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DECIZIA nr.64/20.07.2006 
privind solu�ionarea contesta�ilor formulate de 

IONESCU IOANA �i IONESCU ION 
înregistrate 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 A.F.P. ora� N�VODARI, prin adresa 
nr…………… din 13.07.2006, înregistrat� la D.G.F.P. Constan�a sub 
nr…………/14.07.2006, asupra cererii de contesta�ie formulate de 
IONESCU IOANA �i IONESCU ION cu domiciliul în Constan�a, 
str……………… nr………, Bl……, ap……. 

Obiectul contesta�iei îl reprezint� Referatele privind 
veniturile baz� pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 
privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2006, 
cu nr. de înregistrare ......../06.06.2006, respectiv 
......./06.06.2006, emise de A.F.P. N�vodari. 

Cuantumul sumei contestate, este de …………… lei, reprezentând 
pl��i anticipate cu titlu de impozit.  

Contesta�ia a fost semnat� de contestatori, respectându-se 
astfel dispozi�iile art.176(1) lit.e) din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/24.12.2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal� 
�i a fost depus� în termenul legal prev�zut la art.177(1) din 
acela�i act normativ. 

Astfel, Referatele au fost transmise prin po�t�, data 
comunic�rii fiind 16.06.2006 (conform confirmare de primire), 
iar contesta�ia formulat� a fost depus� �i înregistrat� la 
organul fiscal la data de 07.07.2006. 

 
Constatându-se ca în spe�� sunt întrunite condi�iile de 

procedur�, prev�zute la art.176 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Constan�a are competen�a s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Prin adresa înregistrat� la A.F.P. N�vodari 

contribuabilii IONESCU IOANA �i IONESCU ION, contest� Referatele 
privind veniturile baz� pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 
2006, cu nr. de înregistrare ......./06.06.2006, respectiv 
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......./06.06.2006, emise de A.F.P. N�vodari, invocând 
urm�toarele argumente: 
 ♦  Contractul de închiriere încheiat cu S.C. C......... SA, 
la data de  01.08.2004 a încetat la data de 22.12.2005, conform 
Acordului între p�r�i întocmit de Avocat POPESCU ION. 
  

♦  La data de 18.05.2006, au fost depuse Declara�iile privind 
încetarea realiz�rii veniturilor din cedarea folosin�ei 
bunurilor  la Administra�ia Finan�elor Publice a ora�ului 
N�vodari sub nr....../18.05.2006, respectiv ......./18.05.2006. 
    
  Având în vedere c� pentru anul 2006 nu au fost realizate 
venituri din cedarea folosin�ei locuin�ei, prin contesta�ia 
formulat�, contribuabilii  solicit� anularea celor dou� referate 
pentru suma total� de ....... lei.  
 
 II. Referatele privind veniturile baz� pentru pl��i 
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor pe anul 2006, cu nr. de înregistrare 
………………/06.06.2006, respectiv …………………/06.06.2006, emise de A.F.P. 
N�vodari  au fost transmise contribuabililor IONESCU IOANA �i 
IONESCU ION prin po�t� la data de 16.06.2006. 
  Concomitent actele au fost transferate (în format 
electronic), în baza de date a A.F.P. Constan�a – organul fiscal 
de domiciliu, în vederea emiterii Deciziei de impunere privind 
pl�tile anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2006.  
  

III.  Având în vedere actele �i documentele existente la 
dosarul cauzei, motiva�iile contestatarilor în raport de 
constat�rile organelor fiscale, �inând cont de dispozi�iile 
legale aplicabile în spe��, se re�in urm�toarele: 
 
 În fapt, Persoanele fizice IONESCU IOANA �i IONESCU ION 
contest� legalitatea Referatelor privind veniturile baz� pentru 
pl��i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor pe anul 2006, cu nr. de înregistrare 
………………/06.06.2006, respectiv ………………/06.06.2006, emise de A.F.P. 
N�vodari, motivând c� în anul fiscal 2006, nu au realizat 
venituri.  

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice Constan�a, prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, se poate investi în solu�ionarea pe fond, cu 
privire la legalitatea �i temeinicia Referatelor privind 
veniturile baz� pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 
privind venitul din cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2006, 
cu nr. de înregistrare ………………/06.06.2006, respectiv 
…………………/06.06.2006, emise de A.F.P. N�vodari, în condi�iile în 
care acestea sunt acte premerg�toare care stau la baza emiterii 
unui act administrativ fiscal, potrivit legii. 

În drept, în conformitate cu dispozi�iile art.83 
„Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 
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datorate bugetului general consolidat”, din O.G. nr.92/2003 din 
Codul de procedur� fiscal� republicat: 

(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate 
bugetului general consolidat se stabilesc astfel: 

a)prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art.80 alin.(2) �i 
art.84 alin.(4); 

b)prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte 
cazuri.” 

 
Având în vedere articolul invocat se re�ine c� în materia 

impunerii, legiuitorul a prev�zut în mod expres �i limitativ, o 
anumit� categorie de acte administrative fiscale prin care se 
stabilesc sume datorate bugetului general consolidat, prevederi 
de la care nu se poate deroga în mod unilateral. 

 
Totodat�, conform art.41 din O.G. nr.92/2003 din Codul de 

procedur� fiscal� republicat, actul administrativ fiscal “este 
actul emis de organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei 
privind stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor �i 
obliga�iilor fiscale”. 

 
De asemenea, potrivit pct.167 din Normele metodologice de 

aplicare a art.82 din Legea nr.571/2003 republicat� privind 
Codul fiscal, prevede: 

“Pl��ile anticipate se stabilesc astfel: 
a)pentru contribuabilii cu domiciliul fiscal în România, de 

organul fiscal în a c�rui raz� teritorial� se afl� domiciliul 
fiscal al acestora:” 

 
În plus, în cuprinsul referatului, se precizeaz�: “pl��ile 

anticipate cu titlu de impozit se stabilesc de unitatea fiscal� 
care cuprinde domiciliul fiscal al contribuabilului. Prezenta 
imagine NU este TITLU de crean�� �i se expediaz� unit��ii 
fiscale de domiciliu în vederea emiterii deciziei. Împotriva 
m�surilor dispuse de decizia de impunere pl��i anticipate se 
poate face contesta�ie care se depune în termen de 30 zile. 

 
Din cuprinsul textului citat mai sus, rezult� c� în mod 

eronat A.F.P. N�vodari a transmis contribuabilului referatele în 
spe��, acestea fiind destinate organului fiscal de domiciliu în 
vederea emiterii deciziei de impunere pentru pl��i anticipate.    
  
 Pe cale de consecin��, se re�ine c� neavând natura juridic� 
a unui act administrativ fiscal, referatele nu produc, potrivit 
legii, efecte juridice fa�� de contribuabil �i nu stabilesc nici 
un raport obliga�ional între contribuabil �i bugetul de stat, de 
aceea nu este susceptibil de a fi pus în executare �i, prin 
urmare de a fi contestat. 
 În aceste condi�ii, se re�ine c� cercetarea fondului cauzei 
nu mai este posibil�, în acest sens fiind �i dispozi�iile 
art.183, alin.5 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�: 
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 “Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 
asupra excep�iilor de procedur�  �i asupra celor de fond iar 
când se constat� c� acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda 
la analiza pe fond a cauzei”. 
 Luând în considerare faptul c� persoanele fizice IONESCU 
IOANA �i IONESCU ION contest� Referatele privind veniturile baz� 
pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din 
cedarea folosin�ei bunurilor pe anul 2006, cu nr. de 
înregistrare ......../06.06.2006, respectiv ......../06.06.2006, 
emise de A.F.P. N�vodari, acte c�rora Codul de procedur� fiscal� 
nu le confer� calitatea de acte administrative fiscale, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Constan�a, prin serviciul 
Solu�ionare Contesta�ii va respinge cererile formulate de 
petent� ca fiind prematur formulate. 
        
     Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei  �i  
în temeiul dispozi�iilor art.183 alin.(5) din O.G. nr.92/2003 
republicat� în 2005, privind Codul de procedur� fiscal�, 
coroborat cu pct.13 lit.e) din O.M.F. nr.519/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor titlului IX din O.G. nr.92/2003 
republicat�, se   

 
DECIDE: 

 
 

Respingerea contesta�iei formulate de IONESCU IOANA �i 
IONESCU ION  împotriva Referatelor privind veniturile baz� pentru 
pl��i anticipate cu titlu de impozit privind venitul din cedarea 
folosin�ei bunurilor pe anul 2006, cu nr. de înregistrare 
………………/06.06.2006, respectiv ………………/06.06.2006, emise de A.F.P. 
N�vodari, pentru suma  de …………… lei, ca prematur formulat�.  

              
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, 

în termen de 6 luni de la comunicare, conform art.188 alin.(2) 
din Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/2003 
republicat�, coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea 
contenciosului administrativ nr.554/2004.   

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
VASILICA MIHAI 

          
 

 
 
 
 
 
 
P.F./5ex 
19.07.2006    


