
   

      
  

                                    

                                           
DECIZIA Nr.112/2009

privind  solutionarea contestatiei formulata de 
D-nul X, din GOGOSU 

inregistrata la D.G.F.P. Dolj sub nr. Y

Directia generala a finantelor publice Dolj a fost sesizata de Administratia 
Finantelor Publice Craiova – Serviciul Colectare executare Silita Persoane Fizice – 
Comp. Evidenta pe Platirori,  prin adresa nr.Y, inregistrata la D.G.F.P. Dolj sub nr. 
nr.Y asupra contestatiei formulata de D-nul X, din GOGOSU.

D-nul X, din GOGOSU contesta masurile dispuse prin Deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii nr.Y prin care au fost stabilite obligatii suplimentare 
accesorii in suma de Y lei.

Contestatia fiind depusa si  inregistrata la Administratia Finantelor Publice 
Craiova sub nr. Y si la D.G.F.P. Dolj sub nr. Y indeplineste conditiile de procedura 
prevazuta  de  art.177,  al.1  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de  Procedura 
Fiscala,republicata.
           Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.
       I. Prin contestatia formulata, D-nul X, din GOGOSU contesta suma de Y lei, 
reprezentand  majorari  de intarziere, in sustinere invocand faptul ca :

“Prin prezenta contest actele emise de unitatea dumneavoastra prin care imi 
comunicati ca sunt debitor.

Unitatea  a  fost  declarata  falimentara  si  inchisa  din luna octombrie  2007 
cand s-a prezentat un inspector din partea unitatii dumneavoastra.

Nemaiavand activitate din care sa am profit din profesii libere si comerciale 
consider ca cele inscrise in decizia cu numarul de mai sus sunt nule fapt pentru care 
va rog a cerceta si anula decizia ”.
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        II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.Y incheiata de 
organele de impunere din cadrul Administratiei Finantelor Publice Craiova s-au 
stabilit in sarcina petentului 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 inspectie fiscala si actele normative invocate de 
acesta si de organele de inspectie fiscala, se retin urmatoarele :
       Cauza supusa solutionarii D.G.F.P. Dolj este daca  suma totala de Y lei,  
stabilita suplimentar in sarcina  D-nului  X, din GOGOSU este legal datorata de  
acesta.

  In fapt, la data de  08.04.2004,  D-nul X,  din  GOGOSU depune la AFP 
Craiova  Declaratia  privind  veniturile  estimate  din  activitati  independente, 
inregistrata sub nr.Y.

La data de 19.08.2004 AFP Craiova emite Decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit  privind venitul din activitati  independente pe anul 
2004 nr.Y prin care sunt stabilite plati anticipate cu titlu de impozit in suma de Y 
lei, platibile in patru transe astfel: 
− la data de 15.03.2004 suma de Y lei;
− la data de 15.06.2004 suma de Y lei;
− la data de 15.09.2004 suma de Y lei;
− la data de 15.12.2004 suma de Y lei;

Aceste  debite  nu au  fost  achitate  la  termenele  stabilite,  si  in  consecinta 
pentru neachitarea lor petentul datoreaza majorari de intarziere in suma de Y lei, 
calculate pe perioada 31.12.2007 – 31.12.2008 in conformitate cu prevederile art.
119 si art.120 din Codul de procedura fiscala.

“ART. 119
    Dispoziţii generale privind majorări de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor 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 scadenţă şi până la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv.”
   Referitor  la  sustinerea  petentului  cu  privire  la:  “Unitatea  a  fost  declarata 
falimentara si inchisa din luna octombrie 2007 cand s-a prezentat un inspector din 
partea  unitatii  dumneavoastra.  Nemaiavand  activitate  din  care  sa  am profit  din 
profesii libere si comerciale consider ca cele inscrise in decizia cu numarul de mai 
sus  sunt  nule”  aceasta  nu  poate  fi  retinuta  in  solutionarea  favorabila  a  cauzei 



   

deoarece  debitele  restante  sunt  aferente  anului  2004,  an  in  care  contestatorul 
desfasura activitate.

Potrivit art.53 din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal:
“ ART. 53

    Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente
    Un contribuabil  care  desfăşoară  o  activitate  independentă  are  obligaţia  să 
efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, 
potrivit  art.  82,  cu  excepţia  veniturilor  prevăzute  la  art.  52,  pentru  care  plata 
anticipată se efectuează prin reţinere la sursă.”

Fata  de  cele  prezentate  organul  de  solutionare  retine  urmatoarele: 
Majorarile de intarziere au fost  calculate in mod legal de organele de impunere 
deoarece sunt aferente  impozitului pe anul 2004 pe care petentul nu le-a achitat la 
termen.  Pentru  aceste  considerente  urmeaza  a  se  respinge  ca  neintemeiata 
contestatia formulata de D-nul X, din GOGOSU.

     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

       Respingerea  ca  neintemeiata  a  contestatiei  formulata  de    D-nul  X din 
GOGOSU.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj, in termen de 6 luni de la 
comunicare.
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