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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ... 
a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice a municipiului  ... prin adresa nr. ... cu 
privire la  contestatia formulata de  domnul ... domiciliat in loc. ...,str. ..,nr....CNP..., 
judetul Ialomita, inregistrata la D.G.F.P. Ialomita sub nr. ....

Prin  contestatia  formulata,  domnul  ....  isi  indreapta  contestatia  impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....  prin care s-a stabilit suma 
de  plata  de  ...lei  reprezentand  accesorii  aferente  impozitului  pe  veniturile  din 
activitati independente.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 din OG 92/2003 ® 
privind  Codul  de  procedura  fiscala  in  raport  cu  data  comunicarii  titlului  de  creanta 
contestat,  respectiv  ..,  data  semnarii  de  primire  si  data  inregistrarii  contestatiei  la 
Administratia Finantelor Publice .., respectiv .., asa cum reiese din amprenta stampilei 
registraturii aplicata pe contestatia aflata in original la dosarul cauzei.

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice   prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 
si  art.  209  din  O.G.  nr.  92/2003  (R)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este 
competent sa solutioneze prezenta contestatie.

I. Domnul... precizeaza  ca decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr... 
din ... din dosarul fiscal nr........ este emisa in conditii de nelegalitate pentru ca ,Cabinetul 
de consilier  juridic  a fost  inregistrat  fiscal  ...  si  radiat  in  data  ..,  si  nu are  obligatia 
achitarii transelor aferente deciziei de plati anticipate.

II.Administratia Finantelor Publice ... arata ca decizia referitoare la obligatiile 
de plata  accesorii  nr.....  a  fost  emisa  in conformitate   cu prevederile   art.  88 lit.c  si 
art.119  din  O.G.  92/2003  Privind  Codul  de  Procedura  Fiscala  ,republicata,  cu 
modificarile  si  completarile  ulteriaore,pentru  plata  cu  intarziere  a  transelor  aferente 
deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul ..,nr. ...

Administratia Finantelor Publice ... mai sustine ca decizia pentru plati anticipate 
cu titlu de impozit pe anul .. a fost emisa corect,conform art. 88 din Legea 571/2003 
privind codul fiscal pe baza declaratiei privind venitul estimat depusa de ... cu nr. ... din 
....,si mai sustine ca  regularizarea platilor anticipate se efectueaza in baza deciziei de 
impumere anuala ,care urmeaza sa se emita de A.F.P. ..., pe baza declaratiei depuse de 
contribuabil sub. nr. ...., deoarece dosarul a fost transferat in data de .. cu adresa nr....

III.-Luand in consideratie constatarile Administratiei Finantelor Publice .., 
motivele  prezentate  de  contestator,  documentele  existente  la  dosarul  cauzei, 



precum si actele normative invocate de contestator si organele de control se retin 
urmatoarele :

In fapt,in data de ... contribuabilul a depus Declaratia privind ventitul estimat pe 
anul .. inregistrata la AFP .. sub. nr... in care venitul estimat declarat este in suma de .. 
lei.

In baza  declaratiei depuse de domnul ... ,AFP .. a emis  Decizia de impunere 
pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul ..  inregistrata sub nr. ...  pe care  i-a 
comunicat-o petentului   la data emiterii  potrivit  semnaturii de primire de pe  copia 
aflata in copie la dosarul cauzei .

Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul .. 
nr. .. a fost stabilit un  impozit in suma de ...  lei, cu urmatoarele termene de plata:
− .. suma de .. lei;
− .. suma de .. lei;
− .. suma de .. lei;
− .. suma de ..lei;

Din analiza fisei analitice din evidenta pe platitor cat si din afirmatiile facute 
de contestatar in cuprinsul contestatiei, se retine ca nu si-a achitat debitele la termenele 
stabilite.

In ceea ce priveste motivatia contestatarului si anume ca la data de.. si-a inchis 
activitatea nu  poate duce la solutionarea favorabila a cauzei intrucat in conformitate cu 
art.81alin.(1)  si  (3)  din  Legea  571/2003  privind  Codul   fiscal,cu  modificarile  si 
completrarile  ulterioare,  coroborat  cu  pct.166  din  HG  44/2004  privind  Normele 
Metodologice de aplicare a Codului fiscal , in  termen de 15 zile de la producerea unui 
eveniment produs in cursul unui an fiscal respectiv incetarea activitatii,  petentul avea 
obligatia sa depuna o noua declaratie de venit estimat  in vederea recalcularii platilor 
anticipate:

“ART. 81
Declaraţii de venit estimat
(1) Contribuabilii,  precum  şi  asociaţiile  fără  personalitate  juridică,  care 

încep o activitate  în cursul anului  fiscal  sunt obligaţi  să depună la organul fiscal  
competent  o declaraţie  referitoare  la  veniturile  şi  cheltuielile  estimate  a se realiza 
pentru anul  fiscal,  în  termen de  15 zile  de la  data producerii  evenimentului.  Fac 
excepţie de la prevederile prezentului alineat contribuabilii  care realizează venituri  
pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă.

(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi  cei care au 
realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive 
obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul 
fiscal  anterior depun, odată cu declaraţia de impunere,  şi  declaraţia  estimativă de  
venit .



166. În sensul  art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin motive obiective care  
conduc  la  depunerea  unei  noi  declaraţii  de  venit  estimat  în  vederea  recalculării  
nivelului plăţilor anticipate se înţelege: întreruperi temporare de activitate în cursul  
anului  din cauza unor motive medicale,  justificate  cu documente,  situaţii  de forţă  
majoră, alte cauze care generează modificarea veniturilor.”

Se retine  ca  petentul  nu  si-a  depus  o noua  declaratie  de venit   estimat  in 
termen  de  15  zile  de  la  incetarea  activitatii   respectiv  de  la  data  de  ..  pentru  ai  fi 
recalculate  platile  anticipate  de catre organul fiscal, motiv pentru care  trebuia sa 
respecte termenele scadente din   Decizia de  impunere pentru plati anticipate cu 
titlu de impozit pe anul ..  nr. ...

Intrucat  debitele nu au fost achitate la termenele stabilite, pentru neachitarea 
lor petentul datoreaza in mod corect  dobanzi   de intarziere in suma de ..lei, in 
conformitate cu prevederile art.119 din Codul de procedura fiscala:

“ART. 119
  Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de  
plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.”
 In consecinta contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata in temeiul 
pct.11.1  lit.a  )  din   OPANAF nr.2137/2011 privind  aprobarea  lnstructiunilor  pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, in care se precizeaza :

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a)  neîntemeiată,  în situaţia  în care argumentele de fapt şi  de drept  prezentate  în 
susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ 
fiscal atacat;

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 , privind Codul de Procedura fiscala, republicata, se:

D  E C I  D  E

Art.1  Respingerea  ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulata  de  ... 
impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....   cu privire la 
suma de .. lei reprezentand accesorii  aferente  impozitului  pe venitul din activitati 
independente.

Art.2. Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen de 6 luni 
de la comunicare.
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