacate se precizează că, accesoriile sau calculat la suma de lei, conform „Documentul prin care s-au individualizat sumele de
plată nr.”, document care ”nu mi-a fost comunicat”, şi consideră că este ilegal calcularea
accesoriilor „la sume datorate, dar care nu mi-au fost aduse la cunoştinŃă”.
Dl. precizează faptul că, prin altă decizie cu nr. au fost calculate accesorii la aceeaşi
sumă de lei, pentru perioada 31.12.2007–31.12.2008, susŃinând că, există o suprapunere
a perioadei de calcul pentru ziua de 31.12.2008, ceea ce este incorect şi nelegal.
De asemenea, contestatorul precizează că, decizia nr. a fost atacată printr-o
contestaŃie similară în cadrul căreia a invocat aceeaşi situaŃie, şi anume că nu i-a fost
comunicat „Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată nr.”; precum şi faptul
că, contestaŃia a fost soluŃionată prin decizia nr., în respingerea căreia nu s-a făcut dovada
contrară a comunicării acestuia
Contestatorul arată că, cele reŃinute în Decizia nr., nu corespund cu starea reală de
fapt şi cum în prezenta cauză este o situaŃie similară, precizează următoarele:
Decizia „nr. privind stabilirea impozitului pe venitul anual global aferent anului 2004”
în valoare de lei nu i-a fost comunicată şi nu s-a făcut dovada contrară;
Impozitului pe venitul anual global aferent anului 2004 în valoare de lei conform
Deciziei „nr. - (comunicată de dvs.)” l-a achitat integral, conform aviz de plată nr.x lei, aviz
de plată nr. - lei, aviz de plată nr. - lei şi aviz de plată nr.– lei. Pe ultimul aviz de plată se
menŃionează „DiferenŃă IVG 2004”;
Prima şi a treia plată a fost denaturată spre datorii pe care nu le cunoştea, nefiindu-i
comunicate, luându-se în considerare doar a doua şi a patra plată, respectiv din data de
21.12.2005 şi cea din 21.03.2006, în contul IVG pe anul 2004;
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Se invocă că somaŃia nr. şi titlul executoriu nr. (care cuprind obligaŃiile de plată) i-au
fost comunicate în data de 22.02.2008, dar accesoriile sunt calculate din 31.12.2007, în
mod nelegal şi neteminic;
SomaŃia nr. şi titlul executoriu nr. au fost anulate de instanŃa judecătorească prin
sentinŃa civilă nr., respectiv decizia civilă nr..
Contestatorul susŃine că şi-a îndeplinit toate obligaŃiile de plată privind IVG pe anul
2004, aşa cum s-a consemnat pe înscrisul de plată la momentul plăŃii, iar dacă sumele au
fost deturnate fără a i se comunica alte obligaŃii de plată nu îi poate fi imputat.
De asemenea dl. susŃine că pe Decizia de impunere anuală pentru veniturile
realizate de persoane fizice române cu domiciliul în România „nr., pentru anul 2004”, se
menŃionează expres că nu datorează sume pe anii anteriori.
În concluzie, dl. susŃine că şi-a îndeplinit în totoalitate obligaŃiile de plată privind IVG
pe anul 2004, că nu datorează suma de lei, ca diferenŃă de IVG pe anul 2004 şi în
consecinŃă, nu datorează accesoriile, calculate până în prezent la o sumă pe care a
achitat-o din 21.03.2006.
De asemenea, contestatorul arată că nu contestă că datorează accesorii, dar
calculate până la data de 21.03.2006.
II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr., organele fiscale din
cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului, stabilesc în sarcina dl. majorări de
întârziere în suma de lei calculate pentru perioada 31.12.2008 - 08.10.2009, aferente
diferenŃei de impozit pe venitul anual global pentru anul 2004 în sumă de lei, neachitată la
termenul de scadenŃă.
Majorările de întârziere au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88,
lit.c) şi art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatările organelor
fiscale, susŃinerile contestatorului şi prevederile legale în vigoare, se reŃin următoarele:
Cauza supusă soluŃionarii D.G.F.P. Caraş-Severin prin Serviciul SoluŃionare
ContestaŃii este dacă dl. datorează majorări de întârziere în sumă de lei stabilite prin
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. emisă de organele fiscale, în
condiŃiile în care nu a achitat integral şi la termen impozitul pe venitul anual global
aferent anului 2004.
În fapt, prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr., organele fiscale
din cadrul Serviciului Registrul Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice - A.F.P.,
stabilesc în sarcina dl. majorări de întârziere în suma de lei calculate pentru perioada
31.12.2008 - 08.10.2009, aferente diferenŃei de impozit pe venitul anual global pentru anul
2004, în sumă de lei.
Majorările de întârziere au fost calculate în conformitate cu prevederile art.88, lit.c) şi
art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
Debitul în sumă de lei, asupra căruia organele fiscale au calculat majorări de
întârziere, reprezintă diferenŃă neachitată de impozit pe venitul anual global aferent anului
2004 individualizat prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate de
persoanele fizice române cu domiciliul în România nr..
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În drept, sunt incidente prevederile art.119, alin.(1) şi art.120, alin.(1) şi alin.(7) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care stipulează:
Art. 119
“DispoziŃii generale privind majorări de întârziere
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se
datorează după acest termen majorări de întârziere. “
Art. 120
“Majorări de întârziere
(1) Majorările 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.
[…]
(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, şi poate fi
modificat prin legile bugetare anuale.“
FaŃă de prevederile legale sus menŃionate se reŃine că, pentru neplata la termen a
obligaŃiilor fiscale se datorează majorări de întârziere începând cu ziua imedat următoare
scadenŃei obligaŃiei declarate şi până la data stingerii acesteia.
Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv „SituaŃia analitică
debite plăŃi solduri” an fiscal 2005 şi an fiscal 2006, se reŃin următoarele:
- Impozitul pe venitul anual global aferent anului 2003 în sumă de lei, stabilit prin
Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice cu domiciliul în
România nr., a fost achitat, astfel:
- lei cu chitanŃa nr.;
- lei cu chitanŃa nr.;
- lei cu chitanŃa nr..
- Impozitul pe venitul anual global aferent anului 2004 în sumă de lei stabilit prin
Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu
domiciliul în România nr., a fost achitat, astfel:
- lei cu chitanŃa nr. din data de 21.12.2005;
- lei cu chitanŃa nr. din data de 21.03.2006.
Pentru diferenŃa neachitată, în sumă de lei , reprezentând impozit pe venitul anual
global aferent anului 2004, se reŃine că organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor
Publice a Municipiului au calculat majorări de întârziere în sumă de lei, pentru perioada
31.12.2008 - 08.10.2009.
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin, prin adresa nr. a
solicitat Serviciului Registru Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice completarea
dosarului contestaŃiei, cu argumente motivate în raport cu susŃinerile contestatorului,
referitoare la faptul că, prima şi a treia plată au fost denaturate spre datorii pe care nu le
cunoaştea, nefiindu-i comunicate, precum şi la faptul că în cuprinsul Deciziei referitoare la
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obligaŃii de plată accesorii nr., documentul prin care s-a individualizat sumele de plată nr.,
nu i-a fost comunicat.
Prin adresa de răspuns nr., organele fiscale din cadrul Serviciului Registru
Contribuabili DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice – A.F.P. , menŃionează că Documentul nr.
consemnat
în
Decizia
referitoare
la
obligaŃiile
de
plată
accesorii
nr.1130116420527/08.10.2009 este „Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate
din România de persoanele fizice pe anul 2004 nr.” emisă în data de 14.09.2005; data de
30.09.2009 fiind data de transfer a deciziei sus menŃionate, din aplicaŃia informatică
„Decodim” în care au fost procesate datele din DeclaraŃia privind venituirile realizate pe
anul 2004 cod „200” – în programul de evidenŃă fiscală „Gotica”.
În contextul de mai sus, se reŃine că Decizia referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii nr. a fost emisă în conformitate cu prevederile Ordinul nr. 1.364/2007 privind
emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, care
precizează în cuprinsul anexei 1, la 3) „Se vor menŃiona: denumirea documentului prin
care s-a individualizat creanŃa principală, numărul şi data”, fapt pentru care, afirmaŃia
contestatorului conform căruia „Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată
nr.”, nu i-a fost comunicat, nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei.
În ceea ce priveşte, afirmaŃia contestatorului cu privire la faptul că Decizia „nr. privind
stabilirea impozitului pe venitul anual global aferent anului 2004” în valoare de lei, nu i-a
fost comunicată, nu poate fi reŃinută în susŃinerea cauzei, întrucât însuşi contestatorul în
cuprinsul contestaŃiei formulate precizează că „Impozitul pe venitul anual global aferent
anului 2004 în valoare de lei conform Deciziei nr. (comunicată de dvs.) l-am achitat
integral.”
Referitor la afirmaŃia contestatorului conform căreia prima şi a treia plată au fost
denaturate spre datorii pe care nu le cunoştea, nefiindu-i comunicate, luându-se în
considerare doar a doua şi a patra plată, respectiv din data de 21.12.2005 şi 21.03.2006,
în contul IVG pe anul 2004, nu poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a cauzei, întrucât
stingerea sumelor datorate a respectat prevederile art.111 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Mai mult, Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. Caraş-Severin, având
în vedere susŃinerile contestatorului, prin adresa nr. a solicitat acestuia, comunicarea
dovezilor – copia documentelor justificative, respectiv aviz de plată nr.– lei, aviz de plată
nr. - lei, aviz de plată nr. - lei şi aviz de plată nr. – lei.
Adresa nr. a Serviciului SoluŃionare ContestaŃii, a fost returnată de poştă, cu
menŃiunea ‘’ avizat, reavizat, expirat termen de păstrare’’.
Referitor la afirmaŃia contestatorului cu privire la faptul că, există o suprapunere a
perioadei de calcul al majorărilor pentru ziua de 31.12.2008, ceea ce este incorect şi
nelegal, aceasta nu poate fi reŃinută în susŃinerea cauzei, întrucât în cuprinsul Deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr., numărul zilelor de întârziere este de 281,
calculul majorărilor de întârziere a început cu data de 01.01.2009, până la data de
08.10.2009, inclusiv. Ziua de 31.12.2008 a fost luată în calculul majorărilor de întârziere în
Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr.
În ceea ce priveşte afirmaŃia contestatorului referitoare la faptul că, prin Decizia de
impunere anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în
România „nr.” , se menŃionează expres că nu datoreză sume pe anii anteriori, aceasta nu
poate fi reŃinută în soluŃionarea favorabilă a cauzei, întrucât prin „Deciziile de impunere
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anuală pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România”
sunt stabilite diferenŃele de impozit anual de regularizat (în plus sau în minus), pentru anul
respectiv şi nu sunt evidenŃiate sumele restante.
Referitor la, afirmaŃia contestatorului referitoare la faptul că, somaŃia nr., titlul
executoriu nr. au fost anulate prin SentinŃa Civilă nr. şi Decizia Civilă nr., aceasta nu poate
fi reŃinută în susŃinerea cauzei întrucât, contestatorul, împotriva somaŃiei nr. şi a titlului
executoriu nr., a formulat contestaŃie la executare silită, respectiv împotriva măsurilor de
executare a sumelor datorate, pentru care termenul legal de plată a expirat. Or, obiectul
prezentei contestaŃii îl constituie Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr.,
accesorii calculate pentru diferenŃa neachitată de impozit pe venitul anual global aferent
anului 2004 – impozit individualizat prin Decizia de impunere anuală pentru veniturile
realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România.
Având în vedere considerentele şi prevederile legale prezentate, întrucât
contestatorul nu a achitat la termen şi integral impozitul pe venitul anual global aferent
anului 2004, acesta datorează majorări de întârziere până la data stingerii sumei datorate.
Astfel, organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului în mod
legal şi corect au stabilit în sarcina contestatorului suma de lei reprezentând majorări de
întârziere aferente diferenŃei neachitate de impozit pe venitul anual global pentru anul
2004, în sumă de lei, fapt pentru care contestaŃia formulată de dl. împotriva Deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. urmează a se respinge ca neântemeiată.
Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art.119 alin.(1), art.120 alin.(1) şi
art.216 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, se:
DECIDE

Respingerea ca neântemeiată a contestaŃie formulată de dl. împotriva Deciziei
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. pentru suma de lei reprezentând majorări de
întârziere aferente impozitului pe venitul anual global pentru anul 2004, pentru perioada
31.12.2008 – 08.10.2009.
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