
  

 
283.il.07

Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a 
Finantelor  Publice  a  fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice 
-Serviciul colectare si executare silita persoane juridice prin adresa nr…. 
cu privire la  contestatia formulata de doamna … cu domiciliul in ….

Contestatia a fost formulata impotriva Titlului de creanta nr.  …, 
respectiv  Declaratia  privind obligatiile  de  plata  la  bugetul  general 
consolidat     si  Titlului de creanta nr. … respectiv  Decont de taxa pe 
valoare adaugata.

I.-Doamna … face contestatie impotriva urmatoarelor Titluri de creanta : 
Decizia nr. … si Decizia nr. …,solicitand anularea actelor atacate ca fiind 
nelegale.

Contestatoarea  mentioneaza   ca  in  data  de  02.11.2007 i-au  fost 
comunicate somatii impreuna cu titlurile executorii ce  au fost emise pe 
baza titlurilor de creanta contestate.Pentru solutionarea judicioasa a 
contestatiei la executare formulata impotriva titlurilor executorii este 
necesara anularea titlurilor de creanta care au stat la baza emiterii 
somatiilor.

De asemenea  doamna  … face  dovada  achitarii  taxei  pe  valoare 
adaugata si a celorlalte datorii  pe care le-a avut catre stat cu Declaratia 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

II.-Administratia Finantelor Publice prin Referatul cu propuneri 
de  solutionare  nr.  … mentioneaza   ca   platile  din  banca  au  intrat  in 
evidenta A.F.P. dupa data emiterii somatiei respectiv 29.10.2007, iar la 
data depunerii contestatiei somatia nr. … a fost achitata.

Fata  de  cele  prezentate  anterior  considera  ca  obiectul  acestei 
contestatii  nu exista  intrucat  cele  doua decizii  contestate  reprezinta  un 
Decont T.V.A.  si respectiv Declaratia …  ceea ce de fapt nu sunt acte 
administrativ fiscale.

III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele prezentate de contestatoare , documentele existente 
la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative  invocate  de 
contestatoare si organele de control se retin urmatoarele :

Din analiza documentelor aflate la dosarul contestatiei s-a constatat 
ca  titlurile de creanta contestate de doamna …  sunt de fapt  Declaratia 
privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat ( Declaratia 100) 
si Decontul de taxa pe valoare adaugata.
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In conformitate cu art. 206 din O.G. nr. 92/2003 ®
    Forma şi conţinutul contestaţiei
    
    (2)  Obiectul  contestaţiei  îl  constituie  numai sumele  şi  măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul 
administrativ  fiscal  atacat,  cu  excepţia  contestaţiei  împotriva 
refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.

Mentionam ca  atat  Decontul  de taxa  pe  valoare  adaugata  cat  si 
Declaratia 100 sunt titluri de creanta   dar acestea se completeaza si se 
declara  pe propria raspundere  a  contribuabilului.

Intrucat Decizia nr. … si Decizia  nr. …  reprezinta Decont T.V.A. 
respectiv Declaratia 100 , obiectul acestei contestatii nu exista

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  deciziei  si  in  temeiul 
prevederilor 206 din O.G. nr. 92/2003 (R)  privind Codul de procedura 
fiscala, republicata:

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice;

                                               D E C I D E :

Art.1.Respingerea contestatiei  ca fiind fara obiect.

Art.2.-Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen 
de 6 luni de la comunicare.

                                     DIRECTOR EXECUTIV ,    
                                                                   

 

 M.S./4 exp.
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