
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Arad a fost
sesizat� de c�tre Serviciul Colectare �i Executare Silit� Persoane
Fizice din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului Arad
cu adresa nr.  …….înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor
Publice a jude�ului Arad sub nr. ……….asupra contesta�iei formulate de
dl.  X

înregistrat� la  Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Arad sub
nr.  …….�i la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Arad
sub nr. …….�i a procedat la analizarea dosarului contesta�iei,
constatând urm�toarele:

Petentul formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei  referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ……..emis�
de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Arad prin care au fost
comunicate Deciziile nr. ……….din data de ……….prin care s-au
calculat major�ri de întârziere aferente impozitului pe veniturile din
profesii libere �i comerciale.

Suma total� contestat� este în cuantum de ……….lei �i
reprezint� accesorii – major�ri de întârziere calculate pentru  perioada
07.05.2007 – 10.10.2007 pentru debitele reprezentând impozit pe
veniturile din profesii libere �i comerciale respectiv regulariz�ri,
neachitate la scaden��.

Contesta�ia a fost depus� în termenul legal de depunere prev�zut
de art. 207 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicat�.

Contesta�ia a fost semnat� de dl. X, a�a cum prevede art. 206 din
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�,
republicat�.

Fiind îndeplinit� procedura de form�, s-a trecut la solu�ionarea
contesta�iei:

I. Petentul solicit� anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. ………�i exonerarea sa de
la plata major�rilor de întârziere stabilite prin decizia atacat� în sum�
total� de ……….lei, în sus�inerea cauzei invocând urm�toarele motive:

- decizia contestat� este lovit� de nulitate în temeiul art. 43 alin. 3
C.pr.fisc., actul este necorespunz�tor din punct de vedere formal,
întrucât o decizie de impunere care nu are în con�inutul s�u altceva
decât mai multe decizii de impunere distincte nu poate fi considerat� ca
fiind conform� cu legea;

- petentul invoc� excep�ia prescrip�iei dreptului de a stabili



obliga�ii fiscale pentru accesoriile calculate la obliga�iile fiscale
scadente pân� în anul 2003 inclusiv întrucât potrivit art. 91 alin. 1 �i 2
C. pr. Fisc. Dreptul de a stabili obliga�iile fiscale se prescrie în termen
de 5 ani începând din prima zi a anului urm�tor celui în care s-a n�scut
crean�a fiscal� �i, a�a dup� cum rezult� din con�inutul actelor de control
, obliga�iile principale la care au fost calculate accesoriile au avut
scaden�a în anii 2001 – 2003, situa�ie în care termenul de prescrip�ie
pentru stabilirea major�rilor aferente respectivelor obliga�ii a început s�
curg� cel mai târziu în data de 01.04.2004, situa�ie în care era împlinit
la începutul anului 2009;

- petentul sus�ine c� a efectuat pl��i care dep��esc toate deciziile
de impunere însumate, chiar luând în calcul �i obliga�iile principale
prescrise, în perioada august – noiembrie 2007 efectuând pl��i în sum�
total� de …….lei, sum� care dep��e�te toate obliga�iile principale
indicate prin deciziile la care face referire actul atacat. În condi�iile în
care, potrivit art. 169 alin. 2 C.pr. Fisc. pl��ile par�iale sting mai întâi
obliga�ia principal� apoi obliga�iile accesorii, petentul nu în�elege
considerentul pentru care în continuare sunt calculate major�ri de
întârziere în sarcina sa.

Pe cale de consecin�a, petentul  solicit� admiterea contesta�iei �i
anularea deciziei atacate.

II.  Prin Decizia  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii
aferente obliga�iilor fiscale nr. ………prin care au fost comunicate
Deciziile nr. ………….din data de 19.03.2009, organele de control din
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice a Municipiului Arad au stabilit în
sarcina petentului suma total� de ………lei reprezentând accesorii
calculate în perioada 07.05.2007 – 10.10.2007 pentru debitele
reprezentând impozit pe veniturile din profesii libere �i comerciale
respectiv regulariz�ri, neachitate la scaden��.

III. Având în vedere sus�inerile contestatorului, constat�rile
organelor fiscale �i actele normative invocate de contestator �i de
organele fiscale, se re�in urm�toarele:

1. În leg�tur� cu sus�inerea petentului din contesta�ia
formulat� ca decizia contestat� este lovit� de nulitate în temeiul
art. 43 alin. 3 C.pr.fisc.,  s-au re�inut urm�toarele:

În fapt, la punctul 1 din contesta�ia formulat�, petentul sus�ine c�
decizia contestat� este lovit� de nulitate în temeiul art. 43 alin. 3 din
Codul de procedur� fiscal�.



În drept, la art. 43 alin. 3 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se arat�:

„ (3) Actul administrativ fiscal emis în condi�iile alin. (2) prin
intermediul mijloacelor informatice este valabil �i în cazul în care nu
poart� semn�tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit
legii, �i �tampila organului emitent, dac� îndepline�te cerin�ele legale
aplicabile în materie.”

În raport de aceste prevederi legale, se re�ine c�, temeiul legal
invocat de petent în sprijinul afirma�iei c�: „ (…) actul este
necorespunz�tor din punct de vedere formal,  întrucât o decizie de
impunere care nu are în con�inutul s�u altceva decât mai multe decizii
de impunere distincte nu poate fi considerat� ca fiind conform� cu
legea.” nu are leg�tur� cu aceast� afirma�ie, petentul neprecizând nici
un temei legal în sprijinul sus�inerilor sale privind forma actului atacat.

Referitor la afirma�ia petentului c� acest mod de întocmire a
deciziei de calcul accesorii este de natur� a genera confuzii, acesta nu
a putut fi re�inut în solu�ionarea favorabil� a cauzei în condi�iile în care
Decizia de calcul  accesorii contestat�, înregistrat� la Administra�ia
Finan�elor Publice a Municipiului Arad cu nr. ……….a fost întocmit� cu
respectarea strict� a prevederilor Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i
complet�rile ulterioare.

2. Referitor la motiva�ia petentului privind invocarea
excep�iei prescrip�iei dreptului de a stabili obliga�ii fiscale pentru
accesoriile calculate la obliga�iile fiscale scadente pân� în anul
2003 inclusiv, s-au re�inut urm�toarele:

In fapt, prin Decizia  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii
aferente obliga�iilor fiscale nr. ………au fost calculate în sarcina
petentului Radu Ovidiu accesorii reprezentând major�ri de întârziere în
sum� total� de ………..lei pentru neplata la termenul legal a impozitului
pe veniturile din profesii libere si comerciale cu scaden�e cuprinse între
15.03.2001 – 15.09.2007.

Prin Deciziile nr. ………….emise de Administra�ia Finan�elor
Publice a Municipiului Arad la data de 20.03.2009 au fost calculate
major�ri de întârziere pentru neplata la termenele legale de plata a
debitelor reprezentând impozit pe veniturile din profesii libere si
comerciale, fiecare decizie cuprinzând documentul prin care s-au
individualizat sumele de plata cu scaden�ele de plat� aferente, perioada
pentru care au fost calculate major�rile de întârziere, debitul care nu a
fost achitat de petent în termenul legal de plat� �i pentru care s-au



calculat accesoriile, num�rul de zile �i cota de calcul a major�rilor de
întârziere precum �i cuantumul major�rilor de întârziere calculate prin
decizia respectiv�.

Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente
obliga�iilor fiscale nr. ………..a fost întocmit� dup� ce Decizia
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale
nr…………., emis� prin aplica�ie informatic� de c�tre Administra�ia
Finan�elor Publice a Municipiului Arad, a fost revocat� pe cale
administrativ� de c�tre organul emitent.

In drept, în conformitate cu prevederile art. 24, art. 91 �i art. 92
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, republicat�, privind Codul de
procedur� fiscal�:

“ART. 24
            Stingerea crean�elor fiscale

Crean�ele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare
silit�, scutire, anulare, prescrip�ie �i prin alte modalit��i prev�zute de
lege.
            (…).
            ART. 91
             Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg�
termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale
           (1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.
           (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1)
începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care
s-a n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel.
             (…)
            ART. 92
          Întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului
de stabilire a obliga�iei fiscale

        (1) Termenele prev�zute la art. 91 se întrerup �i se suspend� în
cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea �i
suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului la ac�iune potrivit
dreptului comun.”

Dispozi�iile Ordonan�ei Guvernului  nr. 92/2003, republicata, se
completeaz� cu cele ale Decretului nr.167/1958 privitor la prescrip�ia
extinctiv�, republicat în anul 1960, care reprezint� dreptul comun în
materie. Art.16 din Decretul nr.167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiv�,
republicat, prevede:

“Prescrip�ia se întrerupe:
(…)
c) printr-un act încep�tor de executare.”



Fa�� de prevederile legale de mai sus se re�ine c� termenul de
prescrip�ie a dreptului organelor de inspec�ie fiscal� de a stabili obliga�ii
fiscale accesorii aferente debitelor din anul 2001 începe s� curg� de la
data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a
fiscal� – respectiv 1 ianuarie 2002;  astfel, termenul de 5 ani privind
dreptul organelor de control de a stabili obligatii fiscale suplimentare se
împlinea la data de  31.12.2006.

Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat ca
împotriva petentului Radu Ovidiu a  fost început�  executarea silit� în
cursul anului 2006 prin soma�ia nr. .......�i titlurile executorii nr. ......�i nr.
..........din 14.09.2006, termenul de prescrip�ie de 5 ani fiind întrerupt
astfel încât se re�ine c� dreptul organelor de inspec�ie de a stabili
accesorii nu era prescris la data emiterii Deciziei referitoare la obliga�iile
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr…………...

3). În ceea ce prive�te sus�inerea petentului c� a efectuat „
pl��i care dep��esc toate deciziile de impunere însumate, chiar
luând în calcul �i obliga�iile principale prescrise”, s-au re�inut
urm�toarele:

În fapt, în contesta�ia depus�, petentul Radu Ovidiu afirm�: „ În
perioada august – noiembrie 2007 am efectuat pl��i în sum� total� de
……….lei care dep��esc toate obliga�iile principale indicate prin
deciziile la care face referire actul atacat.”

În drept, cauzei  îi sunt incidente dispozi�iile referitoare la stabilirea
pl��ilor anticipate de impozit, prev�zute la art.82 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal republicat, potrivit c�rora:
„Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit
    ART. 82
    (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i independente,
din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor din arendare,
precum �i venituri din activit��i agricole sunt obliga�i s� efectueze în
cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul
veniturilor pentru care pl��ile anticipate se stabilesc prin re�inere la surs�.
    (2) Pl��ile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe
fiecare surs� de venit, luându-se ca baz� de calcul venitul anual
estimat sau venitul net realizat în anul precedent, dup� caz, prin
emiterea unei decizii care se comunic� contribuabililor, potrivit legii. În
cazul impunerilor efectuate dup� expirarea termenelor de plat�
prev�zute la alin. (3), contribuabilii au obliga�ia efectu�rii pl��ilor
anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plat� al
anului precedent. Diferen�a dintre impozitul anual calculat asupra
venitului net realizat în anul precedent �i suma reprezentând pl��i



anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul
anterior se repartizeaz� pe termenele de plat� urm�toare din cadrul
anului fiscal. (…)
    (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 15
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excep�ia impozitului pe
veniturile din arendare, (...).
    (4) Termenele �i procedura de emitere a deciziilor de pl��i anticipate
vor fi stabilite prin ordin al ministrului finan�elor publice.
    (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz� de
calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a fost depus� o
declara�ie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din
declara�ia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup�
caz. La stabilirea pl��ilor anticipate se utilizeaz� cota de impozit de 16%,
prev�zut� la art. 43 alin. (1).”

Înveder�m c� în conformitate cu norma legal� citat�, petentul  X
avea obliga�ia ca pentru veniturile din activit��i independente ob�inute s�
efectueze pl��i anticipate cu titlu de impozit.

Din documentele existente la dosarul cauzei a rezultat c� de�i
petentului  X i-au fost comunicate deciziile de impunere pentru pl��i
anticipate cu titlu de impozit emise pentru fiecare an fiscal în condi�iile
legii, de c�tre organul fiscal, acesta nu a respectat obliga�ia legal�
instituit� de art. 82 din Codul fiscal, aceea de a efectua pl��i anticipate cu
titlu de impozit, conform legii, respectiv la termenele de 15 martie, 15
iunie, 15 septembrie �i 15 decembrie, ale fiec�rui an fiscal.

Astfel organele, în mod corect �i legal, au f�cut aplica�iunea art.
119 (1) �i art. 120 (1) �i (7) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�:

„ART. 119
        Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere
       (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de
întârziere.  (…)

ART. 120
       Major�ri de întârziere
    (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i
pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.(…)
  (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale.”

În raport de prevederile legale incidente cauzei, din documentele



existente la dosar, respectiv Situa�ia analitic� debite pl��i solduri pentru
contribuabilul X , se re�ine c� petentul a efectuat în perioada august –
noiembrie 2007 pl��i reprezentând impozit pe veniturile din profesii libere
�i comerciale conform angajamentului de plat� înregistrat sub nr.
………în care a stipulat: „ (…) în fiecare lun� începând cu luna august
2007 pân� la data de 30 a lunii respective urmeaz� sa efectuez pl��i în
contul datoriilor restante, în suma de …….RON pân� la stingerea
integral� a datoriei respective” a achitat pân� la data de 28.11.2007
debitele în sum� total� de ………lei din care  ……lei reprezentând debite
la sursa 51 –venituri din profesii libere si comerciale, sum� care stinge
debitele scadente pân� la data de 17.03.2003 �i ……….lei reprezentând
debite la sursa 63 – regulariz�ri, suma care stinge debitele scadente
pân� la data de 04.11.2003, îns� pentru neplata la termenul legal a
debitelor principale, de natura pl��ilor anticipate cu titlu de impozit sau a
celor de natura regulariz�rilor de impozit pe venit, comunicate de
organele fiscale în condi�iile legii,  petentul datoreaz� major�ri de
întârziere, în condi�iile legii, în virtutea principiului general de drept nemo
censitur ignorare legem in propriam turpitudine.

Pentru considerentele re�inute mai sus, în condi�iile în care conform
prevederilor art. 213 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, republicat�, unde se arat�:

„ ART. 213
         Solu�ionarea contesta�iei
        (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de sus�inerile
p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele
existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele
sesiz�rii.” �i în temeiul prevederilor art.16 din Decretul nr.167/1958
privitor la prescrip�ia extinctiv�,  art. 24, art. 43, art. 91, art. 92  coroborat
cu art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 republicat�, privind
Codul de procedur� fiscal�, se

D E C I D E

Respingerea contesta�iei formulate de dl. X, cu  domiciliul în
……….împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii
aferente obliga�iilor fiscale  nr.   ……..din data de 20.03.2009 emis� de
Administra�ia Finan�elor Publice  a Municipiului Arad pentru suma de
………lei reprezentând major�ri de întârziere aferente impozitului pe
veniturile din profesii libere �i comerciale, ca neîntemeiat�.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Arad, în termen de 6
luni de la data comunic�rii.




