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DECIZIA  nr. 632/06.08.2014 

privind solutionarea contestatiei formulata de 
doamna X, 

inregistrata la D.G.R.F.P.Bucuresti sub nr. x 
 

 
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare 

contestatii a fost sesizata de Administratia sector 1 a Finantelor Publice, cu adresa nr. x, 
inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub nr. x, asupra contestatiei formulata de contribuabila X, CNP 
...., cu domiciliul in Bucuresti, ...., sector 1. 

  
 Obiectul contestatiei, inregistrata la Administratia sector 1 a Finantelor Publice sub nr. 
x, completata cu adresele inregistrate la DGRFP Bucuresti sub nr. x si nr. x, il constituie: 

     Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente impozitului pe venit: 
           - nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de x lei; 

- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de      xlei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de    x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de x lei; 
- nr. x, prin care s-au stabilit accesorii in suma de x lei. 

 
Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 alin. (1), art. 

207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti este investita 
sa solutioneze contestatia formulata de doamna X. 
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea  contestatiei. 
 

  I. Prin adresa inregistrata la Administratia sector 1 a Finantelor Publice sub nr. x, 
contribuabila X aduce urmatoarele argumente: 

A luat la cunostiinta de faptul ca impotriva acesteia s-a inceput executarea silita  
pentru suma de x lei in baza mai multor titluri executorii. 

A formulat contestatie impotriva titlurilor executorii formand obiectul dosarului nr. x 
aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. 

La termenul de judecata din data de 10.04.2014 a aflat despre existenta actelor 
administrativ-fiscale atacate precizand ca actele nu i-au fost comunicate. 
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Nu a obtinut in perioada retinuta niciun venit din cedarea folosintei bunurilor, care sa 
fie supus impozitarii. 

Contractul de inchiriere inregistrat la Administratia sector 1 a Finantelor Publice sub 
nr. x a fost reziliat la data de 01.01.2007, astfel ca in mod gresit au fost percepute impozite, 
penalitati, dobanzi si majorari pentru un venit inexistent. 

In concluzie, contribuabila solicita admiterea contestatiei formulata si anularea actelor 
administrativ-fiscale atacate.  
                                                                                                       
 II. Prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, 
nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. 
x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, organele fiscale din cadrul Administratiei sector 1 a Finantelor 
Publice, au stabilit in sarcina contribuabilei X accesorii aferente obligatiilor fiscale in suma 
totala de x lei. 

 
III. Din  analiza documentelor existente la  dosarul cauzei, constatarile organelor 

fiscale,  motivatiile contribuabilei si actele normative in vigoare pe perioada  supusa impunerii  
se retin urmatoarele: 

 
Cauza supusa solutionarii este daca Directia Genera la Regionala a Finantelor 

Publice Bucuresti prin Serviciul solutionare contes tatii se poate pronunta pe fond 
asupra accesoriilor atacate, in conditiile in care,  desi au fost generate de programul 
informatic, organul fiscal nu face dovada comunicar ii acestora . 

  
 In fapt, doamna X a depus contestatie ca urmare a adresei de infiintare a popririi nr. 
x, emise in dosarul de executare nr. ...., formand obiectul dosarului nr. x. 
 De existenta actelor administrative fiscale atacate a aflat la termenul de judecata din 
data de 10.04.2014, precizand ca actele nu i-au fost comunicate. 

   
In drept , art. 44 alin. (1), art. 45, art. 88 si art. 205 alin. (1) din OG nr. 92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala, republicata, stipuleaza: 
"Art. 44  - (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului  caruia îi 

este destinat.(…)" 
"Art. 45  - (1) Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 

comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ 
comunicat, potrivit legii. 

(2) Actul administrativ  fiscal ce nu a fost comunicat  potrivit art. 44 nu este opozabil 
contribuabilului și nu produce nici un efect juridic.” 

“Art. 88  - a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile 
privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat;  
    b) deciziile referitoare la bazele de impunere;  
    c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii;  
     d) Abrogată prin punctul 35. din Ordonanţă nr. 29/2011 începând cu 17.09.2011.  
    e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.”  

 “Art. 205  - (1) Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii. 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 sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii.” 

 
Se retine ca impozitele, taxele si alte sume datorate bugetului general consolidat, ca 

si cele de restituit de la buget, se stabilesc prin decizie de impunere, care constituie titlu de 
creanta si care este susceptibila de a fi contestata, in conformitate cu prevederile Titlului 
IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.      

 
Referitor la modul de calcul si cuantumul accesoriilor aferente impozitului pe venit, 

mentionam ca acestea se stabilesc de organul fiscal prin decizii referitoare la obligatiile de 
plata accesorii, pe care organul fiscal are obligatia de a le comunica contribuabililor. In acest 
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sens, prin O.M.F.P. nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în 
domeniul colectarii creantelor fiscale au fost aprobate formularele: "Decizia referitoare la 
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent" si "Decizie referitoare 
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent". 

 
In ceea ce priveste comunicarea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii 

contestate, prin referatul intocmit de organul fiscal emitent este precizat ca deciziile 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, nr. x, nr. x, nr. x si nr. x , au fost comunicate 
prin publicitate contribuabilei, insa fara respectarea procedurii de comunicare. 

In ceea ce priveste comunicarea deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii 
contestate, prin referatul intocmit de organul fiscal emitent este precizat ca deciziile 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, 
nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nu au fost comunicate 
contribuabilei . 

 
Avand in vedere cele mai sus prezentate, urmeaza a fi respinsa ca prematur 

formulata contestatia contribuabilei cu privire la suma de x lei reprezentand accesorii 
aferente obligatiilor de plata neachitate in termenul legal stabilite prin deciziile referitoare 
la obligatiile de plata accesorii: nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, 
nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, sume 
care, la data introducerii contestatiei, desi au fost individualizate prin titluri de creanta 
existente in baza de date a organului fiscal, nu se face dovada comunicarii acestora. Dupa 
comunicarea deciziilor privind calculul accesoriilor, contribuabila are posibilitatea de a 
formula contestatie, potrivit titlului IX Cod Procedura fiscala, republicat. 
  
 In temeiul pct 12.1 din Instructiunile  pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. 
nr. 450/2013, Contestaţia poate fi respinsă ca:  
   (…) e) prematur formulat ă, în situa ţia în care sumele contestate nu sunt 
individualizate prin titlu de crean ţă şi în situa ţia în care nu au fost emise decizii privind 
baza de impunere.  
 
 Pentru considerentele aratate si in temeiul pct. 11.5, pct. 11.6 si pct. 12.1 din 
Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 450/2013, 
art. 44, art. 45, art. 88, art. 205 si art. 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata 
  
                 DECIDE:   
 

 Respinge ca prematur formulata contestatia doamnei X pentru suma de x lei 
reprezentand accesorii aferente obligatiilor de plata neachitate in termenul legal stabilite prin 
deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii: nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. 
x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, nr. x, 
nr. x, nr. x. 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti.           

 


