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DECIZIA NR. _162____ 
din _________27.12.2010_ 

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

din mun. Câmpulung Moldovenesc, str. …………., 
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. ……….., asupra contesta�iei formulate de persoana fizic� ..............., 
din mun. Câmpulung Moldovenesc, str. …………, jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� ...............contest� m�surile stabilite prin Decizia 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii din dosarul fiscal nr. ..............., emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, privind 
suma de ......., reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din 
înstr�inarea bunurilor imobile în sum� de ....... stabilit prin decizia nr. ................. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
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 din dosarul fiscal nr. ..............., emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, privind suma de ......., 
reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din înstr�inarea 
bunurilor imobile în sum� de ......., stabilit prin decizia nr. ................. 
 

În contesta�ia depus�, persoana fizic� solicit� admiterea contesta�iei �i 
anularea deciziei contestate. 

 

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 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 



                                                                                
 

Pagina: 2 

Petentul sus�ine c� nu a primit documentul nr. ................, prin care s-a 
individualizat obliga�ia de plat� în sum� de ......., drept pentru care consider� c� nu 
datoreaz� nici accesoriile în sum� de ........ 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii din dosarul 

fiscal nr. ..............., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Câmpulung Moldovenesc, s-a stabilit în sarcina persoanei fizice ...............de 
plat� suma de ......., reprezentând accesorii aferente impozitului pe veniturile din 
înstr�inarea bunurilor imobile în sum� de ......., stabilit prin decizia nr. 
................. 

 
Pentru neplata la scaden�� a impozitului pe veniturile din înstr�inarea 

bunurilor imobile în sum� de ......., stabilit prin documentul nr. ................, s-au 
calculat accesorii în sum� de ......., prin decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii din dosarul fiscal nr. ..............., pentru perioada 03.08.2010-15.09.2010. 

 
Decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina 

persoanei fizice suma de ......., reprezentând impozit pe veniturile din înstr�inarea 
bunurilor imobile) a fost emis� eronat pe numele contestatorului �i a fost stornat� prin 
decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina acestuia de 
recuperat suma de .......). 

 
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 înstr�inarea bunurilor imobile în sum� de ......., 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii din dosarul fiscal 
nr. ..............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� persoana fizic� datoreaz� 
aceast� sum�, în condi�iile în care debitul pentru care s-au calculat accesoriile a 
fost revizuit �i anulat de organul fiscal prin Decizia de impunere nr. ................. 

 
În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� din dosarul fiscal nr. 

..............., organele fiscale din cadrul AFPM Câmpulung Moldovenesc au calculat 
pentru perioada 03.08.2010-15.09.2010 accesorii pentru neplata în termen a 
impozitului pe veniturile din înstr�inarea bunurilor imobile în sum� de ......., 
stabilit prin Decizia de impunere nr. ................. 

 
Decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina 

persoanei fizice suma de ......., reprezentând impozit pe veniturile din înstr�inarea 
bunurilor imobile) a fost emis� eronat pe numele contestatorului �i a fost stornat� prin 
Decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina acestuia de 
recuperat suma de .......). 
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Persoana fizic� afirm� c� nu i-a fost comunicat� decizia prin care s-a stabilit 
în sarcina sa debitul principal în sum� de ......., precum �i faptul c� nu datoreaz� 
accesoriile. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 119 �i art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, în vigoare în perioada pentru care s-au calculat accesoriile, 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. 

[…] 
(4) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se stabilesc prin decizii 

întocmite în condi�iile aprobate prin ordin al pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal�, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)”. 

 
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 de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Din aceste texte de lege se re�ine c� se datoreaz� dobânzi �i penalit��i de 

întârziere pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de 
plat�. Acestea se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

 
Din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c�, prin Decizia 

referitoare la obliga�iile de plat� din dosarul fiscal nr. ..............., organele fiscale din 
cadrul AFPM Câmpulung Moldovenesc au calculat pentru perioada 03.08.2010-
15.09.2010 accesorii pentru neplata în termen a impozitului pe veniturile din 
înstr�inarea bunurilor imobile în sum� de ......., stabilit prin Decizia de impunere 
nr. ................. 

 
Decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina 

persoanei fizice suma de ......., reprezentând impozit pe veniturile din înstr�inarea 
bunurilor imobile) a fost emis� eronat pe numele contestatorului �i a fost stornat� prin 
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decizia de impunere nr. ................ (prin care s-a stabilit în sarcina acestuia de 
recuperat suma de .......). 

Rezult� c� debitul pentru care s-au calculat accesoriile a fost anulat prin 
Decizia de impunere nr. ................, nemaifiind datorat  bugetului de stat. 

Prin adresa înregistrat� la DGFP Suceava sub nr. ……….., �i la 
Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc sub nr. ………………., 
se comunic� faptul c� s-a emis o nou� decizie de impunere pentru un alt contribuabil 
�i la stornarea deciziei ini�iale. 

 
Prin urmare, având în vedere faptul c� suma de ......., reprezentând 

accesorii calculate pentru perioada 03.08.2010-15.09.2010, aferente debitului în 
sum� de ......., stabilit prin Decizia de impunere nr. ................, care a fost anulat prin 
Decizia de impunere nr. ................, �i �inând cont �i de pprriinncciippiiuull    ddee    ddrreepptt    
""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rreezzuulltt��  cc��  
ppeetteennttuull  nnuu  ddaattoorreeaazz��  nniiccii  aacceessttee  aacccceessoorriiii,,  drept pentru care urmeaz� a se admite 
contesta�ia formulat� cu privire la suma de ......., reprezentând accesorii. 
 

• Potrivit art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 

 
„(1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în 

parte, ori respins�. 
(2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total� 

sau par�ial� a actului atacat.” 
 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 119, art. 120, art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
 
 

DECIDE: 
 
 
 

1. Admiterea contesta�iei formulat� de persoana fizic� ...............împotriva 
m�surilor stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii din dosarul 
fiscal nr. ..............., emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 
Câmpulung Moldovenesc �i implicit anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii nr. ..............., privind suma de ......., reprezentând accesorii aferente 
impozitului pe veniturile din înstr�inarea bunurilor imobile. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
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        DIRECTOR  EXECUTIV, 
……………………………  
 


