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DECIZIA Nr.14/02.04.2009
privind solutionarea contestatiei depusa de Domnul X
înregistrata la D.G.F.P. Calarasi sub nr. 1801/29.01.2009

Compartimentul Solutionare Contestatii din cadrul Directiei
Generale a Finantelor Publice Calarasi a fost sesizat de catre
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi asupra contestatiei
depusa de Domnul X cu domiciliul in Calarasi, Str. Sfantul Nicolae, Nr.1,
Bl.A25, Sc.2, Et.2, Ap.21 Judetul Calarasi, impotriva actului administrativ
fiscal -Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.460/13.01.2009
emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 alin.(1)
Titlul IX Cap.I din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205
alin.(1), art.207 alin.(1) si art.209 alin.(1) lit.a) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, D.G.F.P. Calarasi prin
Compartimentul Solutionare Contestatii este competenta sa solutioneze
contestatia depusa de domnul X.
I. Din analiza contestatiei inregistrata la DGFP Calarasi sub
nr.1801/29.01.2009, precum si a documentelor existente la dosarul cauzei
s-a constatat ca domnul X contesta Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii nr.460/13.01.2009 emisa de Administratia Finantelor Publice
a Municipiului Calarasi, intelegand sa conteste suma de X lei.
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Motivele formulate de domnul X in sustinerea contestatiei sunt
urmatoarele:
In data de 28.01.2009 i-a fost comunicata Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr.460/13.01.2009.
Contestatorul sustine in contestatie ca nu cunoaste natura debitului
comunicat in suma de X lei, inregistrarea majorarilor si penalitatilor de
intarziere calculate, precum si faptul ca debitele au fost achitate.
II. Din continutul Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111547330/14.01.2008
si
nr.5130111547331/14.01.2008,
inregistrate la A.F.P.M. Calarasi sub nr.460/13.01.2009 si al documentelor
anexate acestora, rezulta urmatoarele:
In temeiul art.88 lit.c) si art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru plata cu intarziere a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor
venituri ale bugetului general consolidat, s-au calculat urmatoarele
accesorii:
Prin Decizia nr.5130111547330/14.01.2009 pentru debitul restant in
suma de X lei pentru perioada 31.12.2007-31.12.2008 au fost calculate
majorari de intarziere in suma de X lei.
Prin Decizia nr.5130111547331/14.01.2009 pentru debitul restant in
suma de X lei pentru perioada 31.12.2007-31.12.2008 au fost calculate
majorari de intarziere in suma de X lei.
Suma totala de plata stabilita prin cele doua decizii inregistrate la
A.F.P.M . Calarasi sub nr.460/13.01.2009 este de X lei.

III. Avand in vedere sustinerile contestatorului, constatarile organelor de
control, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele
normative in vigoare in perioada supusa inspectiei fiscale, se retin
urmatoarele:
Referitor la suma de X lei reprezentand majorari de intarziere
stabilite prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii
nr.5130111547330/14.01.2009 si nr.5130111547331/14.01.2009 emise de
Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, cauza supusa
solutionarii este daca datoreaza aceasta suma in conditiile in care,
contestatorul nu face dovada achitarii debitelor restante.
In fapt, prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.
5130111547330/14.01.2009 si nr.513011154331/14.01.2009 emise de
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Administratia Finantelor Publice a Municipiului Calarasi, in temeiul art.88
lit.c) si art.119 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, sunt stabilite in sarcina contestatorului obligatii de plata
accesorii in suma de X lei. Au fost calculate majorari de intarziere, pentru
debitele stabilite prin deciziile de impunere anuala Decizia
nr.5130010020933/30.04.2002 si decizia nr.5130010134833/27.09.2004,
intrucat debitele nu au fost achitate de catre contestator.
In drept, cauzei analizate ii sunt aplicabile prevederile art.119 alin.(1)
si (4) si ale art.120 alin.(6) lit. b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, unde se precizeaza:
ART. 119
“(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
(4) Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiŃiile
aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanŃelor, cu excepŃia
situaŃiei prevăzute la art. 142 alin. (6).
ART. 120
Majorări de întârziere
(6) Pentru obligaŃiile fiscale neachitate la termenul de plată,
reprezentând impozitul pe venitul global, se datorează majorări de
întârziere după cum urmează:
b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere,
potrivit lit. a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
până la data stingerii acestora, inclusiv;”
Deoarece in contestatia depusa domnul X sustine ca a achitat
debitele stabilite prin deciziile de impunere, prin adresa nr.1801/03.03.2009
organul competent de solutionare a contestatiei, a solicitat contestatorului
ca in termen de 5 zile de la primirea adresei sa depuna in completarea
dosarului cauzei documentele care atesta faptul ca debitele stabilite prin
deciziile de impunere au fost achitate, asa cum sustine in contestatie.
Pana la data solutionarii contestatiei, contestatorul nu a depus
documentele solicitate, probe care ar fi dovedit faptul ca debitele pentru
care organele fiscale au stabilit majorari de intarziere au fost achitate.
In legatura cu aceasta afirmatie, organul de solutionare a retinut ca
petentul nu a sustinut cu nici un fel de probe afirmatiile din contestatie, in
conditiile in care, in conformitate cu prevederile art.65 din O.G. nr.92/2003
republicata, privind Codul de procedura fiscala:
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„Sarcina probei în dovedirea situaŃiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la
baza declaraŃiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.”
Afirmatia contestatorului potrivit careia nu cunoaste natura debitului in
suma de X lei nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei,
intrucat art.206 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de
procedura fiscala prevede:
„ (2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi
înscrise de organul fiscal în titlul de creanŃă sau în actul administrativ fiscal
atacat, cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal.”
Astfel ca, obiectul contestatiei il constituie suma de X lei stabilita prin
Deciziile
referitoare
la
obligatiile
de
plata
accesorii
nr.5130111547330/14.01.2009
si
nr.5130111547331/14.01.2009
inregistrate la A.F.P.M. Calarasi sub nr.460/13.01.2009, comunicata
contribuabilului in data de 28.01.2009 conform confirmarii de primire
anexata la dosarul cauzei.
Prin urmare, avand in vedere prevederile legale, se retine ca in mod
legal organul fiscal a calculat accesorii in suma de X lei, drept pentru care
contestatia urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata.
Pentru considerentele de fapt si de drept expuse in continutul deciziei,
în conformitate cu prevederile art.216 alin.(1) si art.218 alin.(1) din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata se
DECIDE:
Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulate de domnul X
pentru suma de X lei, reprezentand majorari de intarziere.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Calarasi in termen
de 6 luni de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
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