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Decizia nr. 87/12.02.2014 

privind solutionarea contestatiei formulata de  
doamna X , inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub nr. x si  

reinregistrata sub nr. x 
 
 
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii  a fost sesizata de doamna X prin adresa, inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub 
nr. x, cu privire la reluarea procedurii de solutionare a contestatiei formulata de aceasta, cu 
domiciliul in Sos. X,  sector 2, Bucuresti. 

 
Obiectul contestatiei, transmisa prin posta in data de 26.06.2010 si inregistrata la 

Administratia Finantelor Publice sector 2 sub nr. x, il constituie Deciziile  xsi nr. x referitoare la 
obligatiile de plata accesorii,  comunicate prin posta in data de 28.05.2010, prin care s-au stabilit 
majorari de intarziere in suma totala de x lei, precum si Nota privind compensarea obligatiilor 
fiscale nr. x. 

 
Prin decizia nr. X  DGFP-MB a dispus: „Suspenda solutionarea contestatiei,  formulata de 

doamna X impotriva Deciziilor nr. X si nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii aferente, 
prin care Administratia Finantelor Publice sector 2 a stabilit in sarcina acesteia majorari de 
intarziere in suma de x lei, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei formulata 
impotriva Notei de compensare nr. x, urmand ca procedura administrativa sa fie reluata  la 
incetarea motivului care a determinat suspendarea, in conditiile legii si tinand cont de cele 
retinute prin prezenta”. 

Prin Decizia nr. x Administratia Finantelor Publice sector 2 a respins ca neintemeiata 
contestatia formulata de doamna X impotriva Notei de compensare nr. x. 

 
Avand in vedere ca doamna X a formulat plangere impotriva Notei de compensare nr. 

x/05.05.2010, si ca prin Sentinta civila nr. x a Tribunalului Bucuresti Sectia a IX-a Contencios 
Administrativ şi Fiscal pronuntata in dosar nr. x/2011, irevocabila prin Decizia nr. x/25.04.2013 a 
Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus anularea 
Deciziei nr. x9/30.07.2010 privind solutionarea contestatiei si a notei privind compensarea 
obligatiilor fiscale nr. x/05.05.2010 emise de  Administratia Finantelor Publice sector 2, se retine 
ca motivul suspendarii solutionarii contestatiei privind Deciziile  xsi nr. xa incetat, si drept urmare 
prin  adresa inregistrata la  D.G.R.F.P.B. sub nr. x/04.12.2013 doamna X solicita reluarea 
procedurii administrative de solutionare a contestatiei impotriva deciziilor xsi nr. x referitoare la 
obligatiile de plata accesorii suspendata prin decizia nr. x/21.07.2010. 

 
Avand in vedere prevederile art. 205 alin. (1), art. 207 (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a), art. 

214  alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Directia 
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa se pronunte asupra 
contestatiei formulata de contribuabila  X. 
   
 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta urmatoarele: 
 
 I. Prin adresa  inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector 2 sub nr. x, 
contribuabila contesta Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. x/05.05.2010 si  Deciziile  
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. X si nr. x/13.05.2010, din urmatoarele motive: 
 - referitor la Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. x/05.05.2010, nu se 
evidentiaza suma de x lei care a fost stabilita in minus conform deciziei de impunere anuala pe 
anul 2008 nr. X din 20.05.2009;  

- a achitat toate debitele privitoare la impozitul pe venit si majorarile dispuse prin Decizia 
de impunere privind impozitul pe venit suplimentar de plata de inspectia fiscala nr. x/29.05.2010 
cu chitanta nr. x/03.06.2010; 
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 - referitor la Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii xsi nr. xarata ca in plus 
fata de documentatia luata in calcul conform acestora in urma Raportului de inspectie fiscala nr. 
x/29.04.2010, au intervenit modificari ale evidentei acestuia, care nu se regasesc in titlurile de 
creanta emise; 
 -raportul  de inspectie fiscala nr. nr. x/29.04.2010 impreuna cu deciziile aferente i-au fost 
comunicate cu adresa nr. x/29.04.2010 la data de 04.05.2010; 
 - decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr. 
x/28.07.2008 i-a fost comunicata la data de 31.12.2008; 
 - decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice 
pe anul 2007 nr. x/28.07.2008 a fost returnata de posta la AFP 2 si a fost publicata pe site la 
data de 08.12.2008, fapt ce a luat la cunostinta pe data de 27.04.2010 in timpul controlului 
fiscal. 
 Prin  adresa inregistrata la  D.G.R.F.P.B. sub nr. x/04.12.2013 contestatara sustine ca 
prin Sentinta civila nr. x/05.06.2012 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IX-a Contencios 
Administrativ şi Fiscal pronuntata in dosar nr. x/2011, irevocabila prin Decizia nr. x/25.04.2013 a 
Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus anularea 
Deciziei nr. x/30.07.2010 privind solutionarea contestatiei si a notei privind compensarea 
obligatiilor fiscale nr. x/05.05.2010 emise de  Administratia Finantelor Publice sector 2 si drept 
urmare solicita reluarea procedurii administrative de solutionare a contestatiei impotriva 
deciziilor xsi nr. x referitoare la obligatiile de plata accesorii suspendata prin decizia nr. 
x/21.07.2010 
 In concluzie, doamna  X contesta titlurile de creanta  stabilite in baza deciziilor referitoare 
la obligatiile de plata accesorii nr. xsi nr. x si solicita recalcularea compensarilor, debitelor si a 
majorarilor de intarziere.  
 

II. Prin Deciziile nr. xsi nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii,  Administratia 
Finantelor Publice sector 2 a stabilit majorari de intarziere in suma totala  de x lei aferente 
diferentelor de impozit anual  de regularizat si impozitului pe venituri din activitati independente. 

 
 De asemenea, prin Nota privind compensarea obligatiilor fiscale nr. 462413/05.05.2010, 

organele fiscale au compensat impozitul  anual de regularizat si platile efectuate in plus cu  
impozitul aferent veniturilor din activitati independente. 

 
 III. Avand in vedere documentele existente la dosarul cauzei, constatarile organului fiscal, 
sustinerile contribuabilei si prevederile legale in vigoare pe perioada supusa impunerii se retin 
urmatoarele: 
  

Cauza supusa solutionarii este daca organul fiscal este indreptatit sa calculeze 
accesorii aferente obligatiilor fiscale si sa preti nda plata acestora, in conditiile in care, pe 
de o parte organele fiscale nu au tinut seama de da ta comunicarii deciziilor de plati 
anticipate pe anul 2008, iar pe de alta parte prin referatul cauzei propun desfiintarea 
deciziilor de calcul accesorii in conformitate cu p revederile art. 47- 48 din OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala 

 
 In fapt , prin Deciziile xsi nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii, organele   fiscale 
din cadrul Administratiei Finantelor Publice sector 2, au stabilit in sarcina contribuabilei X 
accesorii aferente obligatiilor fiscale in suma totala de x lei (x +.....x), respectiv in suma de x lei 
(x+....x8) calculate astfel: 

 Nr. 
inregistrare 
AFP 2 

Nr. decizie Documentul prin 
care s-a 
individualizat 
suma de plata 

Debit Perioada zile 
intar
ziere 

Majora
ri de 
intarzi
ere 
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 total     x 
 Total general     x 

 
Contestatara sustine ca a achitat toate debitele privitoare la impozitul pe venit si 

majorarile dispuse prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit suplimentar de plata de 
inspectia fiscala nr. x/29.05.2010 cu chitanta nr. x/03.06.2010, iar referitor la Deciziile referitoare 
la obligatiile de plata accesorii xsi nr. xarata ca in plus fata de documentatia luata in calcul 
conform acestora in urma Raportului de inspectie fiscala nr. x/29.04.2010, au intervenit 
modificari ale evidentei acestuia, care nu se regasesc in titlurile de creanta emise. 

Cu privire la comunicarea deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit 
pentru anul 2008, prin referatul nr. x/06.07.20100, Administratia Finantelor Publice sector 2, ca 
organ fiscal emitent al actelor administrativ fiscale atacate, mentioneaza ca Decizia de impunere 
pentru plati anticipate  aferenta anului 2008 a fost comunicata in conformite cu art. 44 alin. (2) lit. 
d) prin publicitate in data de 28.04.2009  si drept urmare,  propun aplicarea prevederilor art. 47 - 
48 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, urmand ca Serviciul evidenta pe 
platitori persoane fizice sa recalculeze majoraraile datorate si sa le transmita contribuabilei dupa 
corectarea evidentelor. 

  
In drept , potrivit art. 21, art. 44, art. 45, art. 86 alin. (6), art. 119 si art. 120 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat in anul 2008 si 2009, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
 "Art. 21. - (1) Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, 
rezulta din raporturile de drept material fiscal. 
 (2) Din raporturile de drept prevazute la alin. (1) rezulta atat continutul, cat si cuantumul 
creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in:  
 a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie 
venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adaugata, 
dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care constituie venituri ale 
bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creante fiscale principale;  
 b) dreptul la perceperea majorarilor de intarziere,  in conditiile legii, denumite 
creante fiscale accesorii (...)."  
 
 "Art. 44  - (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contri buabilului cãruia îi 
este destinat . (...) 
 (2) Actul administrativ fiscal se comunicã dupã cum ur meazã:  
 a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului 
administrativ fiscal de cãtre acesta sub semnãturã, data comunicãrii fiind data ridicãrii sub 
semnãturã a actului;  
 b) prin remiterea, sub semnãturã, a actului administrativ fiscal de cãtre persoanele 
împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicãrii fiind data remiterii sub semnãturã 
a actului;  
 c) prin postã, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandatã cu 
confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacã se asigurã 
transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia;  
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 d) prin publicitate.  
 (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului 
fiscal emitent si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã, a unui anunt 
în care se mentioneazã cã a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. (...) 
În toate cazurile, actul administrativ fiscal se co nsiderã comunicat în termen de 15 zile de 
la data afisãrii anuntului ."  
 
 "Art. 45  - Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului  sau la o datã ulterioarã mentionatã în actul administrativ 
comunicat, potrivit legii."  

 “Art. 86  - (6) - Decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
constituie si înstiintari de plata, de la  data comunicarii acestora , în conditiile în care se 
stabilesc sume de plata.” 

 “Art. 119 - (1)  Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre  debitor a 
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest term en majorari de întârziere .” 

“Art. 120  -  (1) Majorãrile de întârziere se calculeazã pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat urmãtoare termenului de scadentã si pânã la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. (…) 

 (6) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul d e platã, reprezentând 
impozitul pe venitul global, se datoreazã majorãri de întârziere dupã cum urmeazã :  

a) pentru anul fiscal de impunere majorãrile de întârziere pentru plãtile anticipate stabilite 
de organul fiscal prin decizii de plãti anticipate  se calculeazã pânã la data plãtii debitului 
sau, dupã caz, pânã la data de 31 decembrie;  

b) majorãrile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se 
calculeazã începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor pânã la data stingerii acestora, 
inclusiv;  

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit pri n decizia de impunere anual ă este 
mai mic decât cel stabilit prin deciziile de pl ăţi anticipate, major ările de întârziere se 
recalculeaz ă, începând cu data de 1 ianuarie a anului urm ător celui de impunere, la soldul 
neachitat în raport cu impozitul anual stabilit pri n decizia de impunere anual ă, urmând a 
se face regularizarea major ărilor de întârziere în mod corespunz ător”. 

 
Potrivit prevederilor art. 82 si art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare:  
„Art.  82.  - (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, din 

cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare, precum şi venituri din activităţi 
agricole sunt obliga ţi să efectueze în cursul anului pl ăţi 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 baz ă de calcul venitul anual estimat sau venitul net re alizat în anul 
precedent, dup ă caz, prin emiterea unei decizii care se comunic ă contribuabililor, potrivit 
legii . În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de plată prevăzute la alin. (3), 
contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul 
termen de plată al anului precedent. Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net 
realizat în anul precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul 
trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare din cadrul 
anului fiscal (...)". 
 "Art. 84  - (6) Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere 
anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic ării deciziei de 
impunere, perioad ă pentru care nu se calculeaz ă şi nu se datoreaz ă sumele stabilite 
potrivit reglement ărilor în materie, privind colectarea crean ţelor bugetare.” 
 
 Potrivit dispozitiilor legale sus invocate obligatiile fiscale se stabilesc prin titluri de creanta, 
respectiv decizii care se comunica contribuabilului si sunt opozabile de la data comunicarii. 
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 In ceea ce priveste comunicarea administrativ fiscale prin publicitate , potrivit 
prevederilor pct. 1 din Instructiunile aprobate prin O.M.F.P. nr. 94/2006 privind aprobarea 
modelului si continutului formularelor si a instructiunilor de completare a acestora in vederea 
indeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate, precizeaza 
ca " se efectueaza in situatia in care actul administrat iv fiscal nu a putut fi comunicat prin 
una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) si c) din Ordonanta 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare"(...), iar alin. (3) ale aceluiasi articol prevede ca “În toate cazurile, actul 
administrativ fiscal se considerã comunicat în term en de 15 zile de la data afisãrii 
anuntului” . 
 
 In speta sunt aplicabile dispozitiile pct.5 alin.4 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 
6/2004 privind aplicarea unitarã a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe 
valoarea adãugatã si probleme de procedurã fiscalã, aprobata prin OMFP nr. 1561/2004: 
 "Contribuabilul are obligatia efectuãrii plãtilor an ticipate începând cu data 
comunicãrii de cãtre organul fiscal a deciziei de i mpunere pentru plãti anticipate cu titlu 
de impozit, inclusiv pentru sumele înscrise în acea stã decizie si pentru care termenele de 
platã au expirat ."  
 
 In ceea ce priveste ordinea de stingere a obligatiilor de plata, in conformitate cu 
dispozitiile art. 115 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare:   

“ (1) Dacă un contribuabil datorează mai multe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte 
sume reprezentând creanţe fiscale prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma plătită nu este 
suficientă pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanţă 
fiscală principală pe care o stabileşte contribuabilul sau care este distribuită, potrivit prevederilor 
art. 114, de către organul fiscal competent, după caz, stingerea efectuându-se, de drept, în 
următoarea ordine:  

[a)……];   
  b) obliga ţiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea v echimii, cu excep ţia 
cazului în care s-a început executarea silit ă, când se aplic ă prevederile art. 169 în mod 
corespunz ător. În cazul stingerii crean ţelor fiscale prin dare în plat ă se aplic ă prevederile 
art. 175 alin. (4 1).  

[c)…..];   
  d) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea contribuabilului.  
   (2) Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:  
   a) în func ţie de scaden ţă, pentru obliga ţiile fiscale principale;  

b) în func ţie de data comunic ării, pentru diferen ţele de obliga ţii fiscale principale 
stabilite de organele competente, precum şi pentru obliga ţiile fiscale accesorii;  
    c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru 
diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.  

(4) Organul fiscal competent va comunica debitorulu i modul în care a fost efectuat ă 
stingerea datoriilor prev ăzută la alin. (1), cu cel pu ţin 5 zile înainte de urm ătorul termen de 
plată a obliga ţiilor fiscale”.   
 
 Fata de prevederile legale de mai sus, rezulta ca majorarile de intarziere se datoreaza 
pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata. In ceea ce 
priveste atat platile anticipate cu titlu de impozit, cat si diferentele de impozit anual de regularizat 
stabilite in plus, se individualizeaza de catre organul fiscal prin decizii de impunere care 
produc efecte juridice din momentul în care sunt co municate contribuabilului.  
  
 De asemenea, stingerea obligatiilor de plata se face cu respectarea ordinii legale, expres 
prevazuta de Codul de procedura fiscala, republicat, iar majorarile de intarziere se calculeaza 
numai  pentru neachitarea la scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, scadenta care in 
cazul impozitului pe venit (plati anticipate si dif erente de impozit anual de regularizat) 
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este determinata in functie de data comunicarii dec iziilor de impunere prin care s-au 
individualizat obligatiile de plata.  
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta: 
- documentul prin care s-a individualizat suma de plata de x lei, nr. x/2006 nu este anexat 

la dosarul cauzei, organul fiscal nu face nicio referire cu privire la data comunicarii catre 
contribuabila. 

- Decizia de impunere  anuala pentru anul 2006 nr. x22.01.2008 prin care a fost stabilita o 
diferenta de impozit de regularizat in plus in suma de x lei a fost comunicata sub semnatura de 
primire in data de 22.01.2008. 
 - Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 nr. 
x/28.07.2008 – comunicata prin posta in 2008, cu scrisoare recomandata, returnata si apoi 
comunicata prin publicitate potrivit procesului verbal privind indeplinirea procedurii de 
comunicare prin publicitate nr. x/28.04.2009. 

Prin decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit  nr. x/28.07.2008 
organele fiscale au stabilit plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008 in suma totala de x lei 
termenele de plata fiind stabilite astfel: 
  - 15.03.2008 =     x lei 

- 15.06.2008 =     x lei; 
  - 15.09.2008 =  x lei; 
  - 15.12.2008 =  x lei. 
 - Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2009 nr. 
x/19.03.2009 a fost comunicata prin posta cu scriosare recomandata semnata de primire in data 
de 31.03.2009. 
 
 Se retine ca prin Deciziile xsi nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii, organele   
fiscale din cadrul Administratiei Finantelor Publice sector 2 au caculat accesorii asupra debitelor 
individualizate prin documentul x/28.07.2008 (comunicate prin publicitate in data de 28.04.2009) 
pentru perioada 18.03.2008-28.04.2009, contrar prevederilor legale sus mentionate.  
 
 Prin referatul nr. x/06.07.20100, Administratia Finantelor Publice sector 2, ca organ fiscal 
emitent al actelor administrativ fiscale atacate, mentioneaza ca Decizia de impunere pentru plati 
anticipate  aferenta anului 2008 a fost comunicata in conformite cu art. 44 alin. (2) lit. d) prin 
publicitate in data de 28.04.2009  si drept urmare,  propun desfiintarea deciziei referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferenta anului 2008 conform art. 47- 48 din OG nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, urmand ca Serviciul evidenta pe platitori persoane fizice sa 
recalculeze majorararile datorate si sa le transmita contribuabilei dupa corectarea evidentelor. 
 De asemenea, cu privire la majoarile de intarziere aferente impozitului anual de 
regularizat, organele fiscale nu precizeaza ce reprezinta documentul nr. x/28.02.2006.   
  

Avand in vedere cele mai sus prezentate, precum si propunerea organul fiscal, urmeaza  
sa se desfiinteze Deciziile xsi nr. xreferitoare la obligatiile de plata accesorii, prin care AFP 
sector 2 a stabilit in sarcina doamnei X obligatii de plata accesorii in suma totala de x lei, în baza 
art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedura fiscala, republicata, care 
prevede:  
 “Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in care 
urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict 
considerentele deciziei de solutionare.” 
  

In speta sunt aplicabile si dispozitiile pct. 11.5  pct. 11.6 si pct. 11.7  din Instructiunile 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013, care precizeaza: 

„ 11.5.  În situaţia în care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului 
atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au condus la desfiinţare.  
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    11.6. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, iar verificarea va viza strit aceeaşi perioadă şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru 
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.  
    11.7. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
soluţionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din actul 
desfiinţat, acesta putând fi contestat potrivit legii”.  

 
 Tinand seama de cele sus mentionate se remite cauza Administratiei Finantelor Publice 

Sector 2 in vederea reanalizarii situatiei fiscale  a contribuabilei tinand cont de prevederile 
legale, de motivatiile acesteia, precum si de cele retinute prin prezenta, inclusiv punerea in 
aplicare a Sentintei civile nr. x/05.06.2012 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IX-a Contencios 
Administrativ şi Fiscal pronuntata in dosar nr. x/2011, irevocabila prin Decizia nr. X 2013 a Curtii 
de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal prin care s-a dispus 
anularea Deciziei nr. x30.07.2010 privind solutionarea contestatiei si a notei privind 
compensarea obligatiilor fiscale nr. x/05.05.2010 emise de  Administratia Finantelor Publice 
sector 2. 

 
Pentru considerentele aratate si in temeiul art.82 si art. 84  din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 5 alin. 4 din Decizia Comisiei fiscale 
centrale nr. 6/2004 aprobata prin OMFP nr. 1561/2004, art. 21, art. 44, art. 45, art. 86 alin. (6), 
art. 115,  art. 119,  art. 120, art. 205 alin. (1),  art. 209 si art.216 alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 
11.5  pct. 11.6 si pct. 11.7 din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui 
A.N.A.F. nr. 450/2013 
 

DECIDE 
 

Desfiinteaza Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.   x/13.05.2010 si nr. 
x/13.05.2010, prin care s-au  stabilit in  sarcina doamnei X obligatii de plata accesorii in suma 
totala de x lei, urmand ca Administratia Finantelor Publice Sector 2 sa procedeze la reanalizarea 
situatiei fiscale a contribuabilei, tinand cont de prevederile legale, de motivatiile acesteia, 
precum si de cele retinute prin prezenta. 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si  poate  fi 
contestata  in termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Bucuresti. 
 


