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DECIZIA NR. 41
DIN .............2009
Privind: solutionarea contestaţiei formulate de
p.f. X cu domiciliul în loc. .............., judeţul Vrancea,
depusă şi înregistrată la D.G.F.P. Vrancea sub nr. .........../2009.

Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a fost sesizata de p.f. X, cu
domiciliul în com. ............, judetul Vrancea prin contestatia depusa si inregistrata la
D.G.F.P. Vrancea sub nr. ............./............2009 si la A.F.P.C. Focsani .... sub nr.
..../......../........2009.
Petentul contesta masura de virare la bugetul statului a sumei totale de
.............. lei reprezentand: obligatii de plata accesorii.
Prin urmare, constatand ca sunt indeplinite prevederile art. 206 privind
"forma si continutul contestatiei" si art. 209, alin. (1) lit. a) privind "organul
competent" din O.G. nr. 92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala –
D.G.F.P. Vrancea, prin Biroul Solutionare Contestatii este legal investita sa
analizeze contestatia formulata de p.f. X cu domiciliul in com. .........., judetul
Vrancea.
I. Prin contestatia formulata, petentul invoca urmatoarele
argumente:
„Subsemnatul .............., domiciliat in com. ..............., jud. Vrancea formulez
contestatie impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
............../............2009 emisa de catre D.G.F.P. Vrancea, Administratia finantelor
Publice Comunala Focsani ......, prin care s-a stabilit o obligatie de plata in suma de
.............. lei.
La primul punct al deciziei se stabileste o obligatie de plata in suma de
.............. lei reprezentand majorari de intarziere pentru perioada ...............2009 ..............2009 (..... zile) calculata la o baza de impozitare de ............. lei
reprezentand regularizari pentru anul 2007.
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Urmeaza sa constatati calcularea incorecta a majorarilor de intarziere in
temeiul deciziei nr. ....................../.............2008 in conditiile in care aceasta a fost
inlocuita prin decizia de impunere anuala pentru anul 2007 nr. ................. din
................2008, prima fiind intocmita in mod gresit.
In privinta majorarilor de intarziere stabilite pentru plata impozitului din
venituri din profesii libere si comerciale pentru anul 2008 urmeaza sa constatati
urmatoarele:
- nu am cunostinta de documentul prin care s-a individualizat plata nr.
............./...............2009 si, pe cale de consecinta, nici de suma si data scadenta la
care face referire decizia atacata;
- prin decizia nr. ...../.............2009 Biroul de Solutionare a Contestatiilor a
dispus „desfiintarea deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit
pe anul 2008, prin care s-au stabilit in sarcina d-lui ............. plati anticipate cu titlu
de impozit in suma de ................. lei, urmand ca A.F.P.C. Focsani ..... sa
procedeze la emiterea unei noi decizii de impunere, tinand cont de prevederile
legale si de cele retinute in prezenta decizie;
- ramanand in cadrul legal stabilit de art. 82, alin. (2) cod fiscal si avand in
vedere faptul ca subsemnatului i s-a comunicat Decizia de impunere anuala pentru
anul 2007 nr. .................... din ...............2008 dupa data scadentei platii anticipate a
impozitului pentru trimestrul IV, iar Decizia de impunere pentru plati anticipate
pentru anul 2008 chiar in anul urmator (2009) celui pentru care a fost emisa,
consider ca mi-am indeplinit in totaliotate de plata anticipata a impozitului pentru
anul 2008;
- avand in vedere ca baza la care accesoriile au fost calculate nu are nici un
temei, subsemnatul neavand obligatia principalului, penalitatilor de intarziere nu pot
fi datorate;
- stabilirea de catre organul fiscal a datei scadente de plata a principalului
ca fiind .............2009 este total neintemeiata, urmare a faptului ca Decizia de
impunere pentru plati anticipate pentru anul 2009 mi-a fost comunicata in data de
................2009 adica dupa trecerea termenului de plata a acestuia pentru trimestrul
I al anului 2009. ramanand in limita aceluiasi art. 82, alin. (2) cod fiscal, obligatia
subsemnatului in privinta principalului nu putea fi asadar de .......... lei in conditiile
impunerii ulterior datei scadente pentru trimestrul I al anului 2009.”
II. Administratia Finantelor Publice Comunala Focsani .... a stabilit ca
obligatie suplimentara de plata in sarcina petentului, prin decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr. ........../...........2009, suma totala de ........... lei
reprezentand majorari de intarziere la plata a obligatiilor.
Cu adresa nr. ............/.............2009, se primeste de la A.F.P.C. Focsani ....
referatul nr. ..../............ cu propuneri de solutionare a contestatiei in care se
propune:
„- emiterea unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit
regularizari perioda vizata ...........2009 – .............2009 pentru suma de plata ...........
lei;
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- emiterea unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit
venituri din profesii libere si comerciale, perioada vizata fiind ...........2009 –
.............209 pentru suma restanta de ............. lei;
- emiterea unei noi decizii de impunere pentru plati anticipate cu titlu de
impozit pe anul 2009 – venituri din cedarea folosintei bunurilor, modificandu-se
nivelul primei transe de impozit cu data scadenta .............2009 la nivelul ultimei
transe aferente deciziei de impunere pe anul 2008 cu scadenta ............2008,
precum si emiterea unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit
venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru suma de plata la nivelul ultimei
transe a anului 2008.”
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei si avand in
vedere motivatiile emise de petent, au rezultat urmatoarele aspecte:
Cauza supusa solutionarii Directiei Generale a Finantelor Publice
Vrancea, prin Biroul Solutionare Contestatii, este daca organele fiscale au
procedat corect la stabilirea majorarilor de intarziere, in conditiile in care nu
au fost utilizate toate informatiile necesare pentru determinarea situatiei
fiscale a contribuabilului.
P.f. X are domiciliul in com. ..............., jud. Vrancea.
In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei referitor
la depunerea in termen a contestatiei, rezulta ca petentului i-a fost comunicata
decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ............/...........2009 la data de
.............2009 (conform confirmarii de primire nr. ..............).
Prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ............/.........2009
s-au stabilit in sarcina petentului obligatii suplimentare in suma totala de ........... lei
reprezentand:
- ........... lei majorari aferente perioadei ...........2009 – .........2009;
- .......... lei majorari aferente perioadei ...........2009 – ...........2009;
- ........... lei majorari aferente perioadei ............2009 – ...........2009.
Contestatia formulata de p.f. X a fost depusa la D.G.F.P. Vrancea sub nr.
............../..............2009 si la A.F.P.C. Focsani ..... sub nr. ..../........./.......2009.
In drept, in vederea solutionarii contestatiei, organul competent din
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Vrancea a avut in vedere prevederile
pct. 12 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată unde se precizeaza expres faptul ca:
“12. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 185 (216) - Soluţii asupra contestaţiei
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12.6. În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau
parţială a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele
care au condus la desfiinţare.
12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de
zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioadă şi
acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.
In speta, in referatul cu propuneri nr. ...../......./........2009 primit de la
A.F.P.C. Focsani ..... se fac urmatoarele precizari:
- „referitor la perioada de calcul a accesoriilor pentru acest tip de impozit
regularizari, perioada stabilita este gresita fiind ..........2009 – ............2009. suntem de
acord cu reanalizarea perioadei, aceasta incepand cu ...........2009 – .........2009
(conform confirmarii de primire a deciziei nr. ............ – ..........2008 – termen de plata
60 zile);
De asemenea se va emite si decizia de impunere anuala de modificare pentru
anul 2007, conform art. 90, alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – stabilirea obligatiilor fiscale sub
rezerva verificarii ulterioare, datorita unor erori constatate la intocmirea deciziei de
impunere nr. ...................... cu privire la obligatiile stabilite privind platile anticipate.”
- „…suntem de acord cu reanalizarea perioadei pentru care s-au calculat
obligatii de plata accesorii pentru tip impozit venituri din profesii libere si comerciale,
respectiv intre perioada ..........2009 – ..............2009 tinand cont ca decizia de
impunere pentru plati anticipate privind venitul din activitati independente pe anul
2008 a fost primita, conform confirmarii de primire semnata si datata, in data de
...............2009.”
- „…avand in vedere cele prezentate anterior si in temeiul O.G. nr. 92/2003
R privind Codul de procedura fiscala propun:
- emiterea unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit regularizari
perioda vizata .............2009 – ...........2009 pentru suma de plata .............. lei;
- emiterea unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit venituri din
profesii libere si comerciale, perioada vizata fiind ............2009 – ..........2009 pentru
suma restanta de .............. lei;
- emiterea unei noi decizii de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe
anul 2009 – venituri din cedarea folosintei bunurilor, modificandu-se nivelul primei
transe de impozit cu data scadenta ...........2009 la nivelul ultimei transe aferente
deciziei de impunere pe anul 2008 cu scadenta ............2008, precum si emiterea
unei noi decizii de calcul obligatii accesorii pentru tip impozit venituri din cedarea
folosintei bunurilor, pentru suma de plata la nivelul ultimei transe a anului 2008.”
Se retin ca fiind intemeiate argumentele petentului care precizeaza in
contestatie ca „…stabilirea de catre organul fiscal a datei scadente de plata a
principalului ca fiind ..........2009 este total neintemeiata, urmare a faptului ca
Decizia de impunere pentru plati anticipate pentru anul 2009 mi-a fost comunicata
in data de ............2009 adica dupa trecerea termenului de plata a acestuia pentru
trimestrul I al anului 2009, ramanand in limita aceluiasi art. 82, alin. (2) cod fiscal,
obligatia subsemnatului in privinta principalului nu putea fi asadar de ........ lei in
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conditiile impunerii ulterior datei scadente pentru trimestrul I al anului 2009”.
Prin urmare se va propune desfiintarea deciziei referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr. ............/..............2009 prin care s-au stabilit in sarcina petentului
obligatii de plata suplimentare in suma totala de ............. lei, iar conform pct. 12 din
Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală “…verificarea
va viza strict aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis
decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”
Avand in vedere aspectele prezentate mai sus, in temeiul actelor normative
precizate in decizie, precum si art. 216, alin. (3) din O.G. 92/2003 republicata
privind Codul de procedura fiscala, se
DECIDE:
Desfiintarea deciziei de impunere nr. ............../..........2009 pentru suma
totala de ............... lei reprezentand majorari de intarziere, stabilita suplimentar de
către reprezentanţii D.G.F.P. Vrancea, Administraţia Finanţelor Publice Comunale
Focsani .....
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Vrancea in termen
de 6 luni de la comunicare, conform art. 218 (2) din Codul de procedura fiscala
aprobat prin O.G. nr. 92/2003 R, coroborat cu art. 11 (1) din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004.

Marian Lungu
Director Coordonator
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