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DECIZIA NR. 10316/25.06.2019
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

S.C. XS.R.L. mun. Iași, înregistrată la Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iași sub nr.Xşi la

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub
nr. X

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi-prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iași-Serviciul Evidență pe Plătitor
Persoane Juridice, prin adresa nr. X, înregistrată la Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.X, cu privire la contestaţia
formulată de S.C. X S.R.L. cu sediul în mun. Iași, str. X nr. X, et.X, județul
Iași, Cod unic de înregistrare X, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. JX, reprezentată de avocat
X din cadrul Cabinetului de avocatură X, în baza Împuternicirii avocațiale
din data de 06.05.2019, existentă în original la dosarul cauzei.

S.C. XS.R.L. mun. Iași formulează contestaţie împotriva Deciziei
referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de
nedeclarare nr. X emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Iași cu privire la suma de S lei reprezentând penalități de nedeclarare
pentru obligații fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect și
stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

De asemenea, petenta solicită comunicarea înscrisurilor care au
stat la baza emiterii Deciziei contestate nr. X, la sediul situat în mun. Iași,
str. X nr. X, et. X, jud. Iași.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de faptul că
actul administrativ fiscal atacat a fost comunicat la data de 28.01.2019,
după cum rezultă din confirmarea de primire nr. X anexată în xerocopie la
dosarul cauzei, iar contestaţia a fost depusă la data de 14.03.2019 fiind
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași sub nr. X.
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Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.
art. 268, art. 269, art. 270 şi art. 272 alin. (2) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 este legal investită să analizeze contestaţia.

1. S.C. XS.R.L. mun. Iași formulează contestaţie împotriva
Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând
penalități de nedeclarare nr. X emisă de Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Iași cu privire la suma de S lei reprezentând
penalități de nedeclarare pentru obligații fiscale principale
nedeclarate sau declarate incorect și stabilite de organul de
inspecție fiscală prin decizii de impunere.

De asemenea, petenta solicită comunicarea înscrisurilor
care au stat la baza emiterii Deciziei referitoare la obligațiile fiscale
accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. X.

Prin contestația formulată petenta susține faptul că, pe rolul
Tribunalului Iași se află în curs de soluționare:

1. Contestația formulată împotriva Deciziei de impunere nr. F-VS
X, înregistrată pe rolul Tribunalului Iași sub nr.Xcu termen de judecată la
data de 04.06.2019 și

2. Cererea de suspendare a Deciziei de impunere nr. F-VS X
emisă în baza Raportului de inspecție fiscală nr. F-VS X, aflat pe rolul
Tribunalului Iași, înregistrat sub nr. X, a1.

Contestatoarea susține că prin Decizia de eșalonare la plată a
obligațiilor fiscale nr. X, emisă de către D.G.R.F.P. Iași, A.J.F.P. Vaslui,
societatea a beneficiat de facilitățile la plată pentru o perioadă de 60 luni a
obligațiilor fiscale existente în sold pentru suma de S lei.

În baza Deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale,
societatea susține că a achitat din totalul sumei de S lei, suma de S lei iar
urmare a pronunțării de către Tribunalul Iași a Hotărârii intermediară nr.
Xla data de 09.10.2018 în Dosarul nr. X, instanța admite cererea
formulată de societate în contradictoriu cu pârâții D.G.R.F.P. Iași, A.J.F.P.
Vaslui și dispune suspendarea executării actului administrativ fiscal-
Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale aferente
diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la
persoane juridice F-VS X emis de A.J.F.P. Vaslui-până la soluționarea
definitivă a cauzei din Dosarul nr. X al Tribunalului Iași.

Ulterior, instanța de recurs, în recursul declarat de către A.J.F.P.
Vaslui și D.G.R.F.P. Iași în Dosarul nr. X, Curtea de Apel Iași a dispus
casarea Hotărării nr. X a Tribunalului Iași și trimiterea spre rejudecare
aceleași instanțe, prin Decizia nr. X.
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Față de cursul evenimentelor, petenta apreciază că nu datorează
dobânzi și penalități de întârziere pentru toată perioada în care a operat
Decizia de eșalonare la plata obligațiilor fiscale urmare a pronunțării
Hotărârii nr. 1401/2018 prin care instanța admite cererea de suspendare,
chiar și în condițiile în care hotărârea a fost anulată și cererea de
suspendare trimisă spre rejudecare.

În prezenta cauză petenta consideră că nu pot fi reținute motive
pentru calcularea penalităților de nedeclarare pentru Decizia X și nu
înțelege ce reprezintă perioada vizată, respectiv 19.06 - 20.08.2017.

În concluzie, petenta apreciază că Decizia X este nelegal
calculată, fapt pentru care solicită admiterea contestației și anularea
deciziei ca fiind emisă din eroare.

II. Organul fiscal din cadrul Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Iași a emis pentru S.C. X S.R.L. Decizia referitoare
la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare
nr. X prin care în temeiul art. 98 lit. c) și art. 181 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare a stabilit pentru perioada 19.06.2017-20.08.2017 penalități de
nedeclarare pentru obligații fiscale principale nedeclarate sau declarate
incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere
în sumă de S lei, aferente debitului în sumă de S lei reprezentând TVA
stabilit prin Decizia de impunere nr. X (cu menținea că data corectă este
29.03.2017).

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi
având în vedere motivaţiile petentei, constatările organului fiscal şi
actele normative în vigoare pentru perioada verificată, se reţin
următoarele:

1. Referitor la suma de S lei stabilită prin Decizia referitoare
la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare
nr. X lei, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași prin
Serviciul Soluționare Contestații 1 este investită să se pronunțe dacă
în mod legal organul fiscal a calculat penalități de nedeclarare
aferente debitelor stabilite prin Decizia de impunere privind obligațiile
fiscale principale aferente diferențelo bazelor de impozitare stabilite
în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-VS X, contestată,
în condițiile în care Tribunalul Iași-Secția II Civilă - Contencios
Administrativ și Fiscal a dispus suspendarea executării Deciziei de
impunere nr. F-VS X, până la soluționarea definitivă a cauzei.
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În fapt, pentru neachitarea la scadenţă a TVA în sumă de S lei
stabilită suplimentar prin Decizia de impunere nr. X (cu menținea că data
corectă este 29.03.2017) organul fiscal din cadrul Administrației Județene
a Finanțelor Publice Iași a calculat penalități de nedeclarare după cum
urmează:

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de Slei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de Slei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de Slei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei;

- pentru debitul în sumă de S lei, s-au calculat pentru perioada
19.06.2017-20.08.2017 penalități de nedeclarare în sumă de S lei.

Din documentele existente la dosarul cauzei reiese că S.C.
XS.R.L. a formulat cerere de suspendare a executării Deciziei de
impunere nr. X, cerere care a fost admisă de către Tribunalul Iași, prin
Sentința nr. X prin care s-a dispus suspendarea executării actului
administrativ fiscal-Decizia de impunere privind obligațiile fiscale principale
aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecției
fiscale la persoane juridice nr. F-SV X emisă de A.J.F.P. Vaslui - până la
soluționarea definitivă a cauzei în Dosarul nr. X al Tribunalului Iași.

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, a declarat recurs
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui în nume propriu și
pentru Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, invocând
nelegalitatea acesteia prin indicarea motivelor de casare prevăzute de art.
488 alin. (1), pct. 6 și pct. 8 din Codul de procedură civilă.

Prin Decizia nr. X dată în Ședința Publică din 13 februarie 2019,
definitivă, Curtea de Apel Iași-Secția de Contencios Administrativ și Fiscal,
admite recursul formulat de Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Vaslui în nume propriu și pentru Direcția Generală Regională a Finanțelor
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Publice Iași împotriva Sentinței nr. X a Tribunalului Iași, pe care o casează
în tot.

Trimite cauza spre rejudecare aceleași instanțe.

În drept, în speță sunt incidente prevederile art. 181 și art.48 alin.
(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
completările și modificările ulterioare, care prevede:

“ART. 181
Penalitatea de nedeclarare în cazul creanţelor fiscale

administrate de organul fiscal central
(1) Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau

declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de
inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul
datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi,
începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data
stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile fiscale principale
nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite
de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere.

Art. 48
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în

care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată
ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.”

Potrivit acestor prevederi legale, se reține că pentru obligaţiile
fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de
contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii
de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de
nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare
scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaţiile
fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de
contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii
de impunere.

Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care
este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară
menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii

Astel, Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând penalităţi de nedeclarare nr. X produce efecte din momentul
în care a fost comunicată societății, respectiv de la data de 28.01.2019.

Totodată, se reține că prin Sentința nr. X, Tribunalul Iași a dispus
suspendarea executării actului administrativ fiscal-Decizia de impunere
privind obligațiile fiscale principale aferente diferențelor bazelor de
impozitare stabilite în cadrul inspecției fiscale la persoane juridice nr. F-SV
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X emisă de A.J.F.P. Vaslui - până la soluționarea definitivă a cauzei în
Dosarul nr.X al Tribunalului Iași.

Astfel, în speță devin incidente și prevederile art.278 alin.(3) și
alin. (4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare:

„(3) În cazul suspendării executării actului administrativ
fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate efectele
actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea
acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare
fiscală.

(4) Prin excepţie de la prevederile art. 173 şi ale art. 181, în
cazul în care instanţa judecătorească de contencios administrativ
admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a
executării actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează
penalităţi de întârziere sau penalităţi de nedeclarare pe perioada
suspendării. În cazul creanţelor administrate de organul fiscal local,
pe perioada suspendării se datorează majorări de întârziere de 0,5%
pe lună sau pe fracţiune de lună, reprezentând echivalentul
prejudiciului.”

Prin urmare, potrivit acestor prevederi legale, în cazul
suspendării executării Deciziei de impunere nr.X emisă de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Vaslui, toate efectele actului administrativ
fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia iar obligaţiile fiscale nu
se înscriu în certificatul de atestare fiscală.

Din interpretarea textelor legale anterior precizate, rezultă că
penalitățile de nedeclarare se datorează pentru neachitarea la termenul de
scadenţă a obligaţiilor de plată, iar efectul suspendării executării titlului de
creanţă constă în aceea că organele fiscale nu sunt în drept să solicite
plata penalităţilor de nedeclarare pe perioada cât plata debitului principal
care le generează este suspendată.

În cazul în care instanţa judecătorească de contencios
administrativ admite cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a
executării actului administrativ fiscal, potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează
penalităţi de întârziere sau penalităţi de nedeclarare pe perioada
suspendării.

Din documentele aflate la dosar se reţine că accesoriile
contestate au ca bază de calcul debitele care au făcut obiectul Deciziei de
impunere nr.X, titlu de creanţă a cărui executare a fost suspendată prin
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Sentinţa 1401 a Tribunalului Iași, până la pronunţarea instanţei de fond
asupra anulării acesteia, iar Decizia referitoare la obligațiile fiscale
accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr.X prin care s-au stabilit
penalități de nedeclarare la debitul principal a cărui executare a fost
suspendată la data de 09.10.2018, a fost emisă la data de 10.01.2019
producând efecte din momentul în care a fost comunicată (28.01.2019),
adică la o dată ulterioară celei prin care executarea debitului principal a
fost suspendată până la soluționarea fondului.

Faptul că instanţa a suspendat executarea Deciziei de impunere
nr.X nu înseamnă că a exonerat societatea de plata debitelor constatate
de organele abilitate, ci a dispus că în baza respectivei decizii de impunere
nu se poate începe executarea silită până la pronunţarea instanţei pe fond
asupra anulării acesteia.

Din cele de mai sus, se reţine că nu se pot calcula obligaţii fiscale
accesorii aferente unui debit principal pentru care instanța a dispus
suspendarea executării acestuia, toate efectele actului administrativ fiscal
fiind suspendate până la încetarea acesteia, iar obligaţiile fiscale nu se
înscriu în certificatul de atestare fiscală

Totodată, se reține că întrucât Decizia referitoare la obligaţiile
fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. X are la bază
Decizia de impunere nr. X a cărei executare a fost suspendată de instanţa
judecătorească, efectele suspendării se răsfrâng și asupra accesoriilor, în
considerarea dispozițiilor legale anterior citate care stabilesc în mod
expres faptul că în cazul suspendării executării actului administrativ fiscal,
toate efectele deciziei de calcul accesorii sunt suspendate până la
încetarea suspendării executării deciziei de impunere.

Astfel, orice act în legătură directă sau indirectă cu Decizia de
impunere nr. X a cărei executare a fost suspendată intră sub incidența
art.278 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, dându-se astfel vocație
principiului accesorium sequitur principale, precum și o deplină eficiență
hotărârii judecătorești, chiar dacă aceasta are ca obiect suspendarea
executării deciziei de impunere.

În sprijinul acestei interpretări a textului de lege mai sus
menţionat este şi faptul că legiuitorul prin Ordonanța Guvernului nr.
30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală publicată în M.Of. nr.708/31.08.2017 a înţeles
să modifice art.278 alin.(3) astfel:

“(3) În cazul suspendării executării actului administrativ
fiscal, dispusă de instanţele de judecată în baza prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, toate efectele
actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea
acesteia şi obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare
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fiscală. Aceste efecte privesc atât obligaţiile fiscale principale
individualizate în actul administrativ suspendat la executare, cât şi
obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, chiar dacă aceste
obligaţii fiscale accesorii sunt individualizate în acte administrative
fiscale care nu sunt suspendate la executare”.

Astfel, în speţă, cauza supusă soluţionării este legalitatea emiterii
deciziei de calcul accesorii la o dată ulterioară hotărârii instanţei
judecătoreşti de suspendare a executării actului administrativ fiscal, prin
care au fost stabilite obligații fiscale principale, care are drept rezultat
suspendarea efectelor deciziei de impunere şi nu dacă contestatara
datorează sau nu respectivele obligaţii fiscale accesorii.

Prin urmare, întrucât anterior emiterii deciziei de calcul accesorii
instanța judecătorească a dispus suspendarea executării Deciziei de
impunere nr. F-VS X emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Vaslui, organele fiscale competente nu mai puteau emite decizii de
calcul accesorii aferente deciziei de impunere a cărei executare a fost
suspendată decât la momentul încetării motivului care a determinat
suspendarea executării Deciziei de impunere nr. X dispusă de instanţa de
judecată în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

În același sens este și punctul de vedere al Direcției Generale de
Reglementare a Colectării Creanțelor Bugetare exprimat prin adresa nr. X,
anexat în copie la dosarul cauzei.

De asemenea, prin Circulara nr. X emisă de Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Cabinet Vicepreședinte, se face precizarea că,
“Având în vedere precizările mai sus invocate, precizăm faptul că, până la
încetarea motivului care a determinat suspendarea executării actului
administrativ fiscal, organul fiscal nu trebuie să emită decizii referitoare la
obligațiile fiscale accesorii, chiar dacă aceste obligații fiscale accesorii sunt
individualizate în acte administrative fiscale care nu sunt suspendate la
executare.”

În sprijinul celor de mai sus, se reține că în speță sunt incidente
și prevederile art.14 alin.(4) din Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează:

„(4) Hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este
executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile
de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare”, de unde
rezultă că Sentința civilă nr.X pronunțată de Tribunalul Iași prin care s-a
dispus suspendarea executării Deciziei de impunere nr.X este executorie
de drept de la data pronunțării, respectiv 09.10.2018.

Având în vedere cele mai sus precizate, în temeiul art.50 alin.(1)
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare, se va anula Decizia referitoare la obligaţiile
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fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare nr. Xemisă în
baza Deciziei de impunere nr.X, întrucât nu a fost emisă în conformitate cu
prevederile art.278 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, această soluție
neechivalând cu stabilirea nedatorării acestora.

Astfel, organul fiscal va avea în vedere posibilitatea emiterii unui
nou titlu de creanță în conformitate cu prevederile art.278 alin.(3) din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare și în funcție de soluția definitivă a instanței
judecătorești în ceea ce privește titlul de creanță principal aferent căruia au
fost calculate accesorii în speță.

2. Referitor la solicitarea petentei de a i se înmâna
înscrisurile care au stat la baza emiterii Deciziei referitoare la
obligațile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr.
X cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 se
poate investi cu soluţionarea acestui capăt de cerere, în condiţiile în
care acesta nu intră în competenţa sa de soluţionare.

În fapt, prin contestaţia formulată de S.C. XS.R.L. împotriva
Deciziei referitoare la obligațile fiscale accesorii reprezentând penalități de
nedeclarare nr. X aceasta solicită înmânarea înscrisurilor care au stat la
baza emiterii acestei decizii.

În drept, potrivit prevederilor art. 272 alin. (1) şi alin. (2) din
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare:

„ART. 272 Organul competent
(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere,

a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a
deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi
împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile
specializate de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror
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rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente
pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:

a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de

până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care

competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5);

d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei
revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.”

La pct. 5.1. din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, se precizează că:

„5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa
de soluţionare a organelor specializate prevăzute la art. 272 alin. (1)
din Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres şi limitativ
de lege.”

Având în vedere faptul că S.C. XS.R.L. solicită înmânarea
înscrisurilor care au stat la baza emiterii Deciziei referitoare la obligațile
fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. X, Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1 nu are competenţa pentru soluţionarea acestui capăt de
cerere, aceasta aparţinând organului fiscal în arondarea căruia se află
petenta, respectiv Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iași -
Serviciul Evidență pe Plătitor Persoane Juridice.

Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul
prevederilor legale invocate şi în baza art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare şi în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi,

DECIDE:
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1. Anularea Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii
reprezentând penalități de nedeclarare nr. X emisă de Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Iași pentru suma de S lei, reprezentând
penalități de nedeclarare pentru obligații fiscale principale nedeclarate sau
declarate incorect și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de
impunere, urmând ca organul fiscal să aibă în vedere la emiterea altor
titluri de creanță prevederile art.278 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

2. Constatarea necompetenţei materiale a Serviciului
Soluţionare Contestaţii 1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Iaşi privind solicitarea petentei de a i se înmâna
înscrisurile care au stat la baza emiterii Deciziei referitoare la obligațile
fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare nr. X, aceasta
revenind Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iași - Serviciul
Evidență pe Plătitor Persoane Juridice.

În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, prezenta decizie de soluţionare a contestaţiei, este
definitivă în sistemul căilor administrative de atac.

Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 6 luni de la
comunicare, la Tribunalul Iași.


