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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit de c tre
Judec toria Sibiu, prin încheierea din data de 07.07.2006 spre a solu iona petitul privind
contestarea titlului executoriu xxxxxxx/2004 emis de Administra ia Finan elor Publice Sibiu ce
a fost înaintat împreun cu cererea de contesta ie la executare i Decizia xxxx/xx..2006 a
Tribunalului Sibiu.
Contesta ia împotriva titlului executoriu nr.xxxxx/2004 s-a formulat în termenul
impus de art.170 din O.G.92/2003 R, fiind înregistrat

la Judec toria Sibiu în data de

xx.xx.2005.
Petentul confirm primirea actului atacat în data de 04.04.2005.
Prin contesta ia la executare formulat , petentul invoc

faptul c

beneficiarul unei autoriza ii de func ionare ca taximetrist particular emis

a fost

în baza D.L.

54/1990.
A func ionat în aceast

calitate i a pl tit impozitul aferent pân

la începutul

anului 2000, de la aceast dat încetând orice activitate de taximetrie precum i realizarea
de venituri din aceast activitate.
Petentul afirm c a depus la serviciul de specialitate la începutul anului 2000 o
cerere de suspendare a efectelor autoriza iei pe o perioad nelimitat , dar care s-a pierdut.
Organul de solu ionare a contesta iei, analizând documentele aflate la dosarul
cauzei, actele întocmite de organul fiscal, motiva iile contestatorului constat urm toarele :
titlul executoriu nr.xxxxxx/xx.xx.2004 emis în baza art.136 din O.G.92/2003 R, are
înscris la natura obliga iei fiscale – “impozit activit i” – iar la cuantumul sumei
datorate:
xxxxxxxxx lei -

debit ;

xxxxxxxx lei -

major ri ;

xxxxxxxx lei -

penalit i.
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Suma de xxxxxxx lei reprezint în fapt un centralizator al obliga iilor de
plat trecute în Deciziile de impunere pentru pl i anticipate cu titlu de impozit privind venitul
din activit i independente pentru anii 2001, 2002 i 2003 (xxxxxx + xxxxx + xxxxxx).
Prin adresa înregistrat

la Direc ia General

a Finan elor Publice Sibiu cu

nr.xxxx/xx.xx.2006, Administra ia Finan elor Publice Sibiu transmite dovada comunic rii
Deciziei de impunere pentru pl i anticipate pe anul 2001.
Pentru anii 2002

i 2003 se specific

faptul c

dovezile de comunicare a

Deciziilor nu se reg sesc în dosarul fiscal al contribuabilului.
Având în vedere c

Decizia pentru pl i anticipate pe anul 2001 a fost

comunicat în data de 13.03.2001, iar petentul nu a în eles s o conteste în termenul impus
de art.4 din O.U.G.13/2001, pentru suma de xxxxxx lei, contesta ia va fi respins

ca

nedepus în termen.
Pentru obliga iile bugetare cuprinse în Deciziile de impunere pentru pl i
anticipate pe anii 2002 i 2003 (xxxxxx ixxxxxxxx) i va face aplicarea prevederilor pct.3.9
din O.M.F. 519/2005 respectiv se va trece la solu ionarea pe fond a contesta iei.
Obliga iile bugetare din aceste decizii reprezint în fapt pl i anticipate cu titlu
de impozit privind venitul din activit i independente, obiectul principal de activitate fiind
activitatea de taximetrie.
Pentru anii 2002 i 2003 Deciziile ce fac obiectul contesta iei au fost emise în
baza prevederilor art.66 din O.G.7/2001.
Potrivit art.17 alin.7 din O.G.7/2001 – “Activitatea de taximetrie se impune
numai pe baz de norme de venit (….)”.
Referitor la afirma ia petentului “am depus la serviciul de specialitate o cerere
de suspendare a efectelor autoriza iei pe o perioad nelimitat (….) am constatat faptul c
cererea mea depus la începutul anului 2000 i prin care solicitam suspendarea efectelor
autoriza iei s-a pierdut” preciz m faptul c prin adresa înregistrat la Direc ia General a
Finan elor Publice Sibiu cu nr.xxxx/xx.xx.2006 organul de specialitate din cadrul
Administra iei Finan elor Publice Sibiu comunic c petentul nu a depus la dosarul fiscal un
asemenea document.
Deasemeni, cu ocazia depunerii contesta iei, Dl.xxxxxxxxx nu probeaz

prin

nici un document cele afirmate.
Având în vedere cele prezentate, pentru sumele de xxxxxxx , respectiv xxxx
contesta ia va fi respins ca neîntemeiat .
Pe cale de consecin

au fost calculate major ri i penalit i de întârziere ca

m sur accesorie în raport cu debitul.
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Pentru considerentele re inute în baza art.180 (1) i 181 (5) din O.G.92/2003 R,

#

-

respinge contesta ia ca nedepus în termen pentru suma de xxxxxxx lei

reprezentând pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2001 ;
-

respinge contesta ia ca neîntemeiat

pentru suma de xxxxxx lei

reprezentând :
xxxxxxxx lei - pl i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2002 i 2003;
xxxxxxx lei - major ri de întârziere ;
xxxxxxx lei - penalit i de întârziere.
Prezenta Decizie poate fi atacat
comunicare.
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la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

