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DECIZIA nr. 10472/04.10.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulate de
domnul X din mun. Oneşti, jud. Bacău
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul soluţionare
contestaţii 2, a fost sesizată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău Serviciul fiscal municipal Oneşti, cu adresa nr............., înregistrată sub nr............din
11.09.2019, cu privire la contestaţia formulată de domnul X domiciliat în municipiul
Oneşti, str. .................., judeţul Bacău, cod numeric personal......
Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr............... din 30.06.2019,
emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău - Serviciul fiscal municipal Oneşti, prin care sa stabilit de plată suma de S lei, reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de
asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi
independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.
Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 de zile prevăzut de art.270
alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, având în vedere faptul că actul administrativ fiscal contestat a
fost transmis prin poştă în data de 26.08.2019, iar contestaţia a fost înregistrată la
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău - Serviciul fiscal municipal Oneşti
sub nr. ...............
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul soluţionare
contestaţii 2, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile art.272 alin.(1) şi alin.(2) lit.a)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, este învestită să se pronunţe asupra contestaţiei.
I. Prin contestaţia înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău - Serviciul Fiscal
Municipal Oneşti sub nr. .........., domnul X contestă Decizia referitoare la obligaţiile
fiscale accesorii în valoare de S lei, având nr........... din 30.06.2019. Contestaţia nu
este motivată în fapt şi în drept.
II. Organul fiscal din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău - Serviciul fiscal municipal
Oneşti, în temeiul art.98 lit.c) şi art.173 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a emis pe numele
domnului X, Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi de întârziere nr........., prin care a stabilit de plată suma de S lei,
reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de
persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi
asocieri fără personalitate juridică.
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III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative incidente cauzei, organul de soluţionarea contestaţiei reţine următoarele:
Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iaşi se poate învesti cu soluţionarea pe fond a contestaţiei, în condiţiile în
care contestatorul nu aduce niciun argument în susţinere.
În fapt, domnul X prin contestaţia înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău Serviciul fiscal municipal Oneşti sub nr. ..............contestă Decizia referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii în valoare de S lei, având nr.........., fără a aduce
argumente în susţinerea contestaţiei.
Prin adresa nr. ...., confirmată de primire în data de 19.09.2019, organul de
soluţionare a solicitat domnului X ca în termen de cinci zile dă precizeze motivele de
fapt şi de drept, precum şi dovezile pe care îşi întemeiază contestaţia, însă domnul X
nu a dat curs solicitării, până la emiterea prezentei decizii.
În drept, cu privire la forma şi conţinutul contestaţiei, potrivit prevederilor art.269
alin.(1) lit.c)-d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, contestaţia se formulează în scris şi va
cuprinde [...] motivele de fapt şi de drept şi dovezile pe care se întemeiază.
De asemenea, prevederile punctului 2.5. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului
VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.741/2015, stipulează că
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.
Organul de soluţionare competent are în vedere şi prevederile art.276 alin.(1) din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, unde se precizează că 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 şi soluţionarea
contestaţiei se face în limitele sesizării.
Potrivit art.280 alin.(1) din acelaşi act normativ, dacă organul de soluţionare
competent constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale, contestaţia se respinge
fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei, iar conform pct.11.1. lit.b) din
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.741/2015, contestaţia poate fi respinsă ca [...] nemotivată, în
situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea
contestaţiei.
Având în vedere prevederile legale citate, precum şi faptul că domnul X nu aduce
niciun argument în susţinere, pentru accesoriile în sumă de S lei, contestaţia
urmează a se respinge ca nemotivată.
Pentru considerentele reţinute, în temeiul art.273 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul
general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi
DECIDE :
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Art.1 Respingerea, ca nemotivată, a contestaţiei formulate domnul X împotriva
Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de
întârziere nr................, emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău - Serviciul fiscal municipal
Oneşti, pentru suma de S lei, reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de asigurări
sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activităţi
independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică.
Art.2 Împotriva prezentei decizii, contestatorul poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bacău.
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