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DECIZIA NR                /                    2010 
 privind  solutionarea contestatiei formulata de X  impotriva deciziei referitore la 

obligatiile de plata accesorii nr. Y/2010 emisa  de A.F.P.M. Timisoara  

    X , cu domiciliul in X , strada X ,nr.Y, bloc Y, sc.Y, et.Y, ap. Y, judetul Dolj, avand cod 
numeric personal Y contesta suma de Y lei stabilita prin decizia referitore la obligatiile de 
plata accesorii nr. Y/2010 emisa de A.F.P.M. Timisoara . 
    Decizia de impunere  a fost comunicata  contribuabilului in data de 26.01.2010.
     Contestatia fiind inregistrata la AFPM Timisoara  la nr. Y/2010  indeplineste conditia 
de procedura prevazuta de articolul 207 alin. 1 din O.G. NR. 92/2003 privind Codul de 
Procedura Fiscala, republicata. 
    In conformitate cu prevederile articolului 209 , alin. 1 din O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala , republicata , care precizeaza : 
   ''   ART. 209    Organul competent
    (1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  precum  şi  a  deciziilor  pentru  regularizarea 
situaţiei,  emise în conformitate cu legislaţia în materie vamalã, se soluţioneazã dupã 
cum urmeazã:
    a) contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamalã, precum şi 
accesorii ale acestora, al cãror cuantum este sub 1.000.000 lei, se soluţioneazã de cãtre 
organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatorii au 
domiciliul fiscal '' .
D.G.F.P. Timis a transmis la  D.G.F.P. Dolj  cu adresa nr. Y/2010 dosarul contestatiei 
contribuabilului X spre competenta solutionare.  
   Procedura fiind indeplinita s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.
   I   In sustinerea cauzei , contestatoarea aduce urmatoarele argumente : 
   '' toate restantele si majorarile aferente au fost comunicate de Administratia Finantelor 
Publice Craiova la data primirii dosarului fiscal (aprilie 2009) , iar sumele comunicate au 
fost achitate ''.
   Contestatoarea afirma ca a achitat debitele care au stat la baza emiterii de catre 
A.F.P.M. Timisoara a  deciziei de impunere nr. Y/2010. 
    Petenta solicita anularea deciziei nr. Y/2010 intrucat nu pot fi calculate si  retinute 
accesorii pentru acelasi debit atat de  A.F.P. Craiova cat si de A.F.P. Timisoara .   
      
 II. Prin Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr  Y/2010  intocmita  de 
organele de impunere din cadrul Administratiei Finantelor Publice Timisoara  s-au stabilit 
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in sarcina petentei  obligatii suplimentare in suma de Y   lei, reprezentand  majorari de 
intarziere calculate pentru debite neachitate la termen.

  III.  Avand in vedere sustinerile contestatorului si documentele invocate de aceasta, 
constatarile organelor de impunere fiscala si actele normative invocate de acesta si de 
organele de impunere fiscala, se retin urmatoarele :
    Cauza supusa solutionarii  D.G.F.P. Dolj  este daca  suma de Y lei  reprezentand  
obligatii fiscale accesorii pentru perioada 31.12.2008-31.12.2009 , stabilite suplimentar  
in  sarcina   doamnei  X  de  catre  organele  de  impunere   fiscala  din  cadrul  D.G.F.P.  
Timisoara  este legal datorata de acesta.
    In  fapt,  contribuabilul  X  a  avut  domicilul  fiscal  pana  la  data  de  27.03.2009  in 
municipiul Timisoara , dupa aceasta data domiciliul fiscal este in Craiova .  
        Cu adresa nr. Y/ 2009 , A.F.P.M. Craiova  a confirmat primirea dosarului fiscal al 
doamnei  X  de  la  A.F.P.M  Timisoara  ,   precum  si  preluarea  debitelor  conform 
certificatului de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. Y/2009.  
  Conform Certificatului de atestare fiscala pentru persoane fizice nr. Y/2009 emis de 
A.F.P. Timisoara ,  contribuabilul X   figureaza cu urmatoarele debite  : 
− venituri din profesii libere                      : Y lei
− regularizari                                            :   Y lei
− obligatii fiscale accesorii                       : Y lei
  A.F.P.M.  Timisoara  emite  actul  administrativ  –  fiscal  contestat  ,  respectiv  decizia 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y/2010  pe numele X , desi la momentul 
emiterii contribuabilul avea  domicilul fiscal in Craiova. 
   Din  certificatul  de  atestare  fiscala  pentru  persoane  fizice  nr.  3530104402779/ 
27.03.2009 , rezulta ca dosarul fiscal s-a transmis la A.F.P.M. Craiova cu debite restante 
in suma de 2.079 lei si obligatii fiscale accesorii in suma de 1.469 lei calculate pana la 
data de 27.03.2009. 
   Se constata ca majorarile de intarziere cuprinse in decizia referitoare la obligatiile de 
plata accesorii nr. Y/2010 contestata de contribuabilul X sunt aferente atat perioadei cat 
contribuabilul a avut domiciul fiscal in municipiul Timisoara cat si in perioada in care 
aceasta  nu  mai  figureaza  in  baza  de  date  a  A.F.P.M.  Timisoara   (  dupa  data  de 
28.03.2009 ).     
   In drept, cauza isi gaseste slutionarea in prevederile : 
 art.  33  ,  alin.1  din  Codul  de  procedura  fiscala,  aprobat  prin  O.G.  nr.  92/2003  , 
republicata , care precizeaza : 
 '' art.33
  ''  Competenţa teritorială

(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, 
local sau al municipiului Bucureşti, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul 
fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi 
contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii''.

   Referitor la domicilul fiscal, art.31, alin.1, lit. b din  Codul de procedura fiscala, aprobat 
prin O.G. nr. 92/2003 , republicata , precizeaza : 
    art.  31
    Domiciliul fiscal
    (1) În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
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    a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa 
unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
    b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent 
sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv 
activitatea principală;

 Norme metodologice:
    31.1. Domiciliul fiscal se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta 
este diferit de domiciliul sau de sediul social.
    31.2. Înregistrarea domiciliului fiscal, pentru persoanele fizice, se face prin depunerea 
unei cereri de înregistrare a domiciliului fiscal[...], 
    31.5. Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se 
stabili domiciliul fiscal.
    31.6. La primirea cererii, aceasta va fi transmisă de îndată de către organul fiscal 
prevăzut la pct. 31.5 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul a avut 
ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    31.7. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii 
şi va fi însoţit de certificatul de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
    31.8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul 
domiciliu fiscal va emite de îndată decizia de înregistrare a noului domiciliu fiscal, care 
se va comunica contribuabilului potrivit art. 43 din Codul de procedură fiscală.
    31.9. Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi 
scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu 
data comunicării deciziei prevăzute la pct. 31.8. Până la data la care s-au operat 
modificările în registrul contribuabililor, competenţa pentru soluţionarea oricărei 
probleme privind administrarea revine organului fiscal de la vechiul domiciliu 
fiscal.

  Cu privire la Registrul Contribuabilililor , art.78 din O.G. nr. 92/2003 , precizeaza :
   ''  Registrul contribuabililor
    (1) Organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume 
datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul 
registrului contribuabililor, care conţine:
    a) datele de identificare a contribuabilului;
    b) categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal; 
categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al 
ministrului economiei şi finanţelor;
    c) alte informaţii necesare administrării obligaţiilor fiscale.
  In concluzie , AFPM Timisoara desi a efectuat transferul dosarului fiscal si certificatului 
de atestare fiscala al contribuabilului X in data de 27.03.2009 , A.F.P.M Timisoara a 
emis decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y  in data de 07.01.2010. 

    Avand in vedere ca pentru administrarea impozitelor, taxelor , contributiilor si altor 
sume datorate  la bugetul de stat competenta revine organului fiscal in a carui raza 
teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului , dar si pentru faptul ca la data 
emiterii deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. Y din data de 07.01.2010 , 
contestatoarea nu se mai afla din punct de vedere al domiciliului fiscal in raza teritoriala 
a A.F.P.M. Timisoara , rezulta ca A.F.P.M. Timisoara nu mai avea competenta de 
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administrare fiscala , neputand sa mai emita decizie referitoare la obligatii de plata 
accesorii.
    Aceasta competenta revine incepand cu data transferului dosarului fiscal si 
certificatului de atestare fiscala al contribuabilului X  ( 27.03.2009) A.F.P.M. Craiova, 
care urmeaza a-si indeplini obligatiile prevazute de lege in legatura cu administrarea 
fiscala. 
   Din aceste motive urmeaza sa se admita contestatia formulata de contribuabilul X 
impotriva deciziei referitore la obligatiile de plata accesorii nr. Y/2010 emisa  de A.F.P.M. 
Timisoara  .

 Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 alin. (2) din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 , privind Codul de Procedura fiscala, republicata,  se :

                                        DECIDE  

    Admiterea   contestatiei formulata de contribuabilul X si anularea deciziei referitore 
la obligatiile de plata accesorii nr. Y2010 emisa  de A.F.P.M. Timisoara  pentru suma 
de Y  lei .

  

p. Director executiv 
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