ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr. 57/21.04.2005
privind solu ionarea contesta iei formulate de
IONESCU IOANA
înregistrat la D.G.F.P.Constan a sub nr…………………

Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a fost sesizat de c tre Aministra ia Finan elor Publice
Constan a prin adresa nr………………/…………/2005, înregistrat la D.G.F.P.
Constan a sub nr…………/…….04.2005, cu privire la contesta ia
formulat
de persoana fizic
IONESCU IOANA, domiciliat
în
Constan a, b-dul …………………… nr…………, bl………, sc……, ap……, CNP ……………….
Obiectul contesta iei nu reprezint sume stabilite printr-un
act administrativ fiscal ci se solicit calculul i restituirea
sumei reprezentând dobânzi de întârziere aferente diferen ei în
minus în cuantum de ………………… lei, rezultate din Decizia de impunere
anual pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România pe
anul 2003, nr. înregistrare ………………………/…….12.2004.
Contesta ia a fost introdus
de petent , fiind îndeplinite
prevederile art.175 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedur
fiscal
republicat
i a fost depus
în termenul
prev zut la art.176(1) din acela i act normativ.
Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur , prev zute la art.175
i 178(1) din O.G.
nr.92/2003 republicat , Serviciul Solu ionare Contesta ii din
cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice Constan a are
competen a s
solu ioneze pe fond cauza
i s
pronun e solu ia
legal .
I. Prin adresa înregistrat la A.F.P. Constan a sub nr………………
din …….04.2005, contribuabila IONESCU IOANA formuleaz contesta ie
împotriva diferen ei în minus în sum de ………………… lei reprezentând
impozit anual de regularizat, stabilit
de AFP Constan a prin
Deciziei de impunere anual pe anul 2003, nr……………… din …….12.2004,
transmis
prin po t
împreun
cu “În tiin area de restituire”
nr……………… din …….03.2005, pentru urm toarele motive :
1.Prin
cererea
nr…………/…….05.2004,
petenta
a
solicitat
“scoaterea din eviden a de impunere fiscal ” i conform Codului de
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procedur
fiscal , în termen de 60 de zile de la
Declara iei
de
venit
global
pentru
anul
2003,
15.04.2004, restituirea diferen ei de impozit cuvenite;

depunerea
respectiv

2.Data de înregistrare 16.12.2004 a fi ei fiscale, nu
corespunde cu realitatea;
Pentru motivele expuse, petenta solicit
calcularea
i
restituirea sumei reprezentând dobânzi de întârziere pentru
diferen a
de
impozit
pe
venitul
realizat
în
anul
2003,
nerestituit în termen de 60 zile de la data de 15.04.2004 când a
depus Declara ia pe venitul global pe anul 2003 la AFP Constan a.
II. Prin Decizia de impunere anual pentru persoanele fizice
cu domiciliul în România pe anul 2003, nr………………… din data de
…….12.2004, emis în baza Declara iei de venit global pe anul 2003
înregistrat
sub nr……………/…….05.2004, transmis
de contribuabil
prin po t la data de 15.04.2004, organul fiscal din cadrul A.F.P.
Constan a a stabilit c
d-na IONESCU IOANA beneficiaz
de
restituirea unei diferen e de impozit pe venit în sum de ………… lei.
Prin În tiin area de restituire nr……………… din data de
…….03.2005, organul fiscal în tiin eaz petenta s se prezinte la
sediul Trezoreriei Constan a, în vederea restituirii efective a
sumei de ……………… lei reprezentând diferen
de impozit stabilit în
minus conform Deciziei de impunere anual
pentru veniturile
realizate în anul 2003.
Ambele documente au fost transmise contribuabilei prin
scrisoare recomandat cu confirmare de primire.
III. Având în vedere actele
i documentele existente
dosarul
cauzei,
motiva iile
petentei
i
inând
cont
dispozi iile legale aplicabile în spe , se re in urm toarele:

la
de

Spe a supus
solu ion rii este dac
Serviciul Solu ionare
Contesta ii din cadrul D.G.F.P. Constan a se poate investi cu
analiza pe fond a contesta iei formulat
de c tre d-na IONESCU
IOANA, având în vedere faptul c
petenta nu contest
sume sau
m suri stabilite i înscrise de organul fiscal în titlu de crean
sau act administrativ.
În fapt, prin Decizia de impunere anual pentru anul 2003,
nr……………… din data de …….12.2004, A.F.P. Constan a a stabilit, în
baza art.65 din OG nr.7/2001 privind impozitul pe venit,
i a
Declara iei de venit global pe anul 2003 înregistrat sub nr……………
din …….05.2004, c d-na IONESCU IOANA beneficiaz de restituirea
sumei de ………………… lei reprezentând diferen
de impozit pentru
veniturile realizate în anul 2003.
Decizia de mai sus este comunicat
contribuabilei împreun
cu “Înstiin area de restituire” din data de …….03.2005, urmând ca
în conformitate cu art.67(2)din O.G. nr.7/2001, privind impozitul
pe venit, diferen a de impozit s se restituie în termen de 60 de
zile de la data comunic rii deciziei de impunere.
2
Adresa: B-dul Tomis nr. 51, Constan a, cod po tal 900725
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/70 80 83

Petenta nu contest
suma stabilit , ci solicit
plata
dobânzilor pentru nerestituirea acesteia în termen de 60 de zile
de la data depunerii Declara iei de venit global pe anul 2003,
f r s invoce i temeiul legal.
În
drept,
potrivit
dispozi iilor
art.174(1)
din
OG
nr.92/24.12.2003 republicat privind Codul de procedur fiscal :
“Împotriva titlului de crean , precum
i împotriva altor
acte administrative fiscale se poate formula contesta ie potrivit
legii(…)”.
Cu privire la forma i con inutul contesta iei, art.175 din
acela i act normativ arat :
“(1)Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
a)datele de identificare a contestatorului;
b)obiectul contesta iei;
c)motivele de fapt i de drept;
d)dovezile pe care se întemeiaz ;
(…);
(2)Obiectul contesta iei îl constituie numai sumele
i
m surile stabilite
i înscrise de organul fiscal în titlu de
crean
sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep ia
contesta iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului
administrativ”.
În spe , fa
de dispozi iile legale prezentate, se constat
c
obiectul contesta iei formulate de d-na IONESCU IOANA nu
reprezint
sume sau m suri stabilite prin Decizia de impunere
nr………………… din …….12.2004, ci solicit
calcularea
i plata
dobânzilor de întârziere aferente diferen ei de impozit pe venitul
realizat în anul 2003, nerestituit în termen de 60 zile de la
data depunerii Declara iei pe venitul global pe anul 2003.
Pe cale de consecin , cauza introdus de d-na IONESCU IOANA
nu se încadreaz în prevederile Titlului IX art.175 din Codul de
procedur fiscal , aprobat prin O.G. nr.92/24.12.2003 republicat
în ceea ce prive te obiectul s u, fapt pentru care Serviciul
Solu ionare Contesta ii urmeaz s resping ac iunea ca fiind f r
obiect.
Pentru considerentele ar tate i în temeiul art. 179
i 185
alin.(1) i (2) din Codul de procedur fiscal aprobat prin O.G.
nr.92/2003, republicat , se

DECIDE:
Respingerea ca fiind f r obiect, a contesta iei formulate de
doamna IONESCU IOANA din Constan a împotriva Deciziei de impunere
anual pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România pe
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anul 2003,
Constan a.

nr.

înregistrare

……………………/…….12.2004

emis

de

AFP

Definitiv
în sistemul c ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat
la Tribunalul Constan a, în
conformitate
cu
prevederile
art.187(2)
din
OG
nr.92/2003
republicat , în termen de 30 de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

P.F./
21.04.2005
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