DECIZIA nr. 179 / 06.03.2015
privind solu ionarea contesta iei formulată de XXX,
înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. XX/02.02.2015

Direc ia Generală Regională a Finan elor Publice Bucureşti prin Serviciul
solu ionare contesta ii a fost sesizată de către Administra ia Sector 5 a Finan elor
Publice cu adresa nr. XX/29.01.2015 înregistrată la D.G.R.F.P. Bucureşti sub nr.
XX/02.02.2015, cu privire la contesta ia formulată de XXX având sediul în Bucureşti,
prin Societatea civilă de avoca i “XXX”, cu sediul în Bucureşti.
Obiectul contesta iei remisă prin poştă la XX.12.2014 şi înregistrată la
Administra ia Sector 5 a Finan elor Publice sub nr. XX/05.01.2015, completată prin
adresa înregistrată sub nr. XX/06.02.2015, îl constituie Decizia de impunere din
oficiu nr. XX/27.08.2014, prin care s-a stabilit suma de plată de X lei reprezentând
obliga ii fiscale, emisă de către Administra ia Sector 5 a Finan elor Publice şi
comunicată prin publicitate cu anun ul nr. XX/15.10.2014, concomitent la sediul
AS5FP şi pe pagina de internet www.mfinante.ro.
De asemena, XXX solicită anularea soma iei de plată nr. XX/03.12.2014 şi a
titlului executoriu nr. XX/03.12.2014, emise de către Administra ia Sector 5 a
Finan elor Publice în dosarul de executare nr. XX/X/X/X/2014/285051.
Având în vedere dispozi iile O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, Direc ia Generală Regională a Finan elor Publice Bucureşti este
investită să solu ioneze contesta ia formulată de XXX.
1. Cu privire la Decizia de impunere din oficiu nr. XX/27.08.2014 referitoare la
obliga ii fiscale în sumă de X lei, emisă de către Administra ia Sector 5 a Finan elor
Publice.
Cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Bucureşti prin Serviciul soluţionare contestaţii se poate
investi cu analiza pe fond a contestaţiei în condiţiile în care contestatarul nu a
respectat termenul legal de exercitare a căii administrative de atac.
În fapt, Decizia referitoare la obliga iile fiscale nr. XX/27.08.2014, prin care sa stabilit suma de plată de X lei, ce face obiectul contesta iei a fost comunicată
către XXX prin publicitate cu anun ul nr. XX/15.10.2014, concomitent la sediul
AS5FP şi pe pagina de internet www.mfinante.ro.
Prin adresa remisă prin poştă la XX.12.2014 şi înregistrată la Administra ia
Sector 5 a Finan elor Publice a Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice
Bucureşti sub nr. XX/05.01.2015, XXX a formulat contesta ie împotriva Deciziei
referitoare la obliga iile fiscale nr. XX/27.08.2014, în sumă totală de X lei, aferente:
- taxă pe valoare adăugată – X lei;
- contribu ia individuală de asigurări pentru şomaj re inută de la asigura i –
X lei;
- contribu ia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator – X lei;
- impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor – X lei;
- contribu ia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorată de angajator – X lei;
- contribu ia de asigurări sociale datorată de angajator – X;
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contribu ia pentru asigurări de sănătate datorată de angajator – X lei;
contribu ia individuală de asigurări sociale re inută de la asigura i – X lei;
contribu ia angajatorului la Fondul de garantare pentru plata crean elor
salariale – X lei;
contribu ia pentru asigurări de sănătate re inută de la asigura i – X lei;
contribu ii pentru concedii şi indemniza ii de la persoane juridice sau fizice
– X lei.

În drept, spe ei îi sunt aplicabile prevederile art. 44, art. 68, art. 205 şi art.
207 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, care
stipulează:
”Art. 44 - Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este
destinat. În situaţia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România, care i-au
desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia numirii unui
curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunică
împuternicitului sau curatorului, dup caz.
(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică prin remiterea
acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a
actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare
de primire.
(3) Actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru
această modalitate de emitere şi de comunicare.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) sau (3), după caz, nu a fost
posibilă, aceasta se realizează prin publicitate.
(5) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative
emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la
sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale
respective. În lipsa paginii de internet proprii a autorităţii publice locale, publicitatea
se face pe pagina de internet a consiliului judeţean sau a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră
comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
Art. 68 - Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaţiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziţii
legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Art. 205 - (1) Împotriva titlului de creantã, precum si împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. Contestaţia este o
cale administrativã de atac si nu înlãturã dreptul la acţiune al celui care se considerã
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în
condiţiile legii.
Art. 207 - (1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data
comunicãrii actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decãderii.”
De asemenea, spe ei îi sunt aplicabile prevederile art. 185 alin (1) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, republicată, care stipulează: “Când
un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea
acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care
legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de
nulitate”.
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Din documentele aflate la dosarul cauzei, rezultă că Decizia referitoare la
obliga iile fiscale nr. XX/27.08.2014, prin care s-a stabilit suma de plată de X lei a
fost comunicată la sediul fiscal al contestatarei cu scrisoare recomandată cu
confirmarea de primire nr. XX/10.09.2014, returnată pe motiv “expirat termen de
păstrare” şi apoi prin publicitate cu anunţul nr. XX/15.10.2014, iar contesta ia a fost
remisă prin poştă la data de XX.12.2014, nefiind respectat termenul de
contestare de 30 zile prevăzut de legea specială în materie, respectiv art. 207
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
Se constată că XXX nu a respectat termenul legal de contestare, deşi prin
decizie i s-a adus la cunoştinţă faptul că are posibilitatea de a o contesta în termen
de 30 de zile de la data comunicării, la organul fiscal emitent.
Având în vedere faptul că acesta a depus contesta ia după expirarea
termenului legal, în condi iile în care normele referitoare la termenul de depunere a
contesta iei au caracter imperativ, se re ine că nerespectarea termenului de
contestare face imposibilă antamarea pe fond a cauzei de către Direc ia Generală
Regională a Finan elor Publice Bucureşti.
În spe ă sunt incidente şi prevederile art. 217 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, care precizează:
"Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii
procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a
cauzei."
inând cont de faptul că termenul pentru exercitarea căii administrative de
atac, prevăzut de art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, are caracter expres, nerespectarea acestuia fiind sanc ionată cu
decăderea şi re inându-se culpa procedurală în care se află contestatarul, urmează
a se respinge ca nedepusă în termen contesta ia formulată de XXX împotriva
Deciziei referitoare la obliga iile fiscale nr. XX/27.08.2014, prin care s-a stabilit
suma de plată de X lei.
2. Cu privire la contesta ia formulată împotriva soma iei de plată nr. XX/03.12.2014
şi a titlului executoriu nr. XX/XX.12.2014, emise de către Administra ia Sector 5 a
Finan elor Publice.
Cauza supusă soluţionării este dacă D.G.R.F.P.B. prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii se poate investi cu analiza pe fond a cauzei, în
condiţiile în care contestatarul nu se îndreaptă împotriva unui act
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în procedura administrativă.
În fapt, prin contesta ia înregistrată la Administra ia Sector 5 a Finan elor
Publice sub nr. XX/05.01.2015, contestatarul se îndreaptă şi împotriva soma iei de
plată nr. XX/XX.12.2014 şi a titlului executoriu nr. XX/XX.12.2014.
În drept, art. 172 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, prevede:
“Contestaţia la executare silită
(1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de
executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de
executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act
de executare în condiţiile legii.
[…]
(3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia
a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o
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instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui
nu există o altă procedură prevăzută de lege.
(4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească competentă şi se
judecă în procedură de urgenţă.”
Având în vedere prevederile legale mai sus enun ate se re ine că
D.G.R.F.P.B. nu se poate investi cu solu ionarea acestui capăt de cerere întrucât
competenţa materială de soluţionare aparţine instanţei judecătoreşti, motiv
pentru care se constată necompetenţa materială a Serviciului soluţionare
contestaţii din cadrul D.G.R.F.P.B. privind capătul de cerere din contesta ia
formulată de XXX împotriva soma iei de plată nr. XX/XX.12.2014 şi a titlului
executoriu nr. XX/XX.12.2014, emise de Administra ia Sector 5 a Finan elor Publice.
Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 185 alin (1) din Legea
nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă, art. 44, art. 68, art. 172, art. 205, art.
207 si art. 217 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.
DECIDE
1. Respinge ca nedepusă în termen contesta ia formulată de XXX împotriva
Deciziei referitoare la obliga iile fiscale nr. XX/XX.08.2014, prin care Administra ia
Sector 5 a Finan elor Publice a Direc iei Generale Regionale a Finan elor Publice
Bucureşti a stabilit suma de plată de X lei.
2. Constată necompeten a materială a Serviciului solu ionare contesta ii din
cadrul D.G.R.F.P.B. asupra capătului de cerere din contesta ia formulată de XXX
împotriva soma iei de plată nr. XX/XX.12.2014 şi a titlului executoriu nr.
XX/XX12.2014, emise de Administra ia Sector 5 a Finan elor Publice.
Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi
poate fi contestată în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Bucureşti.
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