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                                DECIZIA NR…………../………………….2010

privind solutionarea contestatiei  formulata de  X impotriva Deciziilor referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.Y  referitoare la obligatiile de plata accesorii emise de 
Administratia Finantelor Publice a municipiului Craiova

X,  domiciliat  in  Craiova,  str.  X,  nr.Y,  jud.  Dolj,  avand  CNP  Y,  contesta 
obligatiile de plata accesorii in suma de Y lei stabilite prin Deciziile referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr. Y referitoare la obligatiile de plata accesorii emise de 
Administratia  Finantelor  Publice  a  municipiului  Craiova  si  luate  la  cunostinta  de 
petent in data de Y, conform confirmarii de primire nr.Y.

La data de Y, X formuleaza si depune la Administratia Finantelor Publice a 
municipiului  Craiova,  contestatia  inregistrata  sub  nr.  Y,  respectand  conditia  de 
procedura ceruta de art.207 (1) din OG nr.92/2003, republicata.  

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a cauzei.

I. In sustinerea cauzei, contestatorul aduce urmatoarele argumente:
,,  contest  decizia Ydin Y pentru urmatoarele  motive:  in luna oct.  2009 am 

primit somatie pt. plata sumei de Ylei ce reprezinta diferenta de impozit ce nu s-a 
restituit  dv. de S.C. Gazeta de Sud unde lucram ca distribuitor de ziare cu Ordin 
No.Y. S-a virat Y ron si Yron ce reprezinta decizia Y. S-a virat acestea de Gazeta de 
Sud CRAIOVA”. 
 Fapt pentru care solicita ,,a analiza  situatia deoarece impozitele mi le-am platit 
la timp din pensioara care o am …".

II.  Prin  Deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  nr.  Y  referitoare  la 
obligatiile  de  plata  accesorii  emise  de  Administratia  Finantelor  Publice  a 
municipiului Craiova s-au stabilit in sarcina petentului majorari de intarziere  in suma 
totala de Y lei aferente diferentei de impozit pe venit in suma de Ylei stabilita in plus 
pentru anul 2005, diferentei de impozit pe venit in suma de Y lei stabilita in plus 
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pentru anul 2006 si diferentei de impozit pe venit in suma de Y leu stabilita in plus 
pentru anul 2007.

III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei,  in  raport  cu 
dispozitiile  legale  referitoare  la  aceasta  si  avand  in  vedere  motivele  invocate  de 
contestator, se retin urmatoarele:

Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca majorarile de intarziere in 
suma totala de Y lei, stabilite in sarcina petentului, au fost calculate cu respectarea 
prevederilor legale in vigoare. 

a) Referitor la Decizia nr. Y privind obligatiile de plata accesorii, organul de 
solutionare a contestatiilor a retinut urmatoarele:

In  fapt,  organul  fiscal  a  calculat  suma  de  Y  lei  reprezentand  majorari  de 
intarziere aferente diferentei de impozit pe venit in suma de Y lei stabilita in plus 
pentru  anul  2005  conform  Deciziei  de  impunere  anuala  nr.  Y  pentru  veniturile 
realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, de persoanele fizice 
romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine pe anul 2005. 

In drept, art.88 lit.c), art.119, art.120 si art.44 alin.(2) lit.c) si d) din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precizeaza: 
     Art.88 lit.c): 
    ,,Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:
    c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii"; 
   "Art. 119
    Dispozitii generale privind majorari de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.
    [...]
    (3) Majorarile de întârziere se fac venit la bugetul caruia îi apartine creanta 
principala.
    (4) Majorarile de întârziere se stabilesc  prin decizii  întocmite în conditiile 
aprobate  prin  ordin  al  ministrului  economiei  si  finantelor,  cu  exceptia  situatiei 
prevazute la art. 142 alin. (6)."
    "Art. 120
    Majorari de întârziere
    (1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat  urmatoare  termenului  de scadenta  si  pâna la data  stingerii  sumei 
datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea 
declaratiilor  sau modificarea unei  decizii  de impunere,  majorarile  de întârziere se 
datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-
a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv."

Referitor  la  Decizia  nr.  Y privind obligatiile  de plata  accesorii,  organul de 
solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  faptul  ca  accesoriile  in  suma  de  Y  lei  sunt 
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aferente diferentei de impozit pe venitul anual de regularizat stabilita in plus pentru 
anul 2005 in suma de Ylei individualizata prin Decizia de impunere anuala nr. Y 
emisa de A.F.P.M. Craiova. 

Din interpretarea dispozitiilor  legale  mai  sus citate rezulta ca majorarile  de 
intarziere se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in masura in care suma datorata in contul 
acestui debit a fost stabilita prin decizia emisa de organul fiscal in cadrul perioadei de 
prescriptie. 

Organul fiscal, in conformitate cu prevederile art.88 lit.c) si art.119 din OG 
92/2003, republicata, a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y 
prin care au fost calculate majorari de intarziere pe anul 2005 pentru debitele datorate 
de catre petenta si neachitate pana la data de Y, astfel: Y lei majorari de intarziere 
calculate pentru debitul in suma de Y lei,  debit  stabilit  prin Decizia de impunere 
pentru veniturile realizate pe anul 2005 nr.Y. Se face mentiunea ca debitul in suma de 
Y lei a fost stins de catre organele fiscale cu documentul de plata nr.Y, data pana la 
care s-au calculat majorarile de intarziere.

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor retine ca, societatea nu a 
respectat obligatiile prevazute de lege, neachitand debitul in suma de Y lei aferent 
anului  2005 si  nefacind  dovada platii  acestuia,  drept  pentru care organul fiscal  a 
stabilit in mod legal in sarcina contestatoarei suma de Ylei reprezentand majorari de 
intarziere  aferente  debitului  neachitat,  urmand  ca  pentru  acest  capat  de  cerere  a 
contestatiei sa fie respinsa ca neintemeiata. 

b)  Referitor  la  Decizia  nr.  Y  privind  obligatiile  de  plata  accesorii,  organul  de 
solutionare a contestatiilor a retinut urmatoarele:

In  fapt,  organul  fiscal  a  calculat  suma  de  Y  lei  reprezentand  majorari  de 
intarziere aferente diferentei de impozit pe venit in suma de Y lei stabilita in plus 
pentru  anul  2006  conform  Deciziei  de  impunere  anuala  nr.  Y  pentru  veniturile 
realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, de persoanele fizice 
romane fara domiciliu in Romania si persoanele fizice straine pe anul 2006. 

In drept, art.88 lit.c), art.119, art.120 si art.44 alin.(2) lit.c) si d) din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precizeaza: 
     Art.88 lit.c): 
    ,,Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:
    c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii"; 
   "Art. 119
    Dispozitii generale privind majorari de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.
    [...]
    (3)  Majorarile  de  întârziere  se  fac  venit  la  bugetul  caruia  îi  apartine  creanta 
principala.
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    (4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 
142 alin. (6)."
    "Art. 120
    Majorari de întârziere
    (1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat  urmatoare  termenului  de scadenta  si  pâna la data  stingerii  sumei 
datorate, inclusiv.
    (2) Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea 
declaratiilor  sau modificarea unei  decizii  de impunere,  majorarile  de întârziere se 
datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-
a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv."

Referitor  la  Decizia  nr.  Y privind obligatiile  de plata  accesorii,  organul de 
solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  faptul  ca  accesoriile  in  suma  de  Y  lei  sunt 
aferente diferentei de impozit pe venitul anual de regularizat stabilita in plus pentru 
anul 2006 in suma de Y lei individualizata prin Decizia de impunere anuala nr. Y 
emisa de A.F.P.M. Craiova. 

Din interpretarea dispozitiilor  legale  mai  sus citate rezulta ca majorarile  de 
intarziere se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in masura in care suma datorata in contul 
acestui debit a fost stabilita prin decizia emisa de organul fiscal in cadrul perioadei de 
prescriptie. 

Organul fiscal, in conformitate cu prevederile art.88 lit.c) si art.119 din OG 
92/2003, republicata, a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y 
prin care au fost calculate majorari de intarziere pe anul 2006 pentru debitele datorate 
de catre petenta si neachitate pana la data de Y, astfel: Ylei majorari de intarziere 
calculate pentru debitul in suma de Y lei,  debit  stabilit  prin Decizia de impunere 
pentru veniturile realizate pe anul 2006 nr.Y. Se face mentiunea ca debitul in suma de 
Y lei a fost stins de catre organele fiscale cu documentul de plata nr.Y, data pana la 
care s-au calculat majorarile de intarziere.

In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor retine ca, societatea nu a 
respectat obligatiile prevazute de lege, neachitand debitul in suma de Y lei aferent 
anului  2006 si  nefacind  dovada platii  acestuia,  drept  pentru care organul fiscal  a 
stabilit in mod legal in sarcina contestatoarei suma de Ylei reprezentand majorari de 
intarziere  aferente  debitului  neachitat,  urmand  ca pentru acest  capat  de  cerere  de 
contestatie sa fie respinsa ca neintemeiata. 

c)  Referitor  la  Decizia  nr.  Y  privind  obligatiile  de  plata  accesorii,  organul  de 
solutionare a contestatiilor a retinut urmatoarele:

In  fapt,  organul  fiscal  a  calculat  suma  de  Y leu  reprezentand  majorari  de 
intarziere aferente diferentei de impozit pe venit in suma de Y leu stabilita in plus 
pentru  anul  2007  conform  Deciziei  de  impunere  anuala  nr.  Y  pentru  veniturile 
realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2007. 

 



http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

   

In drept, art.88 lit.c), art.119, art.120 si art.44 alin.(2) lit.c) si d) din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, precizeaza: 
     Art.88 lit.c): 
    ,,Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:
    c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii"; 
   "Art. 119
    Dispozitii generale privind majorari de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de 
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere.
    [...]
    (3)  Majorarile  de  întârziere  se  fac  venit  la  bugetul  caruia  îi  apartine  creanta 
principala.
    (4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate 
prin ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 
142 alin. (6)."
    "Art. 120
    Majorari de întârziere
    (1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat  urmatoare  termenului  de scadenta  si  pâna la data  stingerii  sumei 
datorate, inclusiv.
    (2)  Pentru diferentele  suplimentare  de creante  fiscale  rezultate  din corectarea 
declaratiilor  sau modificarea unei  decizii  de impunere,  majorarile  de întârziere se 
datoreaza începând cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-
a stabilit diferenta si pâna la data stingerii acesteia inclusiv."

Referitor  la  Decizia  nr.  Y privind obligatiile  de plata  accesorii,  organul de 
solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  faptul  ca  accesoriile  in  suma  de  Y leu  sunt 
aferente diferentei de impozit pe venitul anual de regularizat stabilita in plus pentru 
anul 2007 in suma de Y leu individualizata prin Decizia de impunere anuala nr. Y 
emisa de A.F.P.M. Craiova. 

Din interpretarea dispozitiilor  legale  mai  sus citate rezulta ca majorarile  de 
intarziere se datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor fiscale, ca masura 
accesorie in raport cu debitul principal, in masura in care suma datorata in contul 
acestui debit a fost stabilita prin decizia emisa de organul fiscal in cadrul perioadei de 
prescriptie. 

Organul fiscal, in conformitate cu prevederile art.88 lit.c) si art.119 din OG 
92/2003, republicata, a emis Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y 
prin care au fost calculate majorari de intarziere pe anul 2007 pentru debitele datorate 
de catre petenta si neachitate pana la data de 31.12.2009, astfel: Y leu majorari de 
intarziere calculate pentru debitul in suma de Y leu, debit stabilit prin Decizia de 
impunere pentru veniturile realizate pe anul 2007 nr.Y. Se face mentiunea ca debitul 
in suma de Y leu a fost stins de catre organele fiscale cu documentul de plata nr.Y, 
data ulterioara emiterii Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y.
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In consecinta, organul de solutionare a contestatiilor retine ca, societatea nu a 
respectat obligatiile prevazute de lege, neachitand debitul in suma de Y leu aferent 
anului  2007 si  nefacind  dovada platii  acestuia,  drept  pentru care organul fiscal  a 
stabilit in mod legal in sarcina contestatoarei suma de Y leu reprezentand majorari de 
intarziere  aferente  debitului  neachitat,  urmand  ca pentru acest  capat  de  cerere  de 
contestatie sa fie respinsa ca neintemeiata. 

Avand in vedere actele prezentate in dosarul cauzei, considerentele si normele 
legale  prezentate  in  sustinere,  in  temeiul  art.216  alin.(1)  al  O.G.  nr.92/2003, 
republicata, se: 
   

           DECIZIE

     Respingerea  ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulate  de  X  impotriva 
Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii nrY pentru suma totala de Y lei 
reprezentand majorari de intarziere aferente diferentei de impozit pe venit in suma de 
Y lei stabilita in plus pentru anul 2005, diferentei de impozit pe venit in suma de Y 
lei stabilita in plus pentru anul 2006 si diferentei de impozit pe venit in suma de Y 
leu stabilita in plus pentru anul 2007.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni 
de la comunicare.
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