
 DECIZIA nr.1718 din  2021
privind soluționarea contestației formulate de XX, 

înregistrată la D.G.R.F.P. XX sub nr. XXR-DGR  20562/2021

Serviciul  Soluționare  Contestații  1  din  cadrul  DGRFP  XX  a  fost  sesizat  de
Administrația  Județeană  a  Finanțelor  Publice  XX,  prin  Adresa  nr.XX  din  XX,
înregistrată  la  DGRFP  XX  sub  nr.  XXR-DGR  XX  din  XX,  cu  privire  la  contestația
formulată de persoana fizică XX, CNP XX, având domiciliul fiscal în mun XX, str. XX
nr.XX, ap.XX, jud. XX, cu domiciliul ales la adresa din loc. XX str. XX, nr.XX, ap.XX,
jud XX. 

Persoana fizică XX a formulat contestație împotriva măsurilor înscrise în Decizia
referitoare  la  obligațiile  fiscale  accesorii  reprezentând  dobânzi  şi  penalități  de
întârziere nr.XX din XX. 
 

Prin Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi
penalități  de  întârziere  nr.XX  din  XX,  au  fost  stabilite  dobânzi  şi  penalități  de
întârziere  în sumă totală de XX lei.

În  fapt,  d-na  XX   a  formulat  contestație  împotriva  Deciziei  referitoare  la
obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalități de întârziere nr.XX din
XX, prin care au fost stabilite dobânzi şi penalități de întârziere  în sumă totală de XX
lei

Contestația a fost depusă de petentă la AJFP XX sub nr. XXG_REG sub nr.XX din
XX.

   A.J.F.P. XX - Serviciul Evidență pe plătitor persoane fizice, prin adresa nr.XX
din  XX,  a  transmis  dosarul  contestației  spre  competentă  soluționare  Serviciului
Soluționare Contestații, unde a fost înregistrată sub nr. XXR_DGR XX din XX. 

La data de XX, structurii de soluționare a contestațiilor din cadrul DGRFP XX i-a
fost comunicată de Serviciului  Juridic din cadrul A.J.F.P. XX, o copie a Cererii  de
chemare în judecată formulată de petenta XX  înregistrată la Tribunalul XX în data de
XX, aflându-se pe rol dosarul nr.XX, prin care se solicită anularea  Deciziei referitoare
la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalități de întârziere nr.XX
din XX emisă de AJFP XX.

În drept, în speță sunt incidente prevederile art.281 alin.(5) şi  alin. (6) din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, potrivit cărora:

“(5)  În  situația  nesoluționării  contestației  în  termen  de  6  luni  de  la  data
depunerii  contestației  contestatorul  se  poate  adresa  instanței  de  contencios
administrativ competentă pentru anularea actului. La calculul acestui termen nu sunt
incluse perioadele în care procedura de soluționare a contestației este suspendată
potrivit art. 277.
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(6) Procedura de soluționare încetează la data la care organul fiscal a luat la
cunoștință  de  acțiunea  în  contencios  administrativ  formulată  de  contribuabil/
plătitor.”,

coroborate cu prevederile pct.13.2 din Ordinul Preşedintelui Agenției Naționale
de  Administrare  Fiscală nr.3741/2015,  privind  aprobarea  Instrucțiunilor  pentru
aplicarea  titlului  VIII  din  Legea  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
potrivit cărora:

“În  situația  în  care  contestatorul  se  adresează  instanței  de  contencios
administrativ  pentru nesoluționarea  contestației  în  termen de 6  luni,  organul  de
soluționare  competent  va  emite  decizie  de  dezinvestire,  la  data  la  care  a  luat
cunoștință  de  acțiunea  în  contencios  administrativ  formulată  de  contribuabil.
Organul de soluționare competent va fi sesizat fie de structurile juridice din cadrul
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, fie de contestatar prin prezentarea unui
certificat de grefă emis de instanța la care a înregistrat acțiunea.”

Având în vedere împlinirea termenului de soluționare a contestației de 6 luni
prevăzut la art.281 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările şi completările ulterioare, calculat de la data depunerii contestațieirla
AJFP XX, respectiv  XX, luând la cunoştință de acțiunea în contencios administrativ
formulată de contribuabilă conform adresei AJFP XX parte componentă a dosarul de
contestației înregistrate la DGRFP Timişoara sub nr. XXR_DGR XX/XX, în conformitate
cu prevederile la  art.281  alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct.13.2
din  Ordinul  Preşedintelui Agenției  Naționale  de Administrare Fiscală nr.3741/2015,
privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, se constată încetarea procedurii de soluționare
pe  cale  administrativă  a  contestației  formulate  de  d-na  XX împotriva  actului
administrativ fiscal - Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând
dobânzi şi penalități de întârziere nr.XX din XX.

Prin urmare, în temeiul art.281 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  coroborate  cu
prevederile  pct.13.2  din  Ordinul  Preşedintelui Agenției  Naționale  de  Administrare
Fiscală nr.3741/2015, privind aprobarea Instrucțiunilor  pentru aplicarea titlului  VIII
din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se

DECIDE:

Dezinvestirea D.G.R.F.P. Timişoara - Serviciul Soluționare Contestații în ceea ce
priveşte  soluționarea  contestației  formulate  de  d-na  XX împotriva  actului
administrativ fiscal - Decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând
dobânzi şi penalități de întârziere nr.XX din XX prin care au fost stabilite dobânzi şi
penalităţi de întârziere  în sumă totală de XX lei.

- prezenta decizie se comunică :     

-   D-nei  XX;

- AJFP XX – Serviciul Evidenţă pe plătitor persoane fizice . 
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Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor legale la Tribunalul XX  în
termen de 6 luni de la primirea prezentei.

 

DIRECTOR GENERAL
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