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DECIZIA Nr. 70/24.09.2010
privind modul de soluŃionare a contestaŃiei formulată de

"O.C.P.I" V 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice a  judeŃului Vsub nr. ... din 19.08.2010

DirecŃia  Generală  a  FinanŃelor  Publice  a  judeŃului  V  a  fost  sesizată  de  către
AdministraŃia  FinanŃelor Publice Vi,  prin adresa nr.  ..  din data de 18.08.2010, asupra
contestaŃiei formulată de "O.C.P.I" V cu sediul str. ----, nr. 000, judeŃul V ,C.U.I. ...

"O.C.P.I" V , prin  reprezentat legal director C. D., contestă obligaŃiile de    plata ac-
cesorii în sumă de .. lei stabilite prin decizia referitoare la obligaŃiile de plată     accesorii
nr. .. din 12.07.2010 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice Vsi         comunicată pe-
tentei în data de 09.08.2010.

La data  de 11.08.2010,  "O.C.P.I" V  formulează  si  depune la  AdministraŃia  Fi-
nanŃelor Publice Vi, contestaŃia   înregistrată sub nr. .., respectând condiŃia de    proce-
dură cerută de art. 207 (1) din O.G. nr. 92/2003, republicată.

Procedura fiind îndeplinita s-a trecut la soluŃionarea pe fond a cauzei.

I. În sustinerea cauzei, contestatorul aduce urmatoarele argumente:
- "O.C.P.I" V este instituŃie publică subordonată AgenŃiei NaŃionale de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară (ordonator secundar de credite) în subordinea    Ministerului Admin-
istraŃiei şi Internelor (ordonator principal de credite) şi ordonator terŃiar de credite conform
H.G. nr. 1210/2004;

-  pentru  plata  drepturilor  salariale  aferente  lunii  mai  2010  a  primit  în  data  de
28.06.2010  dispoziŃia  bugetară  de  la  AgenŃia  NaŃională  de  Cadastru  şi  Publicitate
Imobiliară, cu viza DGFP B. din data de 24.06.2010; 

-  la  data  de 28.06.2010 a efectuat  plăŃile  aferente  salariilor  şi  obligaŃiilor  către
bugetul consolidat al statului, conform extrasului de cont din data de 28.06.2010 emis de
Trezoreria municipiului Vi.

În susŃinerea contestaŃiei depune în copie următoarele documente:
-dispoziŃia bugetară nr. ../24.06.2010 de la ANCPI în sumă de ... lei;
- extras de cont repartizare credite din data de 28.06.2010;
- extras de cont cheltuieli de personal din data de 28.06.2010.
 II. Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.  ..  din 12.07.2010

referitoare la obligaŃiile de plată accesorii emise de AdministraŃia FinanŃelor Publice V s-
au stabilit în sarcina petentului majorări de întarziere în sumă totală de .. lei aferente obli-
gaŃiilor bugetare cu titlul de  impozit pe venituri din salarii şi contribuŃii de asigurări sociale
declarate prin declaraŃia 100 şi 102 depuse la AFP Vi. 
http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, în raport cu dispozitiile
legale referitoare la aceasta şi avand în vedere motivele invocate de contestator, se retin
urmatoarele:
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Cauza supusa solutionarii Direc Ńiei generale a finan Ńelor publice a jude Ńului
Veste dac ă dobâzile (majorarile de intarziere) în sum ă total ă  de .. lei, stabilite în
sarcina petentului prin decizia referitoare la obli gaŃiile de plat ă accesorii nr. .. din
12.07.2010 emisă de AFP Vi, au fost calculate cu respectarea   prev ederilor legale
în vigoare.

În fapt, organul fiscal a calculat suma de 00 lei reprezentând dobânzi (majorari de
intarziere) aferente obligaŃiilor fiscale declarate prin declaraŃia 100 şi 102 depuse la AFP
Vi, astfel:

Tabela nr. 1
Nr.
Crt.

Nr.
Decl.

Nr./dată înregistrare
La AFP

perioada Cod
obl.
Decl.

suma Nr.
zile

Cota
Dob.

Sumă
Totală
Dob.

1 100 ../25.06.2010 25.06 -28.06.2010 2 00 3 0,1 00
2 100 ../19.03.2010 31.03-10.09.2010 41 00 9 0,1 00
3 100 ../20.04.2010 26.04-29.04.2010 41 00 3 0,1 000
4 100 ../20.05.2010 25.05.-28.05.2010 41 00 3 0,1 00
5 100 ../25.06/2010 25.06-28.06.2010 41 00 3 0,1 00
6 102 ../25.06.2010 25.06.-28.06.2010 411 00 3 0,1 00
7 102 “” 28.06.-30.06.2010 411 00 2 0,1 00
8 102 “” 25.06.-28.06.2010 412 00 3 0,1 00
9 102 “” 25.06.-28.06.2010 416 00 3 0,1 00
10 102 “” 25.06.-28.06.2010 421 00 3 0,1 00
11 102 “” 25.06.-28.06.2010 422 00 3 0,1 00
12 102 “” 25.06.-28.06.2010 431 00 3 0,1 00
13 102 “” 28.06.-30.06.2010 431 00 2 0,1 00
14 102 “” 25.06.-28.06.2010 432 00 3 0,1 00
15 102 “” 25.06.-28.06.2010 439 00 3 0

TOTAL 00

În  drept,  art.  88 lit.  c),  art.119,  art.120  din  O.G.  nr.  92/2003 privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată, precizeaza:

Art. 88 lit. c):
,,Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
Sunt asimilate deciziilor de impunere si urmatoarele acte administrative fiscale:

c) deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii";
Art. 119
“Dispozitii generale privind majorari de întârziere

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plată se
datorează după acest termen majorări de întârziere.

[...]
(3) Majorarile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparŃine creanŃa principală.
(4) Majorarile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate prin
ordin al ministrului economiei si finantelor, cu exceptia situatiei prevazute la art. 142 alin.
(6)."

Art. 120
“Majorări de întârziere
(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând

cu  ziua  imediat  urmatoare  termenului  de  scadenŃă  şi  pâna  la  data  stingerii  sumei
datorate, inclusiv."

Referitor  la  Decizia  nr.  00/12.07.2010  privind  obligatiile  de  plata  accesorii,
organul de soluŃionare a contestaŃiilor a reŃinut faptul că accesoriile în sumă de . lei sunt
aferente  obligaŃiilor  fiscale  declarate  de  către  petent  prin  DeclaraŃia  100  şi  102  la
organul  fiscal  teritorial  (AFP  Vi),  calculate  de  la  termenul  de scadenŃă  până  la  data
achitării sumei datorate, conform tabelului nr. 1 mai sus prezentat. 

Din  interpretarea  dispoziŃiilor  legale  mai  sus  citate  rezultă  că  majorarile  de
intarziere  se  datorează  pentru  neachitarea la  termen a obligaŃiilor  fiscale,  ca  masură
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accesorie în raport cu debitul principal, în masura în care suma datorată în contul fiecărui
debit declarat a fost achitată. 

Organul  fiscal,  în  conformitate  cu prevederile  art.  88 lit.  c)  şi  art.119  din  O.G.
92/2003, republicată, a emis Decizia referitoare la obligaŃiile de plata accesorii nr. .. din
12.07.2010 prin care au fost calculate majorari de intarziere pentru debitele declarate de
către petent de la termenul de scadenŃă până la data achitării debitelor, conform tabelului
nr. 1, în sumă totală de 00 lei.  Se face menŃiunea că debitele declarate prin declaraŃia
100 şi 102 pentru luna mai de către petent au fost stinse de către organele fiscale în baza
documentelor de plată la datele depuse de către acesta, date până la care s-au calculat
majorarile de intarziere.

În  consecinŃă,  organul  de  soluŃionare  a  contestaŃiilor  reŃine  că,  petentul  nu  a
respectat  obligaŃiile  prevazute de lege,  neachitând debitele declarate la termenele de
scadenŃă, drept pentru care organul fiscal a stabilit în mod legal în sarcina acestuia suma
de 00lei reprezentand dobânzi (majorari de intarziere) aferente debitelor neachitate la ter-
menul de scadenŃă, urmand ca pentru acest capăt de cerere a contestaŃiei să fie respinsă
ca neîntemeiată./www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul art. 205, art. 206 şi
art.  216  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată  în  anul  2007,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  titlul  IX,  privind
soluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele administrative
fiscale, se:

D E C I D E

1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta Ńiei  formulate de "O.C.P.I" V impotri-
va Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. .. din 12.07.2010 emisă de către
AFP V pentru suma totala de 00lei  reprezentand dobânzi (majorari de intarziere) afer-
ente obligaŃiilor fiscale declarate prin declaraŃia 100 şi 102 şi neachitate la termenul de
scadenŃă. 

2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate
fi atacată  la Tribunalul Judetean Vîn termen de 6 luni de la comunicare, conform art.
218(2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

                                  DIRECTOR EXECUTIV,
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