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DECIZIA nr.69/04.08.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

IONESCU ION 
înregistrate la D.G.F.P.Constan�a sub nr………………… 

 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. 
Constan�a a fost sesizat de AFP Constan�a, prin adresa 
nr……………/16.07.2006 înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr……………/24.07.2006, asupra cererii de contesta�ie formulate de 
dl.IONESCU ION, cu domiciliul în Constan�a, Str…………… nr……, 
CNP…………………. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� obliga�iile bugetare 
stabilite în Nota de constatare nr......./20.03.2006 întocmit� 
de AFP Constan�a în cuantum total de ....... lei, compuse din: 

-………… lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe venit; 

-…………… lei, dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venit; 

-…………… lei, penalit��i de întârziere aferente impozitului 
pe venit; 

Contesta�ia este semnat� de contribuabil, potrivit 
prevederilor art. 176(e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�  �i a fost depus� în termenul 
prev�zut la art.177 alin.1 din acela�i act normativ. 

Astfel, actul atacat a fost transmis în data de 26.06.2006 
- data po�tei, iar contesta�ia a fost depus� la A.F.P. 
Constan�a, fiind înregistrat� sub nr…………… din 06.07.2006. 

 
Constatându-se ca în spe�� sunt întrunite condi�iile de 

procedur�, prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Constan�a are competen�a s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la AFP Constan�a sub 

nr....../06.07.2006, persoana fizic� IONESCU ION formuleaz� 
contesta�ie împotriva Notei de constatare nr…………… din 20.03.2006 
întocmit� de AFP Constan�a, invocând urm�toarele argumente: 
 ♦ Impozitul anticipat în sum� de ..... lei, pentru anul 
2002, nu a fost stabilit de organul fiscal în baza unei decizii 
de pl��i anticipate cu titlu de impozit.  
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În lipsa acestei decizii, contribuabilul sus�ine c� a 
efectuat pl��i anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2002, 
la nivelul ultimei tran�e a anului precedent, astfel: 
 �..... lei cu chitan�a nr....... din 13.03.2002; 
 �..... lei cu chitan�a nr....... din 17.06.2002; 
 �..... lei cu chitan�a nr....... din 12.09.2002; 
 �..... lei cu chitan�a nr....... din 13.12.2002. 
 Suma total� achitat�, este de ...... lei, fa�� de ..... lei 
stabilit� în nota de constatare contestat�. 
 ♦ Pentru anul 2003, contribuabilul a achitat în totalitate 
pl��ile anticipate cu titlu de impozit în sum� de ..... lei, 
precum �i impozitul pe venit în suma de ....... lei, stabilit 
prin decizia de impunere anual� pe anul 2003 nr....... din data 
de 18.04.2005.  
 ♦ Pentru anul 2004, pl��ile anticipate au fost achitate la 
nivelul ultimei tran�e a anului precedent, dup� cum urmeaz�: 
 �..... lei (tran�a I �i II) cu chitan�a nr...../15.03.2004; 
 �.... lei (tran�a III �i IV) cu chitan�a nr..../15.09.2004. 
 
 Prin contesta�ia formulat�, contribuabilul contest� suma 
total� de ...... lei, compus� din ...... lei, debit curent 
reprezentând impozit pe venit, ..... lei dobânzi de întârziere 
�i ...... lei penalit��i de întârziere aferente �i solicit� 
emiterea unei noi decizii de impunere anual� pentru anul 2002 
prin care s� se acorde deducerile suplimentare cuvenite. 
   
 II. Nota de constatare nr....../20.03.2006 a fost încheiat� 
de AFP Constan�a urmare verific�rii eviden�ei analitice pe 
pl�titor a contribuabilului IONESCU ION  domiciliat în 
Constan�a, Str....... nr..., CNP ........, având în vedere 
prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal �i  O.G. 
nr.92/2003 republicat�, privind Codul de Procedur� Fiscal�. 
 În urma verific�rii, s-au constatat urm�toarele: 
 

 ♦ Pentru anul 2002, s-a stabilit un impozit anticipat de 
plat� în sum� total� de ....... lei, cu urm�toarele tran�e: 
�15.03.2002 = .... lei, achitat cu chit....../13.03.2002 = .....     
lei; 
�15.06.2002 = .... lei, achitat cu chit...../17.06.2002 = ..... 
lei; 
�15.09.2002 = ..... lei, achitat cu chit...../12.09.2002 = ..... 
lei; 
�15.12.2002 = ..... lei, achitat cu chit...../13.12.2002 = ..... 
lei. 

S-a constatat o diferen�� de plat� în sum� de ...... lei, 
pentru care au fost calculate accesorii pân� la data de 
31.12.2005, în sum� de ..... lei dobânzi de întârziere �i ..... 
lei penalit��i de întârziere. 
 Organul fiscal a constatat c� la emiterea deciziei de 
impunere anual� pe anul 2002, nu au fost luate în calcul 
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deducerile suplimentare cuvenite, �i nici obliga�iile stabilite 
prin decizia de impunere pentru pl��i anticipate, motiv pentru 
care a stabilit c� urmeaz� s� se emit� o nou� decizie de 
impunere anual� pentru anul 2002.  
 

♦ Pentru anul 2003, s-a constatat c� impozitul de plat� 
reprezentând pl��i anticipate în sum� total� de ..... lei, nu a 
fost achitat.  

Prin emiterea deciziei de impunere anual� pe anul 2003, a 
rezultat un impozit de plat� în sum� de ...... lei, care a fost 
achitat cu chitan�a nr....... în data de 18.04.2005. 

Pentru neplata la termen a impozitului anticipat pentru 
anul 2003, pân� la data de 31.12.2003, au fost calculate dobânzi 
de întârziere în sum� de ..... lei �i penalit��i de întârziere 
în sum� de ..... lei.   

 
♦ Pentru anul 2004, organele fiscale au constatat c� 

impozitul stabilit în sum� total� de ..... lei, cu urm�toarele 
tran�e a fost achitat astfel: 

�15.03.2004 = .... lei, achitat cu chit. nr...../15.03.2004 
= .... lei 
 �15.06.2004 = .... lei, achitat cu chit. nr...../15.09.2004 
= .... lei; 
 �15.09.2004 = .... lei, achitat cu chit. nr...../15.09.2004 
= .... lei; 
 �15.12.2004 = .... lei, 
rezultând c� impozitul a fost achitat în totalitate. 
 Prin emiterea deciziei anuale de impunere pe anul 2004, a 
rezultat de plat� suma de ...... lei, sum� ce a fost achitat� la 
termen, pe data de 11.10.2005 cu chitan�a nr...... 
 Pentru neplata la termen a impozitului anticipat pentru 
anul 2003, pân� la data de 31.12.2004, au fost calculate dobânzi 
de întârziere în sum� de ………… lei �i penalit��i de întârziere în 
sum� de ………… lei, iar pân� la data de 31.12.2005 au fost 
calculate dobânzi în sum� de ………… lei penalit��i în sum� de ………… 
lei. 
 Fa�� de cele prezentate, organele fiscale propun prin nota 
de constatare întocmit� la data de 20.03.2006, sc�derea 
debitelor existente �i reglarea situa�iei fiscale cu sumele 
constatate, emiterea deciziei de impunere anual� pe anul 2002, 
compensarea debitelor restante în sum� de ...... lei, precum �i 
restituirea diferen�elor. 
  

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile contribuabilului în raport de 
constat�rile organelor fiscale, �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, persoana fizic� IONESCU ION, a formulat 
contesta�ie împotriva Notei de constatare nr…………… din data de 
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20.03.2006, întocmit� de organe fiscale din cadrul AFP Constan�a 
în urma verific�rii eviden�ei pe pl�titor a contribuabilului.  

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, a 
rezultat c� suma total� contestat�, de …………… lei, nu a putut fi 
identificat�, existând diferen�e între sumele stabilite de 
organul fiscal prin Nota de constatare �i sumele contestate. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei, cu privire la legalitatea �i temeinicia Notei de 
constatare nr……………/20.03.2006, în condi�iile în care aceasta 
este act premerg�tor care st� la baza emiterii unui act 
administrativ fiscal, potrivit legii. 

 
În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83 

„Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
datorate bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din 
Codul de procedur� fiscal� republicat: 

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i 
art.84 alin.(4); 

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte 
cazuri.” 

 
Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia 

impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o 
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se 
stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi 
de la care nu se poate deroga în mod unilateral. 

 
Totodat�, conform art.41 din O.G. nr.92/2003 din Codul de 

procedur� fiscal� republicat, actul administrativ fiscal “este 
actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei 
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor �i 
obliga�iilor fiscale”. 

Deasemenea, conform O.M.F. nr.889/2005 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al 
statului din cadrul Ministerului Finan�elor Publice, Cap.II, 
pct.27:  

 
     “Nota de constatare se întocme�te atunci când în cursul 
controlului financiar se fac constat�ri a c�ror reconstituire 
ulterioar� nu este întotdeauna posibil� sau care nu pot fi 
dovedite �i în alte situa�ii apreciate de organele de control 
financiar. 
    În nota de constatare se consemneaz� situa�iile de fapt, 
precum �i m�surile luate operativ pentru remedierea 
deficien�elor constatate”.  
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 Astfel, se re�ine c� notele de constatare sunt acte prin 
care se finalizeaz� activitatea de control cuprinzând 
constat�rile organelor fiscale, f�r� ca prin ele s� se 
stabileasc� obliga�ii fiscale. 
 Pe cale de consecin��, se re�ine c� neavând natura juridic� 
a unui act administrativ fiscal, notele de constatare nu produc 
potrivit legii, efecte juridice fa�� de contribuabilul verificat 
�i nu stabilesc nici un raport obliga�ional între contribuabilul 
controlat �i bugetul de stat, de aceea nu este susceptibil de a 
fi pus în executare �i, prin urmare de a fi contestat. 
 În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei 
nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile 
art.183, alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�: 
 “Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar 
când se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda 
la analiza pe fond a cauzei”. 
 Luând în considerare faptul c� dl.IONESCU ION contest� nota 
de constatare nr....../20.03.2006, act c�ruia Codul de procedur� 
fiscal� nu îi confer� calitatea de act administrativ fiscal, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii va respinge cererea formulat� de petent 
ca fiind prematur formulat�. 

Petentul î�i va exercita calea administrativ� de atac, dac� 
va considera c� este necesar, împotriva Deciziilor de impunere 
ce se vor emite de organul fiscal competent, în urma 
constat�rilor cuprinse în Nota de constatare. 

 
       Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul dispozi�iilor 
art.183 alin.(5) �i 186 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 republicat� 
în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat cu pct.13 
lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 republicat�, se   

 
 

DECIDE: 
 

Respingerea ca prematur formulat� a contesta�iei îndreptate 
împotriva debitelor înscrise în Nota de constatare 
nr……………/20.03.2006, în suma total� de …………… lei, compus� din: 

-………… lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de 
impozit pe venit; 

-………… lei, dobânzi de întârziere aferente impozitului pe 
venit; 

-………… lei, penalit��i de întârziere aferente impozitului pe 
venit; 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, 
în termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) 
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004.   

 
 
 
 
 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.F./5ex 
02.07.2006      
          

 


