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DECIZIA nr. 611/2017
privind soluționarea contestației formulată de contribuabila

X,
cu domiciliul în București, …,

înregistrată la D.G.R.F.P.-București sub nr. ...

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București prin Serviciul
soluționare contestații 2 a fost sesizată de către Administrația sectorului .. a Finanțelor
Publice cu adresa nr. .., înregistrată la DGRFPB sub nr.., completata cu adresa nr. ..
înregistrată la DGRFPB sub nr..., cu privire la contestația formulată de contribuabila X.

Obiectul contestației înregistrată la Administrația sectorului .. a Finanțelor Publice
sub nr. .., îl constituie următoarele acte administrativ fiscale:

1. Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de plată cu titlu de
contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. .., prin care au fost stabilite plăți
anticipate cu titlu de impozit în sumă de .lei și plăți anticipate cu titlu de contribuții de
asigurări sociale de sănătate în sumă de .. lei, comunicată la data de 26.09.2017;

2. Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. .., prin care s-au stabilit
accesorii aferente CASS în sumă de .. lei, comunicată la data de 29.09.2017.

Având în vedere dispozițiile art. 268 alin. (1), art. 269, art. 272 alin. (2) lit. (a) din
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice București este investită să soluționeze contestația formulată de
contribuabila X.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:

I. Prin contestația înregistrată la AS..FP sub nr.. contribuabila X solicită
admiterea contestației și desființarea celor două acte administrative pe motiv că nu i-au
fost comunicate.

De asemenea, contestatara solicită respectarea hotărârii judecătorești prin care
s-au anulat accesoriile stabilite și de CASMB.

În susținerea contestației invocă dispozițiile art. 47, art. 48 Cod procedură fiscală,
precum și decizia nr. .. pronunțată de Tribunalul București

II. 1. Prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de plată cu titlu de
contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. .. AS..FP a stabilite plăți anticipate cu
titlu de impozit în sumă de .. lei și plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări
sociale de sănătate în sumă de .. lei;

2. Prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. . AS..FP a stabilit
accesorii aferente CASS în sumă de ... lei.

III. Față de constatările organelor fiscale, susținerile contestatarei, reglementările
legale în vigoare pentru perioada analizata și documentele existente în dosarul cauzei
se rețin următoarele :
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Cauza supusă soluționarii este dacă Direcția Generală Regională a
Finanțelor Publice București prin Serviciul soluționare contestații 2 se poate
pronunța pe fond, în condițiile în care, organul fiscal precizează prin adresele nr. ..
și nr. .. că deciziile contestate au fost comunicate la o dată ulterioară depunerii
contestației.

În fapt, prin contestația înregistrată la AS..FP sub nr.. contribuabila X susține că
cele două acte administrative contestate nu i-au fost comunicate.

Contestatara susține că a luat cunoștință de existența acestora din conținutul
titlului executoriu nr. . ce i-a fost comunicat la data de 19.06.2017.

Prin adresa nr. .., Serviciul soluționare contestații 2 a restituit dosarul contestației
pe motiv că acesta era incomplet, respectiv nu conținea dovezile de comunicare a
deciziilor contestate, solicitând organului fiscal să procedeze la întocmirea completă și
corectă a dosarului contestației.

Prin adresa nr.. înregistrată la DGRFPB sub nr. .., completată cu adresa nr. .
înregistrată la DGRFPB sub nr. ., organul fiscal precizează următoarele:

”1 - Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/CASS pentru anul 2014 nr. .. a fost transmisă prin intermediul Serviciului Poștal cu
adresa nr. .. și a fost confirmată de primire în data de 26.09.2017, decizie emisă în baza
declarației privind venitul estimat pe anul 2014 înregistrată sub nr. .;

2 - Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. .., care a fost transmisă
prin intermediul Serviciului Poștal cu adresa nr ... din data de 18.09.2017 și care a fost
confirmată de primire în data de 29.09.2017.”

Urmare adresei nr. . înregistrată la DGRFPB sub nr. .., Serviciul soluționare
contestații 2 a solicitat contestatarei prin adresa nr.., confirmată de primire la data de
19.10.2017, să precizeze dacă își menține contestația înregistrată la AS..FP sub nr. ...

Prin adresa înregistrată la AS.FP sub nr. .., remisă DGRFPB cu adresa nr. ..
înregistrată sub nr. ., contestatara solicită raspunsul la contestația nr. ...

În drept, art. 47, art. 48, art. 93, art. 95 alin. (6), art. 268 alin. (1) si (2) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, stipulează:

”Art. 47 Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului

căruia îi este destinat. (...).
”Art. 48 Opozabilitatea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este

comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menționată în actul
administrativ comunicat, potrivit legii.

(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat potrivit art. 47 nu
este opozabil contribuabilului/plătitorului și nu produce niciun efect juridic.”

”Art. 93 - (2) Creanțele fiscale se stabilesc astfel:
a) (...)
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
”Art. 95 - (6) Decizia de impunere și decizia referitoare la obligațiile de plată

accesorii constituie și înștiințări de plată, de la data comunicării acestora, în
condițiile în care se stabilesc sume de plată.”
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“Art. 268 - (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit prezentului titlu. Contestaţia
este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.”

Se reține că impozitele, taxele și alte sume datorate bugetului general consolidat,
ca și cele de restituit de la buget, se stabilesc prin decizie de impunere, care constituie
titlu de creanță și care este susceptibilă de a fi contestată, în conformitate cu
prevederile Titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală .

Totodată, actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este
comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul administrativ
comunicat, potrivit legii.

În speță, AS..FP a emis Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de
impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de
plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. . și Decizia referitoare la
obligațiile de plată accesorii nr. ..

Așa cum rezultă din adresa nr.. înregistrată la DGRFPB sub nr. .., organul fiscal
a comunicat deciziile contestate în data de 26.09.2017, respectiv 29.09.2017, ulterior
datei la care a fost formulată și înregistrată contestația respectiv 28.06.2017.

Totodată organul fiscal face cunoscut Serviciului soluționare contestații 2 faptul
că în data de 20.10.2017 doamna X a mai depus 2 contestații înregistrate sub nr. .. și
nr. . pe care urmează să le înainteze în original în cel mai scurt timp posibil.

Având în vedere cele mai sus prezentate, potrivit pct.12.2 din Ordinul
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, urmează a fi
respinsă ca prematur formulată contestația contribuabilei X cu privire la obligațiile
stabilite prin Decizia de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de plată cu titlu de
contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. . și Decizia referitoare la obligațiile de
plată accesorii nr. .., care, la data introducerii contestatiei, deși au fost individualizate
prin titluri de creanță existente în baza de date a organului fiscal, nu au fost comunicate
contribuabilulei, organul fiscal făcând dovada ca acestea au fost comunicate ulterior
datei la care a fost înregistrată contestația, respectiv 28.06.2017.

După comunicarea Deciziei de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit
pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de plată cu titlu
de contribuții de asigurări sociale pe anul 2014 nr. .. și a Deciziei referitoare la obligațiile
de plată accesorii nr. .., contribuabila are posibilitatea de a formula contestație, potrivit
Codului de Procedură fiscală potrivit titlului VIII din Legea nr. 207/2015 Cod Procedură
fiscală, aceasta și făcând în fapt contestațiile înregistrate la organul fiscal sub nr. .. și
nr. .., ce urmează a fi soluționate de structura specializată de soluționare a contestațiilor
după primirea dosarelor contestațiilor.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 47, art. 48, art. 93, art. 95
alin. (6), art. 268 alin. (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, pct.12.2 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3741/2015
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DECIDE

Respinge ca prematur formulată contestația formulată de doamna X împotriva
Deciziei de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de
asigurări sociale de sănătate, precum și obligațiile de plată cu titlu de contribuții de
asigurări sociale pe anul 2014 nr. .., prin care AS..FP a stabilit plăți anticipate cu titlu de
impozit în sumă de .lei și plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de
sănătate în sumă de .. lei și a Deciziei referitoare la obligațiile de plată accesorii nr. ..,
prin care AS..FP a stabilit accesorii aferente CASS în sumă de .. lei.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și poate
fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul București.


