
NR.583/Il/2011

Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor 
Publice ... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice ...prin adresele 
nr. ... si ... cu privire la  contestatile formulate de domnul ... , CNP ... cu 
domiciliul  in Municipiul ..., b-dul ..., bloc.., sc .., ap ..,  judetul ... inregistrate 
la D.G.F.P.... sub nr....si  .....

Prin  contestatiile  formulate,  domnul  ...   se  indreapta   impotriva 
Decizilior referitoare la obligatii de plata accesorii in suma totala de ... lei 
dupa cum urmeaza:

nr. ............... lei
nr. ............... lei
nr. ................. leu
nr. ................ lei
nr. ................. lei

Petentul solicita anularea Deciziilor referitoare la obligatiile de plata 
accesorii  privind impozitul pe veniturile din activitati independente nr. ... in 
valoare de .. lei,nr. .. in valoare de .. lei,nr... in valoare de . leu, nr. ... in 
valoare de .. lei si nr.   ..in valoare de .. lei.

Directia Generala a Finantelor Publice... prin Biroul de Solutionare a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de 
art.  205 si art.  209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura 
fiscala, este competent sa solutioneze prezenta contestatie.   

I. D-nul ..., domiciliat in municipiul ... bulevardul ..., bloc .., scara .. 
apartamentul.. judetul ..., CNP ..., in baza dispozitiilor art. 205 si art. 207 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, a formulat  contestatie, 
sub nr.... impotriva deciziilor referitoare la obligatiite de plata accesorii dupa 
cum urmeaza :
-  nr. .. din .. in valoare de ..lei,si anexeaza la aceasta si anuntul colectiv ; 
-   nr. .. din .. in valoare de .. lei, si anexeaza la aceasta  anuntul colectiv;
-    nr. .. din ... in valoare de.. lei, si anexeaza la aceasta  si anuntul colectiv;
-    nr. ..din ..in valoare de .. lei, anexeaza la aceasta  anexa la aceasta si 
anuntul colectiv ;
-    nr. ... din .. in valoare de .. lei fara dovada comunicarii;

D-nul   ..  precizeaza  faptul  ca  toate  deciziile  referitoare  la  plati 
accesorii  nominalizate  anterior  sunt  emise  de  Administratia  Finantelor 
Publice ..., in dosarul fiscal nr...

a)  Petentul  solicita  ca prin decizia ce se va emite in solutionarea 
contestatiei , sa fie admisa aceasta contestatie, iar pe cale de consecinta, 
sa fie anulate deciziile norninalizate anterior, pentru urmatoarele motive :
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 Petentul arata ca procedura de comunicare a  actelor  administrative 
contestate respectiv  deciziile referitoare la obligatii  de plata accesorii,  la 
care a facut referire, s-a facut cu  incalcarea regulilor de procedura privind 
comunicarea, deci printr-o procedura viciata.

D-nul ... precizeaza faptul ca, dispozitiile art. 44 Cod procedura fiscala 
prevad  modalitatile  prin  care  actele  administrative  pot  fi  communicate 
contribuabililor, iar la alin. 1) teza I al acestui articol se mentioneaza ca " 
Actul  administrate  fiscal  trebuie  comunicat  contribuabilului  caruia  ii  este 
destinat " .

A!in.  2)  al  aceluiasi  articol,  in  vigoare  la  data  emiterii  actelor 
administrative,  prevede  ca actul  administrativ   fiscal  se  comunica  prin 
prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal, prin posta la domiciliul 
fiscal  al  contribuabilului,  prin  scrisoare  recomandata  cu  confirmare  de 
prirnire, si prin publicitate.

Desi  dispozitiile  art.  44 alin.  2)  lit.  d)  dau  posibilitatea  comunicarii 
actului  administrativ  prin  publicitate,  acelasi  art.  alin.  4)  fac  trimitere  la 
aplicarea  dispozitiilor  Codului  de procedura  civila  in  ceea  ce  priveste  " 
Comunicarea  prin  publicitate  "  ,  dispozitii  care  se aplica  in  mod 
corespunzator.

Or,  din cuprinsul prevederilor  art.  95 din Codul de procedura civila 
rezulta ca citarea, respectiv comunicarea unui act prin publicitate, inclusiv 
prin  afisarea  acestuia  la  sediul  organului  emitent,  se  face  numai  atunci 
cand, prin tot ceea ce a fost intreprins, nu s-a izbutit a se afla domiciliul 
partii respective.

D-nul.. precizeaza ca in cazul de fata, desi organele fiscale cunosteau 
domiciliul  fiscal  al  contribuabilului,  au  procedat  la comunicarea  actelor 
administrative reprezentand decizii referitoare la obligatii de plata accesorii 
prin publicitate, ceea ce evident reprezinta o incalcare a dispozitiilor legale 
aplicabile in cauza, de catre organul fiscal emitent.

Petentul  solicita  organului de solutionare a contestatiei sa ia act de 
faptul ca, pentru decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... din 
..., in valoare de .. lei, emitentul actului Administratia Finantelor Publice ... 
nu poate face dovada comunicarii in niciun al actului deministrativ fiscal.

b). D-nul ... considera ca deciziile nominalizate anterior sunt emise in 
conditii de nelegalitate potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 2) din OG nr. 92/2003 
privind Codul fiscal:

Petentul  precizeaza  ca  dispozitiile  legale  la  care  a  facut  referire 
prevad Cand un contribuabil se infiinteaza sau inceteaza sa mai existe in 
cursul  unui  an  fiscal,  perioada  impozabila  este  perioada  din  anul 
calendaristic pentru care contribuabilul a existat " .  

Din dispozitiile legale invocate rezulta ca contestatorul  poate avea 
calitatea  de  contribuabil  pentru  "  ...-  Cabinet  de  consilier  juridic  ",  doar 
pentru perioada ...cat a fost inregistrat fiscal, intrucat se poate presupune 
ca in aceasta perioada a desfasurat activitatea pentru care a fast inregistrat 
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fiscal, iar ca o consecinta a neplatii impozitului datorat doar pentru aceasta 
perioada poate fi obligat la plati accesorii aferente impozitului astfel stabilit, 
iar nu a impozitului stabilit in mod nelegal pentru intregul an fiscal.

Petentul  precizeaza faptul ca, toate deciziile referitoare la obligatii de 
plata accesorii nominalizate anterior, a caror anulare a solicitat-o, privesc 
perioade de timp ulterioare datei ce poate fi apreciata ca fiind impozabila, 
respectiv ..

In  baza  dispozitiilor  art.  16  alin.  2)  Cod procedura  fiscala  d-nul  .. 
..precizeaza ca a formulat cerere scrisa pe care a depus-o la Administratia 
Finantelor Publice .., unde a fost inregistrata in evidente sub nr. .. din .., prin 
care am solicitat anularea certificatuiui de inregistrare fiscala si a deciziei de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul .., nr. .. din .. .., 
emise  pentru  ..  -  Cabinet  de  consilier  juridic,  intrucat  prin  declaratia  de 
mentiuni  tip  ..,  inregistrata  la  DGFP ..  sub nr.  ..  din  ..,  a  fost  declarata 
incetarea activitatii la data de ..

Anularea  certificatuiui  fiscal  emis  pentru  ...  -  Cabinet  de  consilier 
juridic s-a realizat la data de .., prin scriere olografa pe acesta a mentiunii 
" ANULAT " si semnatura indescifrabila, iar o copie a
certificatului  de  inregistrare  fiscala  anulat  a  fost  transisa  Administratiei 
Finantelor Publice .., unde a fost inregistrata in evidente sub nr. .. din data 
de ..

D-nul  ..  precizeaza ca anularea  certificatuiui  de  inregistrare  fiscala 
constituie prima cauza de nulitate a deciziilor  referitoare la obligatiile  de 
plata accesorii.

Petentul  considera  ca  in  lipsa  unor  dispozitii  legale,  recalcularea 
platilor privind impozitul pe profit ce trebuiau platite in cursul anului .. trebuia 
facuta de intimata ca urmare a solicitarii scrise a contestatorului, ce a fost 
inregistrata in evidentele A.F.P. .. sub nr. .. din data de .. si nr. .. din data de 
.., dar si a anularii certificatuiui fiscal din data de...

D-nul .. considera ca Administratia Finantelor Publice .. a apreciat in 
mod  netemeinic  si  nelegal  ca  cererea  inregistrata  sub  nr.  ..  din  ..  este 
contestatie la decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit 
pe anul .. nr. .. din .. si a transmis-o spre solutionare Biroului Solutionare 
Contestatii din cadrul D.G.F.P. .., la data de ..., deci dupa un termen de .. 
zile, care a solutionat-o la data de ...   prin respingere ca tardiv formulata, si 
a comunicat decizia astfel emisa, la aceeasi data.

Pentru clarificarea situatiei fiscale a contestatorului, la data de . .. .. D-
nul ... a depus " Declaratia privind venitul realizat in romania pe anul .. TIP .. 
" , care a fost inregistrata la A.F.P .. sub nr. .. din .., in continutul careia, la 
cap. II, se mentioneaza ca " ... - Cabinet de consilier juridic " in anul.., a 
realizat venit brut sau net ..lei.

Suma de .. lei stabilita prin decizia de impunere pentru plati anticipate 
cu titlu de impozit pe anul .., nr. ... din .. si suma de.. lei profit brut sau net 
din declaratia tip .. au fost reguarizate prin stabilire in minus a sumei de .. 
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lei  conform  Decizlei  de  impunere  anuala  pentru  veniturile  realizate  din 
Romania  de  persoanele  fizice  pe  anul  ..  nr.  ...  din  ...,  comunicata 
contestatorului la cerere, cu adresa nr. .. din data de ..

D-nul .. considera ca  regularizarea la care a facut referire constituie a 
doua  cauza  de  nulitate  a  deciziilor  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii.

 c)D-nul  ..  considera  ca  toate  deciziile  nominalizate  anterior  sunt 
emise in conditii de nelegalitate intrucat somatiile si titlurile executorii care 
au stat la baza emiteri acestora, aferente trimestrelor .. si .. sunt anulate de 
instanta  de judecata,  iar  somatia  si  titlul  executoriu  care  a stat  la  baza 
emiterii  acesteia,  aferent  trimestrului  ..,  nu  au  fost  comunicate 
contestatorului:

Petentul  considera  ca  deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii nominalizate anterior sunt nelegale pentru faptul ca, coeficientul 
de 0,04% este aplicat si pentru sumele de.. lei fiecare, aferente trimestrelor 
..si ..., desi somatiile si titlurile executorii aferente acestora, emise in cauza 
de Administratia Finantelor Publice .. au fost anulate prin sentinta civila nr. 
.. din .., pronuntata de Judecatoria.. in dosarul nr. .. la care este conexat si 
dosarul nr. .. ce au ca obiect contestatii la executare, hotarare ce a ramas 
definitiva la data de .. prin respingerea ca nefondat a recursului declarat de 
institutia financiara sus-mentionata.

Sentinta in cauza este comunicata AFP .., de catre instanta.
De  asemenea,  deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii 

nominalizate  anterior  sunt  nelegale  si  pentru  faptul  ca,  coeficientul  de 
0,04% este calculat si pentru trimestrul .., desi somatia si titlul executoriu 
care a stat la baza emiterii acesteia, aferente acestui trimestru, nu au fost 
comunicate contestatorului pana la data de ...

D-nul ..arata ca urmare a depunerii unei solicitarii scrise  formulata in 
baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, prin 
adresa nr. ..din ... Administratia Finantelor Publice ...a comunicat somatia 
nr. ... din... si titlul executoriu ce a stat la baza emiterii acesteia nr. .. din ..., 
ambele  emise  in  dosarul  de  executare  nr.  .. pentru  ..,  strada .. nr.  .. 
localitatea Jilavele, judetul lalomita, precum si anuntui colectiv nr. .. din data 
de ...,  din continutul caruia rezulta : nr. Crt. .. ; contribuabil .. .. domiciliu 
fiscal str. .. nr. Postal .. localitatea .., judetui l.. comunicat actul administrate 
" Somatie " nr. ..din ...

D-nul .. arata ca dispozitiile art. 43 alin. 2) lit. c) Cod procedura fiscala 
prevad ca actul  administrativ trebuie sa cuprinda datele de identificare a 
contribuabilului,  in  timp  ce  dispozitiile  art.  136.3.  lit.  c)  si  d)  din  Norme 
Metodologice, prevad ca titlurile executorii se transmit printr-o adresa care 
trebuie sa cuprinda numele si prenumele sau sediul debitorului, respectiv 
domiciliul sau sediul debitorului.

De  asemenea,  dispozitiile  art.  145  alin.  1)  Cod  procedura  fiscala 
prevad ca " Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei.  Daca in 
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termen de  15  zile  de  la  comunicarea  somatiei  nu  se  stinge  debitul,  se 
continua masurile de executare silita. Somatia este insotita de un exemplar 
al titlului executoriu ".

D-nul  ..  arata  ca  somatiile  si  titlurile  executorii  care  stau  la  baza 
emiterii acestora sunt acte de executare, intrucat se refera la persoana si 
domiciliul debitorului, iar nu acte administrative, care se refera la persoana 
si domiciliul fiscal a! contribuabilului, de unde rezulta ca, intocmirea actelor 
de executare cu elemente referitoare la domiciliul fiscal al debitorului, iar nu 
la  domiciliul  debitorului,  care sunt  diferite,  constituie  cauza de nulitate  a 
acestora.

De asemenea, comunicarea somatiilor si a titlurilor executorii care au 
stat la baza emiterii acestora, la domiciliul fiscal al debitorului, constituie o 
procedura  de  comunicare  viciata,  si  deci  o  cauza  de  anulare  a  acestei 
proceduri.

Actele  de "executare  se transmit  la  domiciliul  debitorului,  iar  nu la 
domiciliul fiscal al contribuabilului.

D-nul...precizeaza ca desi actele de executare - titlu de executare si 
somatie – aferente trinestrului  ...  si  ...sunt  emise in sistem informatic,  la 
datele de ..; .. si ... identitatea datei de emitere a acestora fiind motivata de 
organul  de  executare  prin  emiterea  automata  a  acestora  de  catre 
calculator,  actele  de  executare  -  titlu  executoriu  si  somatie  -  aferente 
trimestrului  ..  nu sunt  emise la  data de ..  cum era normal,  ci  la  o data 
ulterioara,  care  a  fost  influientata  de  interventia  factorului  uman  asupra 
sistemului informatic, ce apare in opinia contestatorului ca subiectiva.

D-nul  ...  considera  ca   deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata 
accesorii la care a facut referire anterior sunt nelegale si pentru faptul ca, in 
titlul executoriu nr. .. din data de .., aferent trimestrului .. sunt mentionate 
deciziile de calcul accesorii nr. .. din.. in cuantum de .. lei ; nr. .. din .. in 
cuantum de .. lei ; nr... din ..in cuantum de..lei ; nr.... din .. in cuantum de .. 
lei, si respectiv declaratia de impunere pentru plati anticipate nr. .. din .. in 
cuantum de .. lei care, au fost anulate odata cu titlul executoriu.

 D-nul  ..  solicita   admiterea  contestatiei  si  anularea  deciziilor 
referitoare la obligatii de plata accesorii, nominalizate anterior.
In drept, dispozitiile art. 205, 207 Cod procedura fiscala.in sustinere d-nul .. 
anexeaza  in  copie  deciziile  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii, 
nominalizate  ,  cererea  formulata  in  baza Legii  nr.  544/2001 si  adresa  - 
raspuns la aceasta, prin care s-au comunicat inscrisurile solicitate, precum 
si  decizia  de  impunere  pe  anul  ..,  prin  care  s-a  facut  regularizarea 
veniturilor pe acest an.

In  data  de  ..  sub  nr  ..d-nul  ...  depune  contestatie  nr.  ..impotriva 
Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ..din data de ... in suma 
de .. lei prin care solicita anularea deciziei referitoare la obligatii de plata 
accesorii decizie mentionata si in contestatia nr. ...
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Prin contestatia intata sub nr. ..  D-nul ..nu aduce alte argumente si 
documente  in sustinere in plus fata de cele mentionate in contestatia nr....

II.  Administratia Finantelor Publice .. , in referatul cu propuneri 
de solutionare a contestatiei nr .. si ...  formuleaza urmatorul punct de 
vedere:
        AFP .. precizeaza faptul ca petentul a formulat contestatie  impotriva 
deciziilor referitoare la obligatii de plata accesorii dupa cum urmeaza:

-nr...  din  ..  in  suma de..  lei,  publicata  prin  afisare ,concomitent,  la 
sediul A.F.P. ... si pe pagina de internet a ANAF, a anuntului nr...prin care 
se considera comumicat in termen de...zile de la data afisarii;

-nr...  din ..  in suma de ..  lei,  publicata prin afisare, concomitent,  la 
sediul A.F.P. .. si pe pagina de internet a ANAF, a anuntului nr... prin care 
se considera comunicat in termen de .. zilc de la data afisarii;

-nr....  din.. in suma de ..  leu, publicata prin afisare, concomitent, la 
sediul A.F.P. .. si pe pagina de internet a ANAF, a anuntului nr...prin care 
se considera comunicat in termen de .. zile dc la data afisarii;

-nr.... din ... in suma de .. lei, publicata prin afisare, concomitent, la 
sediul A.F.P... si pe pagina de internet a ANAF, a anuntului nr....prin care 
se considera comunicat in termen de .. zile de la data afisarii;

-nr....din .. in suma de.. lei - fara dovada conunicarii.
AFP ... precizeaza faptul ca  contestatia nu a fost depusa in termen 

conform  prevederilor  art.207,  alin.  l,din  O.G.92/2003  privind  Codul  de 
procedura fiscala republicata, anunturile mentionate mai sus de pe pagina 
de internet fiind din ..si ..   iar contestatia a fost dupusa in data de ...

AFP ..  arata ca in  sustinere dl.  ...,  arata ca deciziile  referitoare la 
obligatii de plata accesorii, mentionate mai sus, au fost comunicate printr-o 
procedura viciata sau nu se poate face dovada comunicarii lor si sunt emise 
in conditii de nelegalitate deoarece:

-pentru neplata impozitului pe perioada ...cat a fost inregistrat fiscal 
nu poate fi obllgat la plati accesorii pentru intregul an fiscal.

-toate  deciziile  nominalizate  anterior  sunt  emise  in  conditii  de 
nelegalitate  intrucat  somatiile  si  titlurile  executorii  care  au  stat  la  baza 
comunicarii acestora, aferente trimestrelor ..si .. sunt anulate de instanta de 
judecata, iar somatia si titlul executoriu care a stat la baza emiterii acesteia, 
aferent trimestrului ...,nu au fost comunicate contestatorului.

AFP ...  precizeaza  ca   analizand  contestatia  inregistrata  la  A.F.P. 
..sub nr....,formuleaza urmatorul punct de vedere:

-Conform art.207, alin.l, din O.G.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala  contestatia  nu  a  fost  depusa  in  termen  de  30  zile  de  la  data 
comunicarii actului administrativ fiscal.

-Decizia  referitoare  la  obligatiile  de plata  accesorii  nr...figureaza in 
evidenta fiscala cu confirmare de primire la data ...,
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-Conform  art.82,  alin.8  din  Lg.571/2003  privind  Codul  fiscal 
contribuabilii  care  realizeaza  venituri  din  activitati  independente  si/sau 
venituri  din  activitati  agricole  si  care  in  cursul  anului  fiscal  isi  inceteaza 
activitatea, precum si cei care intra in suspendare temporara a activitatii, 
potrivit  legislatiei  in  materie,  au  obligatia  de  a  depune  la  organul  fiscal 
competent o declaratie, insotita de documente justificative , in termen de .. 
zile  de  la  data  producerii  evenimentului,in  vederea  recalcularii  platilor 
anticipate.

In urma celor  relatate  AFP ...  considera ca neitemeiata contestatia 
numitului ...

Prin referatul nr. .. privind solutionarea contestatiei d-nul ... sub nr...din 
data de .. ,AFP .. precizeaza faptul ca decizia referitoare la obligatiile de 
plata  accesorii  nr....  din  data de ..  a  fost  comunicata in  data de ...  prin 
corespondenta cu confirmare de primire fiind operata in evidenta.

AFP ... precizeaza faptul ca Decizia de calcul accesorii nr. ... din data 
de ...a fost emisa in mod corect de organul fiscal datorita neachitatrii  de 
catre contribuabil a debitelor satabilite prin decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul .. nr... din ..

III.  Luind  in  considerare  constatarile  organului  fiscal, 
documentele  existente  la  dosarul   contestatiei  precum   si  actele 
normative  in  vigoare   in  perioada  invocata   de  contestatoare  si 
organul fiscal se retin urmatoarele:

Avand in vedere faptul ca prin contestatiile inaintate sub nr....  si ... 
vizeaza  aceeasi  categorie  de  obligatii  fiscale  dar  care  sub  aspectul 
cuantumului se influenteaza reciproc (Decizia de calcul accesorii nr.... din 
data de .. este mentionata  in ambele contestatii),organul de solutionare al 
contestatiilor a procedat la conexarea dosarelor pentru a sigura o mai buna 
administrare  si  valorificare  a  probelor  in  conformitate  cu  prevederile 
Ordinului nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală pct. 9.6 ce precizeaza faptul ca :

  “9.6. În situaţiile în care organele competente au de soluţionat două 
sau mai multe contestaţii, formulate de aceeaşi persoană fizică sau juridică  
împotriva unor titluri de creanţă fiscală, sau alte acte administrative fiscale  
încheiate de aceleaşi organe fiscale sau alte organe fiscale vizând aceeaşi  
categorie  de  obligaţii  fiscale  sau  tipuri  diferite,  dar  care  sub  aspectul  
cuantumului  se  influenţează  reciproc,  se  va  proceda  la  conexarea  
dosarelor,  dacă  prin  aceasta  se  asigură  o  mai  bună  administrare  şi  
valorificare a probelor în rezolvarea cauzei.”
              In conformitate cu prevederile art. 213 alin. (5) din O.G. 
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare  ,“organul  de  soluţionare  competent  se  va 
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pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de 
fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai 
proceda la analiza pe fond a cauzei.”

                1.Referitor la termenul de contestare :
       In  vederea   analizarii  termenului  de  contestare  organul  de 

solutionare al contestatiilor prin adresa nr... a solicitat de la A.F.P. ..  sa ne 
mentioneze daca deciziile contestate de petent au fost comunicate acestuia 
prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 al.(2) lit.a),b) si 
c) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala ,republicata ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, iar in cazul in care procedura a fost 
respectata sa se transmita copii de  pe confirmarile si plicurile  returnate 
precum si dovada publicarii pe pagina de internet a A.N.A.F . a anunturilor 
de publicare pentru fiecare decizie  contestat in parte.

In data de .. sub nr. ... prin adresa de raspuns A.F.P. ... precizeaza 
faptul ca 

- decizia de plata accesorii nr. ...in suma de .. lei  a fost transmisa cu 
adresa nr.. din data de..

  -decizia de plata accesorii  nr.  ..  din data de ..in suma de..lei  a fost 
comunicata  prin  publicitate  pe portalul  M.F.  prin  anuntul  nr...  din..  si  se 
precizeaza ca nu se detine plicul returnat.

  -Deciziile de plata accesorii nr. ..din data de .. si nr. .. din .. in suma de . 
leu si ..lei nu au fost transmise deoarece costul  corespondentei este mai 
mare decat suma de plata.
     -Decizia de plata accesorii nr....din data de ..in suma de .. lei a fost 
comunicata prin publicitate pe site prin anuntul nr. .. si in  .. si nu a fost 
returnat plicul.

    In  sustinere  d-nul..arata  ca  procedura  de  comunicare  a  actelor 
administrative  fiscale  a  fost  viciata  in  sensul  ca   nu  s-a  respectat 
prevederile art. 44 din Codul de procedura fiscala .

     In drept, art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul 
de procedura fiscala ® precizeaza urmatoarele :

Art. 44 Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi 

este destinat. 
(2) Actul  administrativ  fiscal  se  comunică  prin  po tă,  cu  scrisoareș  

recomandată cu confirmare de primire. 
(.......)
(2^2) În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost 

posibilă potrivit alin. (2^1), aceasta se realizează prin publicitate.
   (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la 

sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală,  a unui anunţ în care se menţionează că a fost 
emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor 
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administrative emise de organele fiscale prevăzute la  art.  35,  afişarea se 
face, concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii 
administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, 
publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeţean. În toate 
cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 
zile de la data afişării anunţului.

     Totodata in conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) din Codul de 
procedura fiscala „ Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la  
data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.”

 1.1).  In  ceea  ce  priveste  termenul  de  contestare  al   Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr...din data de ..  in suma de .. 
lei .

Din analiza dosarului cauzei s-au constatat urmatoarele :
In data de .. sub nr. ...  d-nul ... a solicitat de la A.F.P.... in baza  Legii 

544/2011 privind liberul access la informatiile de interes public  sa primesca 
din  dosarul  fiscal  copii  de  pe   deciziile  referitoare  la  deciziile  de  calcul 
accesorii  precum si dovada procedurii de comunicare a acestora .

Prin adresa de raspuns sub nr. .. A.F.P. .. precizeaza faptul ca pune la 
dispozitia  d-lui  ..   o copie de pe Decizia referitoare la obligatii  de plata 
accesorii nr. ...  fara confirmare de primire.

A.F.P.  ..  prin  referatul  nr....  privind  solutionarea contestatiei  d-lui  ... 
..sub  nr.  ..  din  data  de..  ,  precizeaza  faptul  ca  Decizia  referitoare  la 
obligatiile de plata accesorii nr.... din data de ... a fost comunicata in data de 
...  prin corespondenta cu confirmare de primire fiind operata in evidenta 
,fara a putea face dovada acestui lucru. 

Analizand  termenul  de  depunere  al  contestatiei  pentru  Decizia 
referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr..  din data de .. prin care s-a 
stabilit suma de plata de .. lei in raport cu modul de comunicare al actului 
administrativ fiscal contestat prevazut la art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 
92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala , se constata faptul ca a fost 
viciata comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal contestat, 
prin nerespectarea procedurii în materie.

In acest caz sunt  aplicabile prevederile  Ordinului nr. 2.137 din 25 
mai  2011 privind  aprobarea Instrucţiunilor  pentru  aplicarea titlului  IX  din 
Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală 
pct.3.9 in care se stipuleaza  :

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - 
Termenul de depunere a contestaţiei
3.9 În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea  termenului  de  depunere  a  contestaţiei,  iar  în  urma 
demersurilor  întreprinse  nu  se  poate  face  dovada  datei  la  care 
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contestatorul  a  luat  la  cunoştinţă  de  actul  administrativ  fiscal  atacat, 
inclusiv  în  situaţia  în  care  comunicarea  prin  publicitate  a  fost 
viciată  prin  nerespectarea  procedurii  în  materie,  aceasta  va  fi 
considerată depusă în termenul legal.

Avand in vedere cele aratate mai sus contestatia formulata impotriva 
Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... din data de ... va fi 
considerata  depusa in termenul legal .

         1.2). In ceea ce priveste termenul de contestare al  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. din data de ... in suma 
de .. leu .

Din analiza dosarului cauzei s-au constatat urmatoarele :
A.F.P. .. in Referatul cu propuneri de solutionare precizeaza faptul ca 

Deciziei  referitoare la obligatiile  de plata accesorii   nr.  ..din data de .  in 
suma de .. leu a fost comunicata prin publicitate concomitent la sediul A.F.P 
.. si pe pagina de internet a ANAF prin anuntul colectiv nr... din data de ... 

Prin adresa nr. ... arata faptul ca  Decizia referitoare la obligatiile de 
plata  accesorii   nr.  ..din  data  de  ..  nu  a  fost  transmisa  contestatarului 
deoarece costul corespondentei este mai mare decat suma de plata.

In data de .. sub nr....  d-nul .. a solicitat de la AFP... in baza  Legii 
544/2011 privind liberul access la informatiile de interes public  sa primesca 
din  dosarul  fiscal  copii  de  pe   deciziile  referitoare  la  deciziile  de  calcul 
accesorii  precum si dovada procedurii de comunicare a acestora .

Prin adresa de raspuns sub nr. .. A.F.P. ... precizeaza faptul ca pune 
la dispozitia  d-nului.. si o copie de pe Decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr. ..

Analizand  termenul  de  depunere  al  contestatiei  pentru  Decizia 
referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr  ..  din data de  ..prin care s-a 
stabilit suma de plata de 1 leu in raport cu modul de comunicare al actului 
administrativ fiscal contestat prevzut la art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 
92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala , se constata faptul ca a fost 
viciata comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal contestat, 
prin nerespectarea procedurii în materie.

In acest caz sunt  aplicabile prevederile  Ordinului nr. 2.137 din 25 
mai  2011 privind  aprobarea Instrucţiunilor  pentru  aplicarea titlului  IX  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pct. 
3.9 in care se stipuleaza  :

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - 
Termenul de depunere a contestaţiei

3.9  În  condiţiile  în  care  din  actele  dosarului  cauzei  nu  se  poate 
verifica  respectarea  termenului  de  depunere  a  contestaţiei,  iar  în  urma 
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul 
a luat la cunoştinţă de actul administrativ fiscal atacat, inclusiv în situaţia în 
care  comunicarea  prin  publicitate  a  fost  viciată  prin  nerespectarea 
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procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.
Avand in vedere cele aratate mai sus contestatia formulata impotriva 

Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr... in suma de ..leu din 
data de ..   va fi considerata  depusa in termenul legal . 

   1.3.) In  ceea  ce  priveste termenul  de  contestare  al  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. din data de ...in suma de ... 
lei .

        Din analiza dosarului cauzei s-au constatat urmatoarele :
          Suma individualizata prin  Decizia referitoare la obligatiile de plata 
accesorii  nr. ...din data de .. este de.. lei si nu de .. lei cum eronat sustine 
conrestatorul.  

AFP ... precizeaza in Referatul cu propuneri de solutionare faptul ca 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. ... din data de ..in 
suma de ..leI a fost comunicata prin publicitate concomitent la sediul A.F.P .. 
si pe pagina de internet a A.N.A.F. prin anuntul colectiv nr. ... din data de ...

Iar  prin  adresa  nr.  ..  precizeaza  faptul  ca   Decizia  referitoare  la 
obligatiile  de  plata  accesorii   nr.  ...din  data  de  ..  nu  a  fost  transmisa 
contestatarului la domiciliu  deoarece costul corespondentei este mai mare 
decat suma de plata.

In data de .. sub nr. ..  d-nul .. a solicitat de la AFP .. in baza  Legii 
544/2011 privind liberul access la informatiile de interes public  sa primesca 
din  dosarul  fiscal  copii  de  pe   deciziile  referitoare  la  deciziile  de  calcul 
accesorii  precum si dovada procedurii de comunicare a acestora .

Prin adresa de raspuns sub nr. .. A.F.P. .. precizeaza faptul ca pune la 
dispozitia  d-nului ... o copie de pe Decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr. ...

Analizand  termenul  de  depunere  al  contestatiei  pentru  Decizia 
referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr ..   din data de.. prin care s-a 
stabilit suma de plata de .. lei  in raport cu modul de comunicare al actului 
administrativ fiscal contestat prevzut la art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 
92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala , se constata faptul ca a fost 
viciata comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal contestat, 
prin nerespectarea procedurii în materie.

In acest caz sunt  aplicabile prevederile  Ordinului nr. 2.137 din 25 
mai  2011 privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pct. 
3.9 in care se stipuleaza  :

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - 
Termenul de depunere a contestaţiei
3.9 În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea  termenului  de  depunere  a  contestaţiei,  iar  în  urma 
demersurilor  întreprinse  nu  se  poate  face  dovada  datei  la  care 
contestatorul  a  luat  la  cunoştinţă  de  actul  administrativ  fiscal  atacat, 
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inclusiv în situaţia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin 
nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în 
termenul legal.

Avand  in  vedere  cele  aratate  mai  sus  contestatia  formulata 
impotriva Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr...  in suma de 
..lei, din data de .. va fi considerata  depusa in termenul legal .

 1.4.) In  ceea  ce  priveste  termenul  de  contestare  al Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. .. din data de .. in suma de.. 
lei .

     Din analiza dosarului cauzei s-au constatat urmatoarele :
AFP .. precizeaza in Referatul privind solutionarea contestatiei  faptul 

ca Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr.... din data de .. in 
suma de .. lei a fost comunicata prin publicitate concomitent la sediul A.F.P 
..si pe pagina de internet a A.N.A.F. prin anuntul colectiv nr. .. din data de ...

Iar  prin  adresa  nr.  ...  precizeaza  faptul  ca   Decizia  referitoare  la 
obligatiile  de  plata  accesorii   nr.  ...  din  data  de  ..a  fost  comunicta 
contribuabilului dar nu a fost returnat plicul cu confirmarea de primire.

In data de ..sub nr. ...  d-nul.. a solicitat de la AFP ... in baza  Legii 
544/2011 privind liberul access la informatiile de interes public  sa primesca 
din  dosarul  fiscal  copii  de  pe   deciziile  referitoare  la  deciziile  de  calcul 
accesorii  precum si dovada procedurii de comunicare a acestora .

Prin adresa de raspuns sub nr. ... A.F.P. .. precizeaza faptul ca pune 
la dispozitia  D-nul ... si o copie de pe Decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr. ...

Analizand  termenul  de  depunere  al  contestatiei  pentru  Decizia 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr ...  din data de  ..prin care s-a 
stabilit suma de plata de .. lei  in raport cu modul de comunicare al actului 
administrativ fiscal contestat prevzut la art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 
92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala , se constata faptul ca a fost 
viciata comunicarea prin publicitate a actului administrativ fiscal contestat, 
prin nerespectarea procedurii în materie.

In acest caz sunt  aplicabile prevederile  Ordinului nr. 2.137 din 25 
mai  2011 privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pct. 
3.9 in care se stipuleaza  :

3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 din Codul de procedură fiscală - 
Termenul de depunere a contestaţiei
3.9 În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea  termenului  de  depunere  a  contestaţiei,  iar  în  urma 
demersurilor  întreprinse  nu  se  poate  face  dovada  datei  la  care 
contestatorul  a  luat  la  cunoştinţă  de  actul  administrativ  fiscal  atacat, 
inclusiv în situaţia în care comunicarea prin publicitate a fost viciată prin 
nerespectarea procedurii în materie, aceasta va fi considerată depusă în 

 12



termenul legal.
Avand  in  vedere  cele  aratate  mai  sus  contestatia  formulata 

impotriva Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ...  din data de 
...in suma de .. lei  va fi considerata  depusa in termen.

1.5.)  In  ceea  ce  priveste  termenul  de  contestare  aI  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. ...din data de ..in suma de ... 
lei .

Din analiza dosarului cauzei s-au constatat urmatoarele :
AFP ... precizeaza in Referatul privind solutionarea contestatiei faptul 

ca Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii  nr. ... din data de ..in 
suma de ... lei a fost comunicata prin publicitate concomitent la sediul A.F.P 
... si pe pagina de internet a A.N.A.F. prin anuntul colectiv nr... din data de 
... 

Iar prin adresa nr. ... precizeaza faptul ca  pentru Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii  nr. ... din data de ... si nu detine plicul  plicul cu 
confirmarea de primire.

Prin adresa de raspuns sub nr. ... A.F.P..precizeaza faptul ca pune la 
dispozitia  D-nul ...si o copie de pe Decizia referitoare la obligatii de plata 
accesorii nr. ...

In data de ... sub nr. ... d-nul ...a solicitat de la AFP .. in baza  Legii 
544/2011 privind liberul access la informatiile de interes public  sa primesca 
din  dosarul  fiscal  copii  de  pe   deciziile  referitoare  la  deciziile  de  calcul 
accesorii  precum si dovada procedurii de comunicare a acestora .

Analizand  termenul  de  depunere  al  contestatiei  pentru  Decizia 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr  ...prin care s-a stabilit suma de 
plata de ..lei in raport cu modul de comunicare al actului administrativ fiscal 
contestat prevzut la art. 44 alin (1),(2),(3) din O.G. nr. 92/2003 (R) privind 
Codul  de  procedura  fiscala  ,  se  constata  faptul  ca  a  fost  viciata 
comunicarea prin publicitate a actului  administrativ  fiscal  contestat,   prin 
nerespectarea procedurii în materie.

In acest caz sunt  aplicabile prevederile  Ordinului nr. 2.137 din 25 
mai  2011 privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală pct. 
3.9 in care se stipuleaza  :

        3. Instrucţiuni pentru aplicarea  art. 207 din Codul de procedură 
fiscală - Termenul de depunere a contestaţiei

3.9 În condiţiile în care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica 
respectarea termenului de depunere a contestaţiei, iar în urma demersurilor 
întreprinse nu se poate face dovada datei la care contestatorul  a luat la 
cunoştinţă  de actul  administrativ  fiscal  atacat,  inclusiv  în  situaţia  în  care 
comunicarea prin publicitate a fost viciată prin nerespectarea procedurii în 
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materie, aceasta va fi considerată depusă în termenul legal.
Avand  in  vedere  cele  aratate  mai  sus  contestatia  formulata 

impotriva Deciziei referitoare la obligatii de plata accesorii nr ..  din data de 
... in suma de... lei  va fi considerata depusa in termen.

In consecinta contestatia formulata de petent impotriva  Deciziilor de 
calcul accesorii  nr.... / .. ,nr.... ,nr....,nr.... si nr.... este considerata ca fiind 
depusa in termen motiv pentru care va fi analizat fondul cauzei. 

2.Referitor  la  Deciziile  referitoare la obligatii  de plata accesorii  in 
suma totala de .. lei :

-nr.... lei
-nr. ... lei
-nr. ..leu
-nr. .. lei
-nr.... lei

2.1. In ceea ce priveste  Decizia de impunere nr .  . / . prin care s-
a stabilit  suma de .. lei,  la Decizia de impunere nr . .. /..prin care s-a 
stabilit suma de .. lei , Decizia de impunere nr .... ..prin care s-a stabilit 
suma de ..  lei  si  la Decizia de impunere  nr ....  prin care s-a stabilit 
suma de ...lei emise ca urmare a neachitarii platilor anticipate stabilite 
prin  Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe 
anul ..  nr....

  In fapt, in data de ... contribuabilul a depus Declaratia privind ventitul 
estimat pe anul .. inregistrata la A.F.P. ... sub. nr... in care venitul estimat 
declarat este in suma de ...lei, optand astfel pentru impozitarea  venitului 
prin plati anticipate si nu in sistem real.

In baza  declaratiei depuse de domnul.. ,A.F.P. .. a emis  Decizia de 
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul... inregistrata sub 
nr.  ..   pe  care   i-a   comunicat-o  petentului    la  data  emiterii   potrivit 
semnaturii de primire de pe  copia aflata in copie la dosarul cauzei .

Prin Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe 
anul ..   nr. ..a fost stabilit  un  impozit in suma de ..   lei, cu urmatoarele 
termene de plata:
- .. suma de .. lei;
- .. suma de .. lei;
- ..suma de ..lei;
- .. suma de .. lei;

Din analiza fisei analitice din evidenta pe platitor cat si din afirmatiile 
facute de contestatar in cuprinsul contestatiei, se retine ca nu si-a achitat 
debitele la termenele stabilite.
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In data de .. sub nr. .. d.nul ... depune la Declaratia privind veniturile 
realizate in Romania cod .. pentru anul ..unde la punctul II privind veniturile 
realizate din activitati juridice cod CAEN 6910 se specifica

- data de incepere a activitatii ...
- data de incetare a activitatii ...
- venit anual .. lei.
In data de..  sub nr...cod ..A.F.P. ..  emite in baza art.  84 din legea 

571/2003 privind Codul fiscal ,cu completarile si modificarile ulterioare ,si a 
Declaratiei  privind veniturile realizate din Romania pe anul .. inregistrata 
sub nr.  ..  din  data de ..  prin  care se stabileste  Diferente  de impozit  de 
regularizat stabilit in minus in suma de .. lei. 

In ceea ce priveste motivatia contestatarului si anume ca la data de .. 
si-a inchis activitatea nu  poate duce la solutionarea favorabila a cauzei 
intrucat in conformitate cu art. 81 alin.(1) si (3) din Legea 571/2003 privind 
Codul  fiscal,cu modificarile si completrarile ulterioare, coroborat cu pct. 166 
din HG 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal , 
in  termen de 15 zile de la producerea unui eveniment produs in cursul unui 
an fiscal respectiv incetarea activitatii, petentul avea obligatia sa depuna o 
noua declaratie de venit estimat  in vederea recalcularii platilor anticipate:

“ART. 81
Declaraţii de venit estimat
(1) Contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care 

încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună la organul  
fiscal competent o declaraţie referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate 
a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii  
evenimentului.  Fac  excepţie  de  la  prevederile  prezentului  alineat  
contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin 
reţinere la sursă.

(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi  cei care 
au realizat  venituri  pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei  
care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu 
cel  puţin 20% faţă de anul  fiscal  anterior  depun, odată cu declaraţia  de 
impunere, şi declaraţia estimativă de venit .

166. În sensul  art. 81 alin. (3) din Codul fiscal, prin motive obiective 
care conduc la depunerea unei noi declaraţii de venit estimat în vederea 
recalculării nivelului plăţilor anticipate se înţelege: întreruperi temporare de 
activitate  în  cursul  anului  din  cauza  unor  motive medicale,  justificate  cu  
documente, situaţii de forţă majoră, alte cauze care generează modificarea 
veniturilor.”

Se retine ca petentul nu si-a depus o noua declaratie de venit  estimat 
in termen de.. zile de la incetarea activitatii  respectiv de la data de ..pentru 
ai fi recalculate  platile  anticipate  de catre organul fiscal, motiv pentru care 
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trebuia sa respecte termenele scadente din   Decizia de impunere pentru 
plati anticipate cu titlu de impozit pe anul ..  nr...

De asemenea se retine ca Deciziile referitoare la obligatiile de plata 
accesorii  contestate ca si document prin care s-a individualizat suma de 
plata au ca si sursa  declaratia .. respectiv Decizia de impunere pentru plati 
anticipate cu titlu de impozit pe anul .. depusa de petent la data ...

De asemeni conform art 82 alin 1,alin 2,alin 3 din acelasi act normativ 
se precizeaza :

ART. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit
        (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente,  
din  cedarea  folosinţei  bunurilor,  cu  excepţia  veniturilor  din  arendare,  
precum şi venituri din activităţi agricole sunt obligaţi să efectueze în cursul  
anului  plăţi  anticipate cu titlu  de impozit,  exceptându-se cazul  veniturilor  
pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.

(2) Plăţile  anticipate  se  stabilesc  de  organul  fiscal  competent  pe 
fiecare sursă de venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat  
sau venitul  net  realizat  în  anul  precedent,  după caz, prin  emiterea unei  
decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii.
      (3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 15 
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

In ceea ce priveste sustinerea petentului ca  prin  Declaratia privind 
veniturile realizate in Romania cod 200 pentru anul .. a declarat un venit 
realizat de ..lei,  nu poate duce la  modificarea actelor contestate  intrucat 
aceasta declaratie nu inlatura obligatia pe care petentul o avea in momentul 
cand  a  optat pentru modul de impozitare prin plăţi anticipate de asi efectua 
în cursul anului ..  plăţile anticipate cu titlu de impozit potrivit deciziei emise 
de organul fiscal.

Intrucat   debitele  nu au  fost  achitate  la  termenele  stabilite,  pentru 
neachitarea lor petentul datoreaza in mod corect  dobanzi   de intarziere in 
suma  de  ..  lei,  in conformitate  cu  prevederile  art.119  din  Codul  de 
procedura fiscala:

“ART. 119
  Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de întârziere
    (1)  Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a 
obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi  
de întârziere.”
 Nivelul dobanzilor si penalitatilor este stabilit prin art 120 alin 7 si art 
120^1 din aceelasi act normativ
Art. 120 Dobânzi:
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(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi 
poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

Art. 120^1 Penalităţi de întârziere
(1) Plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se sancţionează cu o 

penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenţă a 
obligaţiilor fiscale principale.

(2) Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte astfel: 
a)  dacă  stingerea  se  realizează  în  primele  30  de  zile  de  la 

scadenţă,  nu  se  datorează  şi  nu  se  calculează  penalităţi  de 
întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;

b)  dacă  stingerea  se  realizează  în  următoarele  60  de  zile, 
nivelul  penalităţii  de  întârziere  este  de  5%  din  obligaţiile  fiscale 
principale stinse;

c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităţii 
de întârziere este de 15% din obligaţiile  fiscale principale rămase 
nestinse.

(3)  Penalitatea  de  întârziere  nu  înlătură  obligaţia  de  plată  a 
dobânzilor

In consecinta contestatia urmeaza sa fie respinsa ca neintemeiata in 
temeiul   pct.11.1  lit.  a)  din   OPANAF nr.  2137/2011 privind  aprobarea 
lnstructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanta  Guvernului  nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in care se precizeaza :

11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
    a)  neîntemeiată,  în  situaţia  în  care argumentele de fapt  şi  de drept 
prezentate în susţinerea contestaţiei  nu sunt  de natură să modifice cele 
dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;

          2.2) Referitor la Decizia de  la plati accesorii nr. .. /.. in suma de .. 
leu ce este individualizata pentru declaratia nr ...
         In fapt ,d-nul .. contesta Decizia  referitoare la obligatii de     plata 
accesorii nr. .. din data de ..prin care au fost instituite accesorii in suma de 
.. leu, pentru perioada ... si priveste venituri din cedarea folosintei bunurilor.

    In fapt, in data de .. sub nr. de inregistrare  .. cod 260   A.F.P. .. 
emite  decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 
.. pe numele de .. CNP ..prin care a fost stabilit un  impozit in suma de .. lei, 
cu urmatoarele termene de plata:

- .. suma de ..lei;
- ..suma de ..lei;
- ..suma de ..lei;
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Din  analiza  dosarului  contestatiei  organul  de  solutionare  al 
contestatiei   retine faptul  ca d-nul  ..  nu  isi  motiveaza contestatia  si  nu 
depune dovezi cu privire la acest capat de cerere .
        Avand  in  vedere  situatia  de  fapt  prezentata  se  constata  ca 
neintemeiate sustinerile petentului avand in vedere si faptul ca aceasta nu 
aduce in sustinere argumente si documente doveditoare care sa-i sustina 
afirmatiile in conformitate cu art.  65 din  OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala ,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 

Art. 65 Sarcina probei în dovedirea situaţiei de fapt fiscale
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele şi faptele care au stat la 
baza declaraţiilor sale şi a oricăror cereri adresate organului fiscal.

In conformitate cu prevederile art. 206 si art. 213 din OG nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicata, se precizeaza :
Art. 206“ (1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

c) motivele de fapt şi de drept;[…]
d) dovezile pe care se întemeiază;”
Art.213 ,(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica 

motivele  de  fapt  şi  de  drept  care  au  stat  la  baza  emiterii  actului  
administrativ  fiscal.  Analiza  contestaţiei  se  face  în  raport  de  susţinerile 
părţilor,  de  dispoziţiile  legale  invocate  de  acestea  şi  de  documentele  
existente  la  dosarul  cauzei.  Soluţionarea  contestaţiei  se  face  în  limitele 
sesizării.”

Aceste prevederi se coroboreaza cu cele ale punctului 2.5 din Ordinul 
nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală,  republicată,  emis  de  Preşedintele  Agenţiei  Naţionale  de 
Administrare Fiscală care precizeaza“ Organul de soluţionare competent 
nu se poate substitui contestatorului cu privire la motivele de fapt şi  
de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
precum si cu prevederile pct. 11.1 lit. a) si b) din  Ordin nr. 2.137 din 25 
mai  2011  privind aprobarea Instructiunilor  pentru  aplicarea titlului  IX din 
Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată,  emis  de  Preşedintele  Agenţiei  Naţionale  de  Administrare 
Fiscală, potrivit cărora:

“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
b) nemotivatã, contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept 

în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei 
supuse soluţionării”.

In  concluzie,  se constata  ca in  mod corect  AFP ..  a  emis Decizia 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr... din data de... in suma de .. leu 
motiv pentru care contestatia urmeaza sa se respinga ca neintemeiata si 
nemotivata pentru suma de .. lei reprezentand accesorii.
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In ceea ce priveste  sustinerile d-lui .. privind faptul ca toate deciziile 
nominalizate  sunt  emise  in  conditii  de  nelegalitate  intrucat  somatiile  si 
titlurile executorii care au stat la baza emiterii acestora ,aferente trimestrelor 
..si .. sunt anulate de instanta de judecata  se retine  ca instanta a dispus 
anularea formelor de executare fara a dispune  si anularea documentelor 
administrative  fiscale  ce  au  stat  la  baza emiterii  lor.(actele  administrativ 
fiscale prin care s-au stabilit obligatiile fiscale de plata ). 

2.3) Referitor  la  suma  de  ..leu  ce  nu  este  stabilita  prin  Decizia 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr. .. din data de .. :

In conformitate  cu art. 206 alin. 2 din OG 92./2004 privind  Codul de 
procedura fiscala , cu completarile si modificarile ulterioare,ce precizeza:

(2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite 
şi  înscrise de organul fiscal în titlul  de creanţă sau în actul  administrativ 
fiscal  atacat,  cu  excepţia  contestaţiei  împotriva  refuzului  nejustificat  de 
emitere a actului administrativ fiscal.

Avand  in  vedere  prevederile  legale  mai  sus  citate  se  constata  ca 
suma de..leu nu este stabilita prin titlul de creanta contestat , motiv pentru 
care in temeiul pct. 11.1 lit. c. din  Ordinul nr. 2.137 din 25 mai 2011 privind 
aprobarea  Instructiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX  din  Ordonanţa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, emis 
de Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit cărora: 

“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu 

au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea 
procedurii  administrative, luându-se act de soluţia pronunţată de instanţa 
penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect;

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor   art.205,  art.206,  art.207,  art.209  si  art.  216  al.(1)    din 
Ordonanta  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala  , 
republicata, se

D E C I D E :

   Art.1 . Respingerea contestatiei  d-lui ..ca  neintemeiata  impotriva 
deciziilor referitoare la obligatii de plata accesorii  cu privire la suma totala 
de ... lei, reprezentand :

-  Decizia referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr.  ..din data de ... 
pentru suma de ..lei
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    -  Decizia referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr. ..din data de .. 
pentru suma de .. lei
   - Decizia referitoare la obligatii  de plata accesorii  nr. ... din data de .. 
pentru suma de .. lei
   - Decizia referitoare la obligatii de plata accesorii nr. .. din data de ..pentru 
suma de .. lei
     Art.2. Respingerea contestatiei  d-lui ...ca  nemotivata  impotriva Deciziei 
referitoare la obligatii de plata accesorii nr. ... cu privire la suma  de .. leu, 
     Art.3. Respingerea contestatiei  d-lui ... ca fiind fara  obiect  impotriva 
Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... cu privire la suma 
totala de .. leu, 

Art.4 . Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .. in termen de 6 
luni de la comunicare.

      
                                             DIRECTOR EXECUTIV , 
                                                          
                  ..........................................................................................
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