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                            D   E   C   I   Z   I   A     nr.  4059/539/05.12.2013 
 

privind solu�ionarea contesta�iei depuse de X, înregistrat� la DGRFP Timi�oara 
sub nr. ... / 27.08.2013.  
                            
 
            DGRFP Timi�oara a fost sesizat� de c�tre SF ..., cu adresa 
nr..../14.08.2013, înregistrat� la DGRFP Timi�oara sub nr..../27.08.2013, asupra 
contesta�iei depus� de X, cu sediul în ..., C.I.F. .... 
            Contesta�ia a fost depus� la AFP ..., fiind înregistrat� sub nr. ... / 
01.08.2013. 
            Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei nr. ... / 10.07.2013 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, emis� de AJFP Hunedoara – SF ..., �i 
vizeaz� suma de ... lei reprezentând accesorii. 
            Contesta�ia este autentificat�, fiind semnat� de dna. M, în calitate de 
director financiar contabil �i purtând amprenta �tampilei.  
            Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art.207 alin.(1) din OG 
nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare.  
            Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205, art. 
206 �i art.209 din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i având în vedere 
dispozi�iile exprese ale art.17 din OUG nr.74 / 2013, coroborat cu art.12 din HG 
nr. 520 / 2013, DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor 
este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

   
  I. Prin contesta�ia formulat�, X invoc� urm�toarele: 

             Petenta arat� c� în data de 21.06.2013 a achitat suma de ... lei 
reprezentând accesorii, pentru care nu a primit o decizie din partea AFP ..., prin 
care calculul acestei sume s� fie explicat�, respectiv la care declara�ii au fost 
calculate dobânzi, iar în data de 23.07.2013 a primit Decizia nr. .../10.07.2013 
prin care i se comunic� suma de ... lei, pe care Spitalul Municipal trebuie s� o 
pl�teasc�.       
            Petenta sus�ine c� pe verso, unde se explic� calculul accesoriilor se reiau 
declara�iile depuse în lunile aprilie �i mai pentru care are în�tiin�area privind 
stingerea creantelor fiscale nr..../14.05.2013 din care rezult� c� obliga�iile la data 
respectiv� au fost stinse.  
            Petenta solicit� reanalizarea acestei decizie �i s� se explice ce reprezint� 
suma pl�tit� în iunie �i dac� parte din suma pl�tit� nu se reia �i în decizia nr. ....  
            De asemenea petenta arat� c� a primit adresa nr…./22.07.2013, prin care 
este în�tiin�at� c� s-au înfiin�at popriri asupra disponibilit��ilor b�ne�ti în suma 
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de … lei în favoarea ter�ilor …, …, … �i …, petenta având rug�mintea s� i se 
explice aceast� sum�.  
 

  II. Organele fiscale din cadrul AJFP Hunedoara – Serviciul Fiscal ..., 
prin Decizia nr. ... / 10.07.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, au 
consemnat urm�toarele: 
             În baza prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 din OG nr. 92 / 2003, 
republicat�, AJFP Hunedoara– Serviciul Fiscal ..., prin decizia de calcul 
accesorii nr. ... / 10.07.2013 a stabilit, în sarcina X, accesorii în sum� de ... lei 
reprezentând: 
... lei – accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale  
            re�inut� de la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de  
            munc� �i boli profesionale datorat� de angajator;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri de �omaj datorat� 
            de angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri de �omaj 
            re�inut� de la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de   
            la asigura�i; 

 
  III. Având în vedere sus�inerile petentei, documentele existente la 

dosarul cauzei �i prevederile legale în vigoare, invocate de c�tre contestatoare �i 
de c�tre organele fiscale, se re�in urm�toarele: 
             Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, aceste accesorii sunt datorate, în 
condi�iile în care, baza de calcul a acestor accesorii nu a fost achitat� la termenul 
de scaden��. 
 
            În  fapt, În baza prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 din OG nr. 92 / 2003, 
republicat�, AJFP Hunedoara– Serviciul Fiscal ..., prin decizia de calcul 
accesorii nr. ... / 10.07.2013 a stabilit, în sarcina X, accesorii în sum� de ... lei.  
            În drept, prevederile comune în materia perceperii dobânzilor �i 
penalit��ilor de întârziere pentru neplata la termen a obliga�iilor datorate, se 
reg�sesc în Codul de procedur� fiscal�, care la art.119 alin.(1) (4), art.120 �i 
art.120^1*) din ORDONAN�A GUVERNULUI nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
precizeaz� c�: 
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“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. 
ART. 120^1*) Penalit��i de întârziere 
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale 
principale. 
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii 
de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 
    (3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.” 
            Referitor la sus�inerea petentei c� în data de 21.06.2013 a achitat suma 
de ... lei reprezentând accesorii, pentru care nu a primit o decizie din partea AFP 
..., prin care calculul acestei sume s� fie explicat�, respectiv la care declara�ii au 
fost calculate dobânzi, trebuie men�ionat faptul c� prin referatul nr..../14.08.2013 
cu propunerile de solu�ionare încheiat de organele fiscale ale SF ..., s-a precizat 
faptul c� suma de ... lei, care a fost achitat� cu documentul .../21.06.2013, a stins 
debite aferente lunii aprilie 2013 �i lunii mai 2013, cu termene de plat� 
25.05.2013 �i 25.06.2013, dup� cum urmeaz�:  
     - contribu�ia individual� de asigur�ri sociale re�inut� de la asigura�i, cu suma 
de ... lei, care avea termen de plat� la 25.05.2013, obliga�ie aferent� lunii aprilie 
2013;  
     - contribu�ia individual� de asigur�ri pentru �omaj re�inut� de la asigura�i, cu 
suma de ... lei, care avea termen de plat� la 25.05.2013, obliga�ie aferent� lunii 
aprilie 2013;  
      - contribu�ia pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de la asigura�i, cu suma de 
... lei, care avea termen de plat� la 25.06.2013, obliga�ie aferent� lunii mai 2013,  
constatându-se c� obliga�iile de plat� aferente lunilor martie 2013, aprilie 2013, 
mai 2013, nu au fost achitate la termenul legal, fapt pentru care a fost emis� 
decizia de calcul accesorii.  
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             De asemenea trebuie men�ionat faptul c� petenta nu arat� alte motive de 
fapt �i de drept incidente în spe��, referitoare la baza de calcul a dobânzilor, cota 
de dobânzi aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile, însumarea 
produselor dintre baza de calcul a dobânzilor, num�rul de zile de întârziere �i 
cota de dobânzi aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de dobânzi �i 
penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele 
de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la alte motive prin 
care aceasta în�elege s� combat� actul atacat. 
             Astfel, întrucât elementele invocate de petenta prin contesta�ie, petenta 
neprezentând documente de natur� s� modifice Decizia contestat�, organul de 
solu�ionare constat� c�, petenta nu a adus alte motive �i documente în sus�inerea 
propriei cauze, prin care s� combat� sus�inerile organelor fiscale, în spe�� fiind 
incidente �i prevederile OG nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care la art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� 
urm�toarele: 
 „ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
             În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin OPANAF Nr. 450 din 19 
aprilie 2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se prevede c� : 
„2.5. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui contestatorului cu 
privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a contestat actul administrativ 
fiscal respectiv. ” 
            De asemenea pct.11.1 lit.a)–b) din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
aprobate prin OPANAF nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, stipuleaz�:  
“11. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 216 din Codul de procedur� fiscal� - 
Solu�ii asupra contesta�iei 
    11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
    a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 
în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat; 
    b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� argumente de fapt 
�i de drept în sus�inerea contesta�iei sau argumentele aduse nu sunt incidente 
cauzei supuse solu�ion�rii;” 
             Potrivit doctrinei, se re�ine c� înc� din dreptul roman a fost consacrat 
principiul potrivit c�ruia cel ce afirm� o preten�ie în justi�ie trebuie s� o 
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dovedeasc�, principiul fiind consfin�it de art.1169 Cod Civil „cel ce face o 
propunere înaintea judec��ii trebuie s� o dovedeasc�”. 
 
             Referitor la sus�inerea petentei c� a primit adresa nr. ... /22.07.2013, prin 
care este în�tiin�at� c� s-au înfiin�at popriri asupra disponibilit��ilor b�ne�ti, în 
suma de ... lei în favoarea ter�ilor ..., ..., ... �i ..., petenta având rug�mintea s� i se 
explice aceast� sum�, men�ion�m c� DGRFP Timi�oara, prin Serviciul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor nu are competen�� s� se pronun�e asupra acestui 
cap�t de cerere. 
  
           Pentru considerentele mai sus prezentate, în temeiul OG Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, �i a OPANAF Nr. 450 din 19 aprilie 2013 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în baza referatului nr.                          se 
 

D   E   C   I   D   E  : 
 

            1. Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei formulat� de 
X împotriva Deciziei nr. ... / 10.07.2013 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii, emis� de AJFP Hunedoara – Serviciul Fiscal, pentru suma de ... lei 
reprezentând: 
... lei – accesorii aferente impozitului pe veniturile din salarii; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri sociale datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri sociale  
            re�inut� de la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigurare pentru accidente de  
            munc� �i boli profesionale datorat� de angajator;  
... lei – accesorii aferente contribu�iei de asigur�ri de �omaj datorat� 
            de angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei individuale de asigur�ri de �omaj 
            re�inut� de la asigura�i; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate datorat� de  
            angajator; 
... lei – accesorii aferente contribu�iei pentru asigur�ri de s�n�tate re�inut� de   
            la asigura�i; 
 
            2. Prezenta decizie se comunic� la: 
                   - X; 
                   - A.J.F.P. Hunedoara – Serviciul Fiscal .... 
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            Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac 
�i poate fi atacat� potrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la primirea 
prezentei. 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL 
… 


