
DECIZIA NR. 254
din 2011

Directia Generala a Finantelor Publice ..., Biroul de Solutionare a
Contestatiilor a fost sesizata de catre Administratia Finantelor Publice ... - Biroul
Evidenta Platitori - Persoane Fizice privind solutionarea contestatiei formulata de
XXXX domiciliat in ... contestatie inregistrata la noi sub nr. .... 
      

Contestatia a fost formulata impotriva obligatiilor fiscale accesorii in suma de
... lei calculate pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata
reprezentand plati anticipate cu titlu de impozit pe veniturile din cedarea folosintei
bunurilor, fara ca petentul sa precizeze actul administrativ fiscal atacat.

Prin adresa nr. ... Biroul solutionare contestatii a solicitat AFP ...- Biroul
Evidenta Platitori - Persoane Fizice sa precizeze actul administrativ fiscal prin care
s-au stabilit ca datorate obligatiile fiscale accesorii contestate de petent precum si
dovada comunicarii catre petent a acestuia. 

Cu adresa inregistrata la noi sub nr. ..., AFP ...- Biroul Evidenta Platitori -
Persoane Fizice ne-a comunicat ca nu a fost emisa decizie referitoare la obligatii de
plata accesorii pentru suma de ... lei.

I. Petentul XXXX contesta penalitatile in valoare de ...de lei aferente sumei de
... lei reprezentand impozit pe venitul din cedarea folosintei bunurilor pe anul 2010
invocand urmatoarele motive:

- nu a primit Decizie de impunere pe anul 2010 cu specificarea impozitului
datorat;

- nu a primit somatie de plata;
- in data de 12.04.2011 a primit Instiintarea de poprire pe veniturile si

disponibilitatile banesti detinute.
Fata de cele specificate mai sus, petentul solicita admiterea contestatiei si

restituirea sumei de ... de lei reprezentand obligatii fiscale accesorii achitate. 

II. Avand in vedere referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei al AFP
... - Biroul  Evidenta Platitori - Persoane Fizice, sustinerile petentului, documentele
aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare, se retin
urmatoarele:

1. Cauza supusa solutionarii este de a se stabili daca Directia Generala a
Finantelor Publice ... prin Biroul de Solutionare a Contestatiilor, se poate
investi cu solutionarea pe fond a contestatiei depuse de d-l XXX, formulata cu
privire la penalitati in suma de ... de lei in conditiile in care suma contestata nu
a fost stabilita ca datorata printr-un titlu de creanta, respectiv decizie de
impunere.
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In fapt, la data de 30.09.2010, prin cererea nr. ...inregistrata la AFP ... ,
petentul XXXX a solicitat scoaterea din evidentele fiscale a contractului de inchiriere
nr. ... al imobilului situat in ...

Organul fiscal a procedat la recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit  
pe anul 2010 emitand la data de 08.10.2010 Decizia de impunere pentru plati
anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr. .... prin care au fost stabilite plati
anticipate cu titlu de impozit in suma de ... lei. La impunerea initiala s-au stabilit plati
anticipate cu titlu de impozit in suma de ... lei, astfel ca a rezultat o diferenta de
impozit de scazut de ... lei. 

La termenul de plata 15.12.2010 petentul datora suma de ... lei fata de ... lei
calculata anterior .

Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr.
... a fost transmisa contribuabilului la domiciliul sau fiscal cu scrisoare recomandata
cu confirmare de primire care a fost returnata de Compania Posta Romana la data
de 25.10.2010 pe motivul " avizat, reavizat, expirat termenul de pastrare".

Avand in vedere ca actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat
petentului, in baza prevederilor art.44 alin.(3) din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala s-a procedat la comunicarea actului administrativ prin publicitate:

"ART. 44
    Comunicarea actului administrativ fiscal

(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 cazul actelor administrative emise de organele fiscale
prevãzute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul acestora si pe pagina de
internet a autoritãtii administratiei publice locale respective. În lipsa paginii de
internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judetean. În
toate cazurile, actul administrativ fiscal se considerã comunicat în termen de 15 zile
de la data afisãrii anuntului".

La data de 24.11.2010 s-a afisat la sediul AFP ...si pe pagina de internet
www.anafmfinante.ro anuntul colectiv nr. ... , astfel ca la data de 09.12.2010 a fost
indeplinita procedura de comunicare a actului administrativ fiscal. 

Deoarece petentul nu a achitat impozitul pe venituri din cedarea folosintei
bunurilor la data scadenta,  organele fiscale  au aplicat prevederile art. 149 alin.(1)
din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala:

"ART. 149
    Executarea silitã a sumelor ce se cuvin debitorilor
    (1) Sunt supuse executãrii silite prin poprire orice sume urmãribile reprezentând
venituri si disponibilitãti bãnesti în lei si în valutã, titluri de valoare sau alte bunuri
mobile necorporale, deþinute si/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de cãtre terte
persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine în viitor în temeiul unor
raporturi juridice existente".

Prin Instiintarea de poprire nr. ... s-a comunicat petentului ca s-a luat masura
de indisponibilizare a sumelor detinute de acesta in conturile bancare si asupra
sumelor detinute/datorate catre petent de diverse societati comerciale ca urmare a
neachitarii impozitului pe venituri din cedarea folosintei bunurilor in suma de ...lei. 

La data de 06.04.2011, petentul a achitat cu chitanta ... suma de ... lei  ,
respectiv ... lei reprezentand suma datorata ca plati anticipate cu titlu de impozit pe
anul 2010, cu termen de plata la 15.12.2010 si ... lei reprezentand obligatii fiscale
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accesorii inscrise in evidenta pe platitor fara a fi fost emisa o decizie de impunere
pentru acestea ( ...lei dobanzi de intarziere si ...lei penalitati de intarziere) pentru
perioada 16.12.2010 - 06.04.2011.

In drept, art.85 alin. (1) si art. 88 din OG nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala prevad ca:

"ART. 85
    Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate
bugetului general consolidat
    (1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general
consolidat se stabilesc astfel:

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

ART. 88
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
    Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative
fiscale:

c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii;"

Avand in vedere precizarile legale de mai sus se retine ca in materia impunerii
legiuitorul a prevazut prin O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicat, in mod expres si limitativ o anumita categorie de acte administrativ fiscale
prin care se stabilesc obligatii bugetare suplimentare, dispozitii de la care nu se
poate deroga in mod unilateral.

Potrivit articolului de lege mentionat, doar declaratia fiscala si decizia de
impunere constituie titlu de creanta prin care se pot stabili obligatii de plata in sarcina
contribuabililor.

In ceea ce priveste posibilitatea de a formula contestatie art.205 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precizeaza:

“ART. 205
    Posibilitatea de contestare
    (1) Împotriva titlului de creantã, precum si împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaþie potrivit legii. Contestatia este o cale
administrativã de atac si nu înlãturã dreptul la actiune al celui care se considerã lezat
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile
legii.”

Cu privire la obiectul contestatiei art.206 alin.(2) din O.G. Nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, precizeaza:
     ART. 206
    Forma si continutul contestatiei
      (2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si mãsurile stabilite si înscrise
de organul fiscal în titlul de creantã sau în actul administrativ fiscal atacat, cu
exceptia contestatiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ
fiscal.”
    Pct.5.1 si 5.2 din Ordinul 2137/2011 privind Instructiunile pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata,
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“5.1. Actele administrative fiscale care intrã în competenta de solutionare a
organelor specializate prevãzute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedurã fiscalã,
republicat, sunt cele prevãzute expres si limitativ de lege.

   Conform prevederilor legale enuntate se retine ca in conditiile in care pentru
acesorii in suma de ... de lei nu a fost emis un titlu de creanta, petentul nu isi poate
exercita calea administrativa de atac cu privire la modul de calcul al acestora.

Astfel in speta se constata aplicabile prevederile art.213 alin.(5) din Codul de
procedura fiscala:

“ART. 213
    Solutionarea contestatiei
      (5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor
de procedurã si asupra celor de fond, iar când se constatã cã acestea sunt
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”

“ART.217 
(1) Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale.(1)

Daca organul de solutionare competent constata neindeplinirea unei conditii
procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a
cauzei.”

Coroborate cu prevederile pct.12.1 lit.e) din Ordinul 2137/2011 privind Instructiunile
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata:

"12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur�
fiscal� - Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor
procedurale
          12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca:

e) prematur formulat�, în situa�ia în care sumele contestate nu sunt
individualizate prin titlu de crean�� �i în situa�ia în care nu au fost emise decizii
privind baza de impunere".

Avand in vedere cele de mai sus precizate, precum si actele normative
incidente in speta se retine ca nu ne aflam in prezenta unei contestatii formulate
impotriva unei Decizii de impunere astfel incat contestatia depusa de d-l XXXX se va
respinge ca prematur formulata.

In situatia in care petentul a achitat o suma in plus fata obligatiile de plata
stabilite printr-un titlu de creanta, acesta poate solicita AFP ... restituirea acesteia
sau compensarea cu alte obligatii datorate.

2. Referitor la contestatia formulata impotriva instiintarii de poprire nr.....
precizam ca in speta sunt aplicabile prevederile art.129 alin.(11) si ale art.172 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala care precizeaza:

ART. 129
    Poprirea �i sechestrul asigur�toriu
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(11) Împotriva actelor prin care se dispun �i se duc la îndeplinire m�surile
asigur�torii cel interesat poate face contesta�ie în conformitate cu prevederile
art. 172.

ART. 172
    Contesta�ia la executare silit�
    (1) Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act de
executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre organele
de executare, precum �i în cazul în care aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un
act de executare în condi�iile legii.

(3) Contesta�ia poate fi f�cut� �i împotriva titlului executoriu în temeiul
c�ruia a fost pornit� executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hot�râre
dat� de o instan�� judec�toreasc� sau de alt organ jurisdic�ional �i dac� pentru
contestarea lui nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de lege.
    (4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se judec�
în procedur� de urgen��.

Avand in vedere prevederile legale anterior enuntate precizam ca petentul
poate depune o contestatie impotriva formelor de executare silita la Judecatoria
Brasov. 

Pentru motivele enuntate intrucat in speta nu ne apartine competenta de
solutionare, urmeaza ca pentru acest capat de cerere sa fie respinsa contestatia ca
inadmisibila.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.85 alin.(1)
coroborate cu  art.217, alin.1, art.172 din OG.92/2003 republicata privind Codul de
procedura fiscala si pct.12.1 lit.e) din OMFP 2137/2011, privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala republicata, se:

D E C I D E :

1. Respingerea ca prematur formulata a contestatiei depusa de catre  d-l
XXXX pentru suma de ... lei reprezentand obligatii fiscale accesorii calculate.

2. Respingerea ca inadmisibila a contestatiei formulate de d-l XXX impotriva
Instiintarii de popriere nr. .....

Prezenta decizie poate fi contestata, in termen de 6 luni, la instanta
competenta conform prevederilor Legii nr.554/2004 privind contenciosul
administrativ.  
                                        

DIRECTOR EXECUTIV,         
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