
    
                   

         
                DECIZIA NR.2858

Directia Generala Regionala  a Finantelor Publice -Serviciul de solutionare
contestatii a fost sesizata de Serviciul Fiscal Orasenesc  a prin adresa, inregistrata la
D.G.R.F.P. cu privire la contestatia formulata de catre dl.X

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele fiscale din
cadrul Serviciului Fiscal Orasenesc si priveste suma stabilita prin urmatoarele acte
administrativ fiscale si anume:

-Decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii
de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de
asigurari sociale pentru anul 2014,prin care s-au stabilit obligatii de plata (contestate, care
se compun din:

-impozit pe venituri din activitati independente
-contributii de asigurari sociale de sanatate;

-Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit obligatii
fiscale accesorii   care se compun din:

-dobanzi aferente impozitului pe venit de plata;
-penalitati de intarziere aferente impozitului pe venit de plata;
-dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate de plata;
-penalitati de intarziere aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate de

plata;

 X formuleaza contestatie si impotriva Titlului executoriu  si Somatiei  cu privire la
obligatiile fiscale de plata stabilite prin  Decizia de impunere privind platile anticipate cu
titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de
plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014.

Contestatia formulata de catre X  impotriva Deciziei  de impunere privind platile
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si
obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 nu a fost
depusa in termenul legal prevazut de art.207 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in 31 iulie 2007, in raport de comunicarea acestei decizii
conform confirmarii de primire existenta in copie la dosarul contestatiei si de data
depunerii contestatiei la Serviciul Fiscal Orasenesc.

Contestatia formulata de catre X impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii a fost depusa in termenul legal prevazut de art.207 din O.G. Nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, in raport de comunicarea acestei decizii conform
confirmarii de primire existenta in copie la dosarul contestatiei si de data depunerii acestei,
la Serviciul Fiscal Orasenesc, conform stampilei acestei institutii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si  art.209 din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 31 iulie 2007,
D.G.R.F.P. este legal  investita  sa analizeze contestatia formulata de catre  X.
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I.X   formuleaza contestatie impotriva Deciziei de impunere privind platile anticipate
cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii
de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014  prin care s-au stabilit
obligatii fiscale  si Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit
obligatii fiscale accesorii si solicita admiterea contestatiei si anularea actelor administrative
contestate, din urmatoarele motive:

Obligatiile fiscale pe anul 2013 au fost achitate catre bugetul statului astfel:
-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de  impozit din profesii liberale cu

scadenta la 25.03.2013 si 25.06.2013 stabilita prin decizia de impunere plati anticipate
pentru anul 2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.03.2013 si 25.06.2013 stabilita prin decizia de impunere plati
anticipate pentru anul 2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale  
cu scadenta la 25.09.2013 stabilita prin decizia de impunere plati anticipate pentru anul
2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.09.2013 stabilita prin decizia de impunere plati anticipate
pentru anul 2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale
cu scadenta la 25.12.2013 stabilita prin decizia de impunere plati anticipate pentru anul
2013 a fost achitata cu chitanta.

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.12.2013 stabilita prin decizia de impunere plati anticipate
pentru anul 2013 a fost achitata cu chitanta;

Contestatorul arata ca potrivit   Deciziei  de impunere anuala pe anul 2013 s-a
stabilit impozit pe venit de restituit.

Referitor la  platile anticipate stabilite cu titlu de impozit pe venit si contributii la
asigurari sociale pe anul 2014 , contestatorul arata ca aceastea au fost achitate si anume:

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale
aferenta trimestrului I 2014 +majorari a fost achitata cu O.P. ;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate pe trimestrul I 2014 a fost achitata cu  O.P. ;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale
aferenta trimestrului II 2014 a fost achitata cu O.P.;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate pe trimestrul II 2014 a fost achitata cu  O.P. ;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale
aferenta trimestrului III 2014 a fost achitata cu O.P.;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate pe trimestrul III 2014 a fost achitata cu  O.P.;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale
aferenta trimestrului IV 2014 a fost achitata cu O.P. ;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate pe trimestrul IV 2014 a fost achitata cu  O.P. ;

In contestatia formulata, contestatorul sustine ca prevederile art.115 pct.5 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost abrogat in data de 25.05.2009 prin
OUG nr.46/13.05.2009 art.1, pct.9, astfel ca platile efectuate pentru anul 2013 si anul
2014 nu pot stinge asa-zise obligatii mai vechi in conditiile in care a fost precizata
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destinatia fiecarei sume.
Contestatorul sustine ca organul fiscal nu i-a comunicat niciodata modul de stingere

a obligatiilor fiscale.
Avand in vedere cele prezentate, contestatorul solicita admiterea contestatiei si

exonerarea de pla plata sumei contestate. 

II.Prin Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014, organele fiscale din cadrul Serviciului
Fiscal Orasenesc au stabilit in sarcina X plati anticipate cu titlu de impozit pe venit   si
contributii la asigurari sociale de sanatate , in conformitate cu prevederile art.82 si
art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, repartizate in patru rate egale cu termen de plata scadent in data de 25 a
ultimei luni din fiecare trimestru;

Prin Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele fiscale din cadrul
Serviciului Fiscal Orasenesc au stabilit in sarcina X , obligatii fiscale accesorii aferente
debitelor neachitate la scadenta in conformitate cu prevederile art.119, art.120 si art.120^1
din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si
completarile ulterioare.

III. Luand in considerare constatarile organelor fiscale, sustinerile contestatorului,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare in
perioada supusa verificarii, se retin urmatoarele:

1.In ceea ce priveste contestatia formulata de catre X  impotriva Deciziei  de
impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari
sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale
pentru anul 2014,cauza supusa solutionarii este daca Serviciul de Solutionare a
Contestatiilor din cadrul D.G.R.F.P. se poate investi cu solutionarea pe fond a
contestatiei formulata de catre X  impotriva  Deciziei  de impunere privind platile
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate
precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2014  prin care s-a stabilit de plata suma reprezentand plati anticipate cu titlu de
impozit pe venit si contributii de asigurari socioale de sanatate,   in conditiile in
care contestatorul nu a respectat termenul legal de exercitare a caii administrative
de atac.

In fapt, prin contestatia inregistrata la Serviciul Fiscal Orasenesc, X solicita
anularea  Deciziei  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 cu privire la suma care se compune din:

-plati anticipate cu titlu de impozit pe venit pe  trimestrul IV 2014;
-plati anticipate cu titlu de copntributii de asigurari sociale de sanatate pe trimestrul

IV  2014;

Prin Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014, organele fiscale din cadrul Serviciului
Fiscal Orasenesc au stabilit in sarcina X plati anticipate cu titlu de impozit pe venit si
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contributii la asigurari sociale de sanatate, in conformitate cu prevederile art.82 si
art.296^24 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile
ulterioare, repartizate in patru rate egale cu termen de plata scadent in data de 25 a
ultimei luni din fiecare trimestru.

Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii
de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de
asigurari sociale pentru anul 2014 a fost comunica X la  sediul social declarat , cu
scrisoare recomanda cu confirmare de primire iar din confirmarea de primire existenta in
copie la dosarul contestatiei rezulta ca aceasta a fost comunicata in data de 17.06.2014.

Analizand documentele existente la dosarul cauzei, referitor la depunerea in termen
 a contestatiei  impotriva Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit
pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014, de catre X,  se retin urmatoarele:

-d-lui X i-a fost comunicata Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de
impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu
titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014, cu scrisoare recomandata cu
confirmarea de primire la adresa declarata  ; Din confirmarea de primire existenta in copie
la dosarul contestatiei rezulta ca actul administrativ fiscal contestat a fost comunicat
destinatarului in data de 17.06.2014;

Contesta�ia impotriva acestei decizii a fost depusa la Serviciul Fiscal Orasenesc in
data de 04.03.2015, dupa cum rezulta din documentele existente la dosarul contestatiei.
 

In conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) "Termenul de depunere a
contestatiei"  din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 31
iulie 2007, care precizeaza urmatoarele:

"(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii
actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii."

Potrivit prevederilor art.68 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 31 iulie 2007, "Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i
îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte
dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se
calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�."

iar art.181 din Codul de procedur� civil� prevede:  
 „ Calculul termenelor
(1) Termenele, în afara de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz�

dup� cum urmeaz�:
1. când termenul se socote�te pe ore, acesta începe s� curg� de la ora zero a

zilei urm�toare;
2. când termenul se socote�te pe zile, nu intr� în calcul ziua de la care începe

s� curg� termenul, nici ziua când acesta se împline�te;
3. când termenul se socote�te pe s�ptâmâni, luni sau ani, el se impline�te în

ziua corespunz�toare din ultima s�pt�mân� ori luna sau din ultimul an. Dac� ultima
lun� nu are zi corespunz�toare celei în care termenul a început s� curg�, termenul se
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împline�te în ultima zi a acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se

prelunge�te pân� în prima zi lucr�toare care urmeaz�.”

Fata de prevederile legale prezentate mai sus  se retine ca, termenul de depunere
a contestatiei prevazut de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
are caracter imperativ si incepe sa curga de la data comunicarii Deciziei  de impunere
privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de
sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2014 , respectiv din  data de 17.06.2014.

Conform prevederilor legale mai sus enuntate , X putea formula contestatie
impotriva acestei decizii pana la data de 18.07.2014, inclusiv.

Dupa cum am aratat si mai sus , X a depus contestatia la Serviciul Fiscal
Orasenesc , in data de 04.03.2015, conform stampilei acestei intitutii.

Se retine astfel ca, dl. x a depus contestatie dupa  260 zile de la data comunicarii
Deciziei  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de
asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari
sociale pentru anul 2014 deci peste termenul de 30 de zile prevazut de art.207 alin.(1) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in data de 31 iulie 2007,
incalcandu-se astfel, dispozitiile imperative referitoare la termenul de depunere a
contestatiei.

Organele fiscale din cadrul Serviciul Fiscal Orasenesc in Decizia  de impunere
privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de
sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2014, specifica faptul ca:

"Impotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestatie, care se
depune in termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.”

 In raport de prevederile legale citate mai sus si de documentele existente la dosarul
cauzei rezulta ca dl. X putea sa depuna contestatie la organul fiscal, emitent al actului
administrativ  contestat, pana la data de 18.07.2014 inclusiv.

Argumentul contestatorului potrivit caruia Decizia  de impunere privind platile
anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si
obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014 nu i-a fost
comunicata nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a contestatiei in conditiile in care
din documentele existente la dosarul contestatiei rezulta ca aceasta a fost comunicata in
data de 17.06.2014, cu scrisoare recomandata.

Mai mult, in baza acestei decizii contestatorul a achitat plati anticipate cu titlu de
impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014, dupa cum
mentioneaza si in contestatia formulata.

Deoarece contestatorul nu a respectat conditiile procedurale impuse de O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu privire la termenul de
depunere a contestatiei, depasind termenul de contestare de 30 de zile, a decazut din
dreptul de a-i fi solutionata pe fond contestatia, astfel ca aceasta va fi respinsa ca
nedepusa in termen, potrivit prevederilor art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in data de 31 iulie 2007, coroborat cu prevederile
pct.12.1 din Ordinul nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului
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IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
care dispun:

-art.217 din O.G. nr.92/2003
"(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei

condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a
cauzei."

-pct.12.1  din Ordinul nr.2906/2014
“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul

prev�zut de lege;”

se va respinge contestatia ca nedepusa in termen cu privire la suma reprezentand
plati anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate
stabilita de plata prin Decizia  de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata cu titlu de
contributii de asigurari sociale pentru anul 2014.

2.In ceea ce priveste contestatia formulata de catre X impotriva Deciziei referitoare
la obligatiile de plata accesorii, mentionam:

Referitor la accesoriile, contestate de catre X,   D.G.R.F.P. -Serviciul  Solutionare
Contestatii este investita sa se pronunte  daca contestatorul  datoreaza bugetului
de stat accesoriile aferente debitelor reprezentand plati anticipate pe anii 2012, 2013
si 2014 , in conditiile in care  pentru anul 2012 si anul 2013  au fost emise deja
decizii anuale de impunere iar obligatiile fiscale stabilite au fost mai mici decat cele
stabilite prin deciziile de plati anticipate.

In fapt,organele fiscale din cadrul Serviciului Fiscal Orasenesc, Deciziei referitoare
la obligatiile de plata accesorii au stabilit in sarcina X, obligatii fiscale accesorii aferente
debitelor reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit, contributii de asigurari
sociale de sanatate, neachitate la scadenta, in conformitate cu prevederile art.119, art.120
si art.120^1 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala , cu
modificarile si completarile ulterioare.

Din anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, rezulta urmatoarele:
-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor

reprezentand impozit pe venit individualizate de plata prin Decizia de impunere plati
anticipate pe anul 2012;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor  reprezentand impozit pe venit individualizate de plata prin
Decizia de impunere plati anticipate din 2013;

 -pe perioada 26.03.2014-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor reprezentand impozit pe venit individualizate de plata prin
Decizia de impunere plati anticipate din 2014;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor   reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate
individualizate de plata prin Decizia de impunere plati anticipate din 2013;

-pe perioada 26.03.2014-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate
individualizate de plata prin Decizia de impunere plati anticipate din 2014;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
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reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS;

-pe perioada 31.12.2013-26.06.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS;

Organele de inspectie fiscala au calculat dobanzile si penalitatile de intarziere in
conformitate cu prevederile art.119, art.120 si art.120^1 din O.G. Nr.92/2003, republicata,
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In contestatia formulata X, sustine ca obligatiile fiscale reprezentand plati anticipate
 pe anul 2013 si 2014  au fost achitate catre bugetul statului cu chitante si ordine de plata ,
mai sus enumerate, prezentate in copie la dosarul contestatiei.

Totodata,contestatorul arata ca potrivit   Deciziei  de impunere anuala pe anul 2013
s-a stabilit impozit pe venit de restituit.

De asemenea, contestatorul sustine ca prevederile art.115 pct.5 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala a fost abrogat in data de 25.05.2009 prin
OUG nr.46/13.05.2009 art.1, pct.9, astfel ca platile efectuate pentru anul 2013 si anul
2014 nu pot stinge asa-zise obligatii mai vechi in conditiile in care a fost precizata
destinatia fiecarei sume iar organul fiscal nu i-a comunicat niciodata modul de stingere a
obligatiilor fiscale.

In cauza in speta sunt aplicabile prevederile art.119,  art.120  si art.120^1 din O.G.
nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare, se preved:

-art.119
“(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.
(3) Dobânzile �i penalit��ile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi

apar�ine crean�a principal�.
(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
(1) Dobânzile reprezint� echivalentul prejudiciului creat titularului crean�ei

fiscale ca urmare a neachit�rii de c�tre debitor a obliga�iilor de plat� la scaden�� �i
se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare
termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.

(6) Pentru obliga�iile fiscale neachitate la termenul de plat�, reprezentând
impozitul pe venit, se datoreaz� dobânzi dup� cum urmeaz�:

a) pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru pl��ile anticipate stabilite
de organul fiscal prin decizii de pl��i anticipate se calculeaz� pân� la data pl��ii
debitului sau, dup� caz, pân� la data de 31 decembrie;
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b) dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se
calculeaz� începând cu data de 1 ianuarie a anului urm�tor pân� la data stingerii
acestora inclusiv;

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anual�
este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de pl��i anticipate, dobânzile se
recalculeaz�, începând cu data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui de impunere,
la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere
anual�, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunz�tor.

-art.120^1
“(1) Penalit��ile de întârziere reprezint� sanc�iunea pentru neîndeplinirea

obliga�iilor de plat� la scaden�� �i se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii
sumei datorate inclusiv. Dispozi�iile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod
corespunz�tor.

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de
întârziere.

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a dobânzilor.”

Potrivit prevederilor legale mai sus enuntate,  se datoreaza dobanzi  pentru platile
anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate, pana la data platii
debitului sau dupa caz pana la data de 31 decembrie; dobanzile pentru sumele neachitate
in anul de impunere pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati
anticipate, se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data
stingerii acestora inclusiv;

In cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizie de impunere anuala este mai
mic decat cel stabilit prin decizii de plati anticipate, dobanzile  se recalculeaza, incepand
cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat  in raport
de impozitul anual stabilit prin decizie de impunere anuala; organele fiscale vor
regulariza dobanzile  in mod corespunzator.

De asemenea, dispozitiile art.120 alin.(6) din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind
Codul de procedura fiscala se aplica si in cazul penalitatilor de intarziere.

a)Referitor la  dobanzile si penalitatile stabilite de organele de inspectie fiscala pe
perioada 31.12.2013-31.12.2014 asupra debitelor reprezentand impozit pe venit
individualizate de plata prin Decizia de impunere plati anticipate pe anul 2012 respectiv
impozit pe venit si contributii la asigurari sociale de sanatate individualizate prin Decizia de
impunere plati anticipate pe anul 2013, din documentele existente la dosarul contestatiei
rezulta urmatoarele:

Definitivarea anului 2012 s- a realizat prin Decizia de impunere  anuala pentru
veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul 2012;

Din aceasta decizie rezulta ca   X , pe anul 2012, a realizat venituri pentru care
datoreaza impozit pe venit;  

Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pentru venitul din
activitati independente pe anul 2012, s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe
venit, astfel ca prin Decizia de impunere  anuala pentru veniturile realizate din Romania
de persoane fizice pe anul 2012  s-a stabilit o diferenta de impozit pe venit in minus, in
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valoare de .. lei. 

Definitivarea anului 2013 s-a realizat prin  Decizia de impunere anuala pentru
veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul 2013.

Din aceasta decizie rezulta ca   X , pe anul 2013, a realizat venituri pentru care
datoreaza bugetului de stat, impozit pe venit in valoare;

Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pentru venitul din
activitati independente pe anul 2013, , s-au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit
pe venit si plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate, astfel ca
prin Decizia de impunere  anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane
fizice pe anul 2013 s-a stabilit o diferenta de impozit pe venit in minus.

De asemenea, rezulta si o diferenta in minus de  contributiile de asigurari sociale
de sanatate aferente anului 2013 in conditiile in care  venitului net realizat de catre
contestator a fost mai mic   iar platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale
de sanatate au fost stabilite la un venit net estimat  mai mare.

Din anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  se retine ca
organele  fiscale au stabilit accesorii asupra platilor anticipate stabilite cu titlu de impozit
pe venit pe anii 2012 si 2013 precum si accesorii aferente platilor anticipate stabilite cu
titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pe anul 2013, astfel:

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitului
reprezentand impozit pe venit individualizate de plata prin Decizia de impunere plati
anticipate pe anul 2012; 

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor  reprezentand impozit pe venit individualizate de plata prin
Decizia de impunere plati anticipate pe anul 2013;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere asupra debitelor   reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate
individualizate de plata prin Decizia de impunere plati anticipate din anul 2013;

fara a lua in considerare prevederile art.120 alin.(6) din O.G. Nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare,  
mai sus enuntat , potrivit caruia in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizie de
impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin decizii de plati anticipate, accesoriile
se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la
soldul neachitat  in raport de impozitul anual stabilit prin decizie de impunere
anuala; organele fiscale vor regulariza in mod corespunzator si accesoriile.

Mai mult, contestatorul sustine ca a achitat platile anticipate stabilite cu titlu de
impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate  prin Decizia de impunere
privind  platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de
sanatate precum si obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul
2013, astfel:

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de  impozit din profesii liberale cu
scadenta la 25.03.2013 si 25.06.2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.03.2013 si 25.06.2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale  
cu scadenta la 25.09.2013 a fost achitata cu chitanta;

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.09.2013 a fost achitata cu chitanta;
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-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit din profesii liberale  
cu scadenta la 25.12.2013 a fost achitata cu chitanta.

-suma reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate cu scadenta la 25.12.2013 a fost achitata cu chitanta;

Avand in vedere prevederile legale enuntate si faptul ca prin Decizia de impunere
anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul 2012 s-a stabilit
o diferenta de impozit pe venit iar prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile
realizate din Romania de persoane fizice pe anul 2013, s-a stabilit o diferenta de impozit
pe venit in minus iar dupa data de 01.012013 respectiv 01.01.2014 accesoriile aferente
platilor anticipate nu numai erau datorate, acestea urmand a fi recalculate dupa data de
01.01. 2013 respectiv 01.01.2014 la soldul neachitat in raport de impozitul anual stabilit
prin decizie de impunere anuala,   organul de solutionare a contestatiei este in
imposibilitate sa se pronunte asupra legalitatii stabilirii accesoriilor aferente platilor
anticipate cu titlu de impozit pe venit, motiv pentru care se va face aplicatiunea
prevederile art. 216 alin.(3) din O.G. nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura
fiscala, care dispun:

"Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat,
situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare."

si prevederile din Ordinul 2906/2014 pentru aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din O.G. Nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata ,
potrivit carora:

“11.6.Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de
la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect
al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor
aferente.

1.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor
deciziei de solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului obliga�ii fiscale
mai mari decât cele din actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.”

si se va desfiinta partial Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii cu privire
la dobanzile si penalitatile stabilite de organele de inspectie fiscala asupra debitelor
reprezentand  plati anticipate cu titlu de impozit pe venit individualizate de plata prin
Decizia de impunere plati anticipate respectiv plati anticipate cu titlu de  impozit pe venit si
contributii la asigurari sociale de sanatate individualizate prin Decizia de impunere plati
anticipate.

Organul fiscal din cadrul Serviciului Fiscal Orasenesc urmeaza sa stabilesca pe
perioada 31.12.2013-31.12.2014, accesorii aferente impozitul de venit de plata pe anii
2012 si 2013 in raport de impozitul de venit stabilit  prin Decizia de impunere anuala
pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul 2012 respectiv  Decizia
de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul
2013 si totodata va efectua regularizarea accesoriilor  in mod corespunzator, pentru
impozitul pe venit datorat bugetului de stat si neachitat la termenul scadent , aferent anilor
2012 si  2013 in conformitate cu prevederile legale enuntate in cauza.

De asemenea, organele de inspectie fiscala va analiza si contributia de asigurari
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sociale de sanatate datorata de contestator pe anul 2013 si va calcula accesorii aferente
contributiei de asigurari sociale de sanatate de plata pentru anul 2013.

b) In ceea ce privesc dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite prin
Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii, mentionam:

Din anexa la  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, rezulta ca organele
de inspectie fiscala au stabilit dobanzi  si penalitati pentru plata cu intarziere asupra
sumelor  reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe venit stabilite de plata prin
Decizia de impunere pentru plati anticipate,

Din anexa la  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, rezulta ca organele
de inspectie fiscala au stabilit dobanzi  si penalitati pentru plata cu intarziere  asupra
sumelor  reprezentand plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate stabilite de plata prin Decizia de impunere pentru plati anticipate. 

In contestatia formulata X sustine ca  a achitat  sume reprezentand plati anticipate
cu titlu de impozit pe venit, contributii de asigurari sociale de sanatate pe anul 2014  
stabilite prin  Decizia de impunere pentru plati anticipate; anexeaza la dosarul contestatiei
ordinele de plata in copie xerox si sustine ca organul fiscal nu a stins obligatiile fiscale
conform art.115 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala , cu
modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit art.115”Ordinea stingerii datoriilor” din O.G. Nr.92/2003, republicata privind
Codul de procedura fiscala :

“1) Dac� un contribuabil datoreaz� mai multe tipuri de impozite, taxe,
contribu�ii �i alte sume reprezentând crean�e fiscale prev�zute la art. 21 alin. (2) lit.
a), iar suma pl�tit� nu este suficient� pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting
datoriile corelative acelui tip de crean�� fiscal� principal� pe care o stabile�te
contribuabilul sau care este distribuit�, potrivit prevederilor art. 114, de c�tre
organul fiscal competent, dup� caz, stingerea efectuându-se, de drept, în
urm�toarea ordine:[...]

b) toate obliga�iile fiscale principale, în ordinea vechimii, �i apoi obliga�iile
fiscale accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii crean�elor fiscale prin dare
în plat�, se aplic� prevederile art. 175 alin. (4^1);[...]

(2) Vechimea obliga�iilor fiscale de plat� se stabile�te astfel:
a) în func�ie de scaden��, pentru obliga�iile fiscale principale;”

Analizand documentele existente la dosarul contestatiei se retin urmatoarele:
Din “Situatia analitica debite plati solduri” pe anul 2014 rezulta ca   X a achitat in

anul 2014 suma cu titlu de impozit pe venit, dupa cum reiese si din  ordinele de plata
anexate la dosarul contestatiei.

De asemenea, din aceasta situatie rezulta ca X a achitat in anul 2014 suma cu titlu
de contributii de asigurari sociale de sanatate, dupa cum reiese si din ordinele de plata
anexate la dosarul contestatiei.  

Din “Situatia analitica debite plati solduri” pe anul 2014 se retine ca organele de
inspectie fiscala din platile efectuate de contestator in anul 2014 au fost stinse debite
reprezentand impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate asa cum s-a
specificat in ordinele de plata, in ordinea vechimii in functie de scadenta debitelor
respectiv;
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-din suma achitata de catre contestator cu titlu de impozit pe venit s-au stins
obligatii fiscale principale reprezentand impozit pe venit aferent anului 2012 neachitat;

-din suma achitata de catre contestator cu titlu de contributii de asigurari sociale de
sanatate s-au stins obligatii fiscale principale reprezentand contributii de asigurari sociale
de sanatate cu termen scadent anul 2012.

Avand in vedere ca la data de 01.01.2014   X figura in evidentele fiscale cu debite
reprezentand impozit pe venit si contributii de asigurari sociale de sanatate  neachitate la
termenul scadenta, se retine ca in mod legal organele de inspectie fiscala au stins
obligatiile fiscale principale in ordinea vechimii, in functie de scadenta.

Din situatia anexata la dosarul contestatiei rezulta ca dlX a achitat in anul 2014
suma cu titlu de impozit pe venit ramanand de plata obligatii fiscale  de...

De asemenea, din aceasta situatie rezulta ca X a achitat in anul 2014 suma cu titlu
de contributii de asigurari sociale de sanatate  ramanand de plata obligatii fiscale  de ..lei.

Prin urmare, platile anticipate cu titlu de impozit pe venit  si platile anticipate cu titlu
de contributii de asigurari sociale de sanatate, stabilite prin Decizia de impunere pentru
plati anticipate pe anul 2014 figureaza  in evidentele fiscale ca fiind  neachitate.

Argumentul contestatorului potrivit caruia a achitat bugetului de stat platile
anticipate cu titlu de impozit pe venit  si platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari
sociale de sanatate, stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate nu poate fi
retinut in solutionarea favorabila a contestatiei in conditiile in care in evidentele fiscale
contestatirul figura cu obligatii fiscale mai vechi neachitate la termenul scadent iar
stingerea acestora s-a efectuat in conformitate cu prevederile art.115 din O.G.
Nr.92/2003, republicata privind Codul de procedura fiscala, in vigoare la data efectuarii
stingerii obligatiilor fiscale.

In conditiile in care dl. X datoreaza bugetului de stat platile accesorii cu titlu de
impozit pe venit  si platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate,
stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2014,  se retine ca in mod
legal organele fiscale au stabilit pe perioada 26.03.2014-31.12.2014 dobanzi  si penalitati
de intarziere.

In conformitate cu prevederile art.119, art.120 si art.120^1 din O.G. Nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala, pentru neachitarea la termenul de
scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata , se datoreaza dupa acest termen dobanzi
si penalitati de intarziere; dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate
inclusiv; plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de
intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale iar
penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor.

In consecinta, avand in vedere prevederile legale enuntate si faptul ca dl. X nu a
achitat obligatiile fiscale stabilite de plata prin   Decizia de impunere pentru plati anticipate
pe anul 2014, se va respinge ca neintemeiata contestatia  cu privire la    dobanzile si
penalitati stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii  pe anul 2014,
asupra platilor anticipate stabilite cu titlu de impozit pe venit si contributii de asigurari
sociale de sanatate  prin Decizia de impunere pentru plati anticipate pe anul 2014, pe
perioada 26.03.2014-31.12.2014.

c) Referitor la dobanzile stabilite de organele de inspectie fiscala  prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii, contestate de catre dl.  X, cauza supusa
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solutionarii este daca D.G.R.F.P.-Serviciul Solutionare Contestatii se poate investi
cu solutionarea pe fond a acestui capat de cerere in conditiile in care contestatorul
nu prezinta motivele de fapt si de drept pentru care intelege sa contestate aceste
dobanzi.

In fapt, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele de inspectie
fiscala au calculat dobanzi asupra debitelor reprezentand contributii de asigurari sociale
de sanatate neachitate la termenul scadent, in conformitate cu prevederile prevederile
art.119, art.120 si art.120^1 din O.G. Nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura
fiscala.

Din Anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii rezulta ca obligatiile
fiscale accesorii au fost calculate astfel:

- pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS din 2013;

-pe perioada 31.12.2013-26.06.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS;

-pe perioada 31.12.2013-31.12.2014 au fost calculate dobanzi asupra debitelor
reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate individualizate de plata prin
document CASS;

 Xcontesta in totalitate obligatiile fiscale accesorii stabilite prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii insa cu privire la accesoriile aferente debitelor reprezentand
contributii de asigurari sociale de sanatate nu prezinta motivele de fapt si de drept pentru
care intelege sa contestate si acest capat de cerere.

Potrivit art.206 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala repunlicata,
prevede:

"(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se întemeiaz�;
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii.

La pct.2.5 din Ordinul 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se
precizeaza:

“ 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.”

In speta, sunt incidente prevederile pct.11.1 din Ordinul nr.2906/2014 privind
aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, care  dispun:
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� Contestatia poate fi respinsa ca:
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;�

In conditiile in care contestatorul nu a prezentat motivele de fapt si de drept pentru
care a inteles sa contestate si dobanzile  stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile de
plata accesorii asupra debitelor reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate
neachitate la termenul scadent iar organul de solutionare a contestatiei nu se poate
substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept  conform prevederilor
legale enuntate, pentru acest capat de cerere se va respinge contestatia ca nemotivata.

3.In ceea ce priveste contestatia formulata impotriva Somatiei si Titlului executoriu,
cauza supusa solutionarii este daca Serviciul de Solutionare a Contestatiilor din
cadrul D.G.R.F.P. se poate investi cu analiza pe fond a cauzei in conditiile in care
contestatia nu este formulata impotriva unor acte administrativ fiscale susceptibile
de a fi contestate in procedura administrativa,  aceasta fiind formulata impotriva
Somatiei si Titlului executoriu.

In fapt, X contesta  Titlul executoriu si Somatia   prin care organele fiscale din
cadrul Serviciului Orasanesc Fiscal l-au somat sa plateasca bugetului de stat suma care
se compune din impozit pe venituri din activitati independente si contributii de asigurari
sociale de sanatate.

In drept, potrivit dispozitiilor  O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
fiscala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

-art.141
(1) Executarea silit� a crean�elor fiscale se efectueaz� în temeiul unui titlu

executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de c�tre organul de executare
competent în a c�rui raz� teritorial� î�i are domiciliul fiscal debitorul sau al unui
înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

-art.145
“(1) Executarea silit� începe prin comunicarea soma�iei. Dac� în termen de 15

zile de la comunicarea soma�iei nu se stinge debitul, se continu� m�surile de
executare silit�. Soma�ia este înso�it� de un exemplar al titlului executoriu.”

-art.172
“(1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act de

executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre organele de
executare, precum �i în cazul în care aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un act de
executare în condi�iile legii.[...]

(3) Contesta�ia poate fi f�cut� �i împotriva titlului executoriu în temeiul c�ruia
a fost pornit� executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hot�râre dat� de o
instan�� judec�toreasc� sau de alt organ jurisdic�ional �i dac� pentru contestarea lui
nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de lege.
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(4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se
judec� în procedur� de urgen��.”

-art.173
“1) Contesta�ia se poate face în termen de 15 zile, sub sanc�iunea dec�derii, de

la data când:
a) contestatorul a luat cuno�tin�� de executarea ori de actul de executare pe

care le contest�, din comunicarea soma�iei sau din alt� în�tiin�are primit� ori, în
lipsa acestora, cu ocazia efectu�rii execut�rii silite sau în alt mod;

b) contestatorul a luat cuno�tin��, potrivit lit. a), de refuzul organului de
executare de a îndeplini un act de executare;

c) cel interesat a luat cuno�tin��, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea
sumelor pe care le contest�.”

-art.205
“(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o
cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa
acestuia, în condi�iile legii.

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.”

-art.206
“(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i

înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat,
cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ fiscal.”

-art.209
“(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a
m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, precum �i
împotriva deciziei de reverificare se solu�ioneaz� de c�tre:

a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor
generale regionale ale finan�elor publice în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul
fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii,
datorie vamal�, accesorii ale acestora, m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în
cuantum de pân� la 5 milioane lei, precum �i pentru contesta�iile îndreptate
împotriva deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor emise de organele centrale de
inspec�ie/control;”

La pct.5.1 din Ordinul 2906/2014 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din O.G. Nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, republicata ,  se prevede:
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“Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a
organelor specializate prev�zute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�
sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege.”

Din prevederile legale invocate se retine ca organele specializate in solutionarea
contestatiilor, constituite la nivelul directiilor generale regionale  ale finantelor publice
teritoriale, au o competenta strict delimitata, ele nu se pot investi decat cu solutionarea
contestatiilor care privesc sume stabilite in deciziile de impunere, in acte administrativ
fiscale asimilate deciziilor de impunere precum si decizii de regularizare privind datoria
vamala , deci cu anumite administrativ fiscale expres si limitativ prevazute de lege.

Titlul executoriu si somatia sunt acte in baza carora incepe  executarea silita si pot
fi contestate numai prin contestatie la executare depusa la instanta judecatoreasca si nu
la organul fiscal emitent.   

De altfel, organul fiscal din cadrul Serviciului Fiscal Orasenesc in Titlul executoriu si
Somatia   specifica faptul ca:

“Impotriva prezentului inscris se poate introduce contestatie la instanta
judecatoreasca competenta in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta
in conformitate cu prevederile art.172-173 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Prin urmare , contestatia la titlu de creanta si alte acte administrativ fiscale si
contestatia la executare sunt cai de atac diferite ce sunt exercitate impotriva unor categorii
diferite de acte,  actul administrativ fiscal respectiv actul de executare , ambele emise de
organul fiscal.

Astfel daca  titlu de creanta si alte acte administrativ fiscale pot fi contestate la
organul fiscal competent potrivit art.205, art.206 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala fiscala , republicata, cu modificarile si completarile, actul de executare
poate fi contestat la instanta judecatoreasca competenta in conformitate cu prevederile
art.172-173 din acelasi act normativ.

Avand in vedere prevederile legale enuntate, urmeaza a se respinge ca
inadmisibila contestatia formulata de catre X impotriva Titlului executoriu si Somatiei.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 216 din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

          DECIDE

1.Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata de catre X,
inregistrata la D.G.R.F.P., impotriva Deciziei  de impunere privind platile anticipate cu titlu
de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate precum si obligatii de plata
cu titlu de contributii de asigurari sociale pentru anul 2014, cu privire la suma, care se
compune din:

-plati anticipate cu titlu de impozit pe venit; 
-plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate;

2.Desfiintarea partiala a  Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii,
contestata de catre X, inregistrata la D.G.R.F.P., cu privire la accesoriile,  care se compun
din:

-dobanzi aferente  impozitului pe venit individualizate de plata prin Decizia de
impunere plati anticipate; 
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-dobanzi aferente impozit pe venit individualizate de plata prin Decizia de impunere
plati anticipate;

-penalitati de intarziere aferente impozit pe venit individualizate de plata prin
Decizia de impunere plati anticipate;

-dobanzi aferente contributiilor de asigurari sociale de sanatate individualizate de
plata prin Decizia de impunere plati anticipate;

-penalitati de intarziere aferente contributiilor de asigurari sociale de sanatate
individualizate de plata prin Decizia de impunere plati anticipate ;

Organele  fiscale din cadrul Serviciului Fiscal  Orasenesc vor reanaliza situatia  in
raport de prevederile legale si precizarile din prezenta decizie, vor  recalcula accesoriile  
aferente debitelor de plata reprezentand impozit pe venit si  contributii de asigurari sociale
de sanatate, pe perioada 31.12.2013-31.12.2014  si vor emite un nou act administrativ
fiscal pe perioada in cauza.

3.Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de catre X, inregistrata la
D.G.R.F.P. cu privire la accesoriile care se compun din:

-dobanzi aferente  platilor  anticipate stabilite  cu titlu de impozit pe venit prin
Decizia de impunere pentru plati anticipate; 

-penalitati de intarziere aferente  platilor  anticipate stabilite cu titlu de impozit pe
venit prin Decizia de impunere pentru plati anticipate;

-dobanzi aferente platilor anticipate stabilite cu titlu de contributii de asigurari
sociale de sanatate stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate;

-penalitati de intarziere aferente platilor anticipate stabilite cu titlu de contributii de
asigurari sociale de sanatate stabilite prin Decizia de impunere pentru plati anticipate;

4.Respingerea ca nemotivata a contestatiei formulata de catre X, inregistrata la
D.G.R.F.P. cu privire la dobanzile   aferente debitului reprezentand contributii de asigurari
sociale de sanatate.

5.Respingerea ca inadmisibila  a contestatiei formulata de catre X, inregistrata la
D.G.R.F.P., impotriva Titlului executoriu si Somatiei.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal, in termen de 6 luni de la data
comunicarii, conform  prevederilor  Legii nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ.
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