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DECIZIA nr. 429_2017
privind soluționarea contestației formulată de

doamna X
înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. ..

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a fost
sesizată de Administrația Sector .. a Finanțelor Publice cu adresa nr..., înregistrată la
D.G.F.P. București sub nr. .., asupra contestației formulată de doamna X, CNP .., cu
domiciliul în București,...

Obiectul contestației, remisă prin poștă în data de 26.04.2017, înregistrată la
Administrația Sector.. a Finanțelor Publice sub nr. .., îl constituie Decizia referitoare
la obligațiile de plată accesorii nr. .., comunicată contestatarei prin poștă, cu
confirmare de primire semnată în data de 05.04.2017, prin care s-au stabilit obligații
fiscale accesorii reprezentând dobânzi si penalități de întârziere aferente obligației
principale reprezentând ”venituri din despăgubiri”, calculate pentru perioada
28.04.2016-31.12.2016 în sumă de .. lei.

Având în vedere prevederile dispozițiilor art. 268 alin.(1), art. 272 alin.(2) lit.a)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice București este investită să soluționeze contestația
formulată de doamna X.

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluționarea cauzei.

I. Prin contestația formulată doamna X solicită admiterea contestației și
anularea deciziei nr. .. pe motiv că în urma soluționării contestației depusă la Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București formulată împotriva deciziei de imputare
nr. .. prin care a fost stabilită răspunderea materială în sarcina sa și recuperarea
sumei de ..lei reprezentând valoarea totală a cheltuielilor de școlarizare pentru care
nu s-a efectuat și finalizat cercetarea administrativă privind pe .., s-a dispus
anulatarea acesteia prin Hotărârea nr. .. pronunțată de Comisia de jurisdicție a
imputațiilor.

II. Prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr... Administrația
Sector ...a Finanțelor Publice a calculat dobânzi și penalități de întârziere pentru
neachitarea în termen a obligațiilor principale reprezentând dobânzi si penalități de
întârziere aferente obligației principale reprezentând ”venituri din despăgubiri” în
sumă de .. lei, în temeiul art. 88, lit.c) și art.119 alin.4 din OG.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constatările
organelor fiscale, motivațiile contestatarei și actele normative în vigoare la perioada
supusă impunerii se rețin următoarele:

Cauza supusă soluționarii este dacă organul de soluționare se poate
investi cu soluționarea fondului cauzei, în condițiile în care obligațiile fiscale
accesorii în sumă de .. lei, reprezentând dobânzi și penalități de întârziere
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aferente obligației principale reprezentând ”venituri din despăgubiri” au fost
corectate de organul fiscal prin emiterea deciziei de corecție din data de
31.05.2017.

În fapt, Administrația Sector .. a Finanțelor Publice a emis Decizia referitoare
la obligațiile de plată accesorii nr. .. prin care s-au stabilit obligații fiscale accesorii în
sumă de .. lei în temeiul art. 88, lit.c) și art.119 alin.4 din OG.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru
plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contributiilor și a altor venituri ale bugetului
consolidat. Decizia a fost comunicată prin postă cu confirmare de primire nr.... sub
semnatură la data de 05.04.2017.

Ulterior, Administrația Sector ... a Finanțelor Publice a emis Decizia de
corecție nr. .., prin care a corectat această obligație fiscală în sensul anulării sumelor
datorate la codul 80 ”Venituri din despăgubiri”, din care obligațiile de plată accesorii
stabilite pâna la data de 31.12.2016 în sumă totală de .. lei, așa cum rezultă și din
situația analitică debite plăți solduri pe anul 2017 editată la data de 09.06.2017.
Motivul de fapt menționat în decizie este acela că sumele prevăzute în deciziile de
imputare nr. .., nr. .. și nr. ... au fost anulate conform Hotărârii nr. ../07.09.2016 emisă
în dosarul nr.... de către Ministerul Afacerilor Interne, Comisia de Jurisdicție a
Imputațiilor.

Astfel că, accesoriile în suma de .. lei stabilite prin Decizia nr. .. au fost
anulate prin Decizia de corecție nr. ...

Față de cele mai sus menționate rezultă că organul fiscal emitent al actului
atacat a răspuns problemelor ridicate de doamna X prin emiterea Deciziei de
corectie nr... din data de ...2017.

În drept, art. 268 alin.(1) și art. 269 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, precizează:

“Art.268 - (1) Impotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestație potrivit prezentului titlu.
Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură dreptul la acțiune al celui
care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este îndreptățit la contestație numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.”

“Art.269 - (2) Obiectul contestației îl constituie numai sumele și măsurile
stabilite și înscrise de organul fiscal în titlul de creanță sau în actul administrativ
fiscal atacat.”

De asemenea, art.276 din Codul de procedură fiscală, prevede:
“In soluționarea contestației organul competent verifică motivele de fapt si de

drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se
face in raport de susținerile parților, cu dispozițiile legale invocate de acestea și cu
documentele existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestației se face in limitele
sesizarii.”

În speță, sunt aplicabile și Instrucțiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea
nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul președintelui
A.N.A.F. nr.3741/2015, care la pct.11.1 prevăd:
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“Contestaţia poate fi respinsă ca:
a)…b)
c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu

au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat.”

Tinând seama că accesoriile aferente obligației principale
reprezentând ”venituri din despăgubiri” în sumă de .. lei, stabilite inițial prin Decizia
referitoare la obligațiile de plată accesorii nr... au fost anulate (diminuate integral)
prin Decizia de corecție nr. .., contestația urmează a se respinge ca fiind rămasă
fără obiect.

Pentru considerentele arătate mai sus și în temeiul art.268 alin.(1) si alin. (2),
art.269 alin. (2) și art. 276 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
pct. 11.1 din Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F. nr.
3741/2015, se:

DECIDE

Respingerea ca fiind rămasă fără obiect a contestației formulată de
doamna X împotriva Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. .., întrucât
a fost revizuită de Administratia Sector.. a Finanțelor Publice prin emiterea Deciziei
de corecție nr. ...

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și
poate fi contestată în termen de 6 luni de la data comunicării la Tribunalul București.


