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DECIZIA nr 159/16.04.2020
privind soluționarea contestației formulată de

domnul x,
înregistrată la D.G.R.F.P.B. sub nr. MBR_REGx/23.01.2020

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București a fost sesizată de
Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice cu adresa nr. x/07.01.2020, înregistrată
la D.G.R.F.P. București sub nr. x3.01.2020, completată cu adresa transmisă prin
email în data de 01.04.2020, asupra contestației formulate de domnul x, domiciliat în
București, x, sector 3.

Obiectul contestației înregistrată la organele fiscale din cadrul Administrației
Sector 3 a Finanțelor Publice sub nr. x/23.12.2019, îl contituie Decizia referitoare la
obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi si penalități de întârziere nr.
x5/31.12.2018, comunicată în data de 21.11.2019, prin care organele fiscale au
stabilit în sarcina contribuabilului accesorii aferente contribuției de asigurări sociale
de sănătate datorate de persoane fizice - regularizari în suma totală de x lei, din
care dobânzix lei si penalități de întârziere în sumă de x lei.

Având în vedere prevederile dispozițiilor art. 268 alin.(1), art. 272 alin.(2) lit.a)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice București este investită să soluționeze contestația
formulată de domnul x

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluționarea cauzei.

I.Prin adresa înregistrată la Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice sub nr.
x/23.12.2019, contribuabilul contestă decizia referitoare la obligatiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi și penaliățti de întârziere nr. x31.12.2018 pe motiv
că:

- prin sentinta civila nr.x/02.04.2019, ramasă definitivă prin nerecurare,
Tribunalul București, Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal a anulat în parte
Decizia nr. x1/16.11.2017 prin care organul fiscala au stabilit de plată suma de x lei,
reducând-o cu x lei, iar la emiterea deciziei atacată, organul fiscal nu a luat în
considerare plățile efectuate anticipat.

- prin cererea inregistrată la Administratia Sector 3 a Finantelor Publice sub nr.
x7/09.02.2018 a solicitat compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus.
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In consecință, contribuabilul solicită revocarea/anularea deciziei contestate
avand în vedere anularea deciziei prin care a fost stabilită obligația principală.

II.Prin Decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi
si penalități de întârziere nr. x5/31.12.2018, organele fiscale din cadrul Administratiei
Sector 3 a Finanțelor Publice au stabilit în sarcina contestatarului accesorii aferente
contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoane fizice- Regularizari
în sumă totală de x lei, din care dobanzi xlei si penalități de întârziere x lei.

III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, constatările organelor
fiscale, motivatiile contestatarei și actele normative în vigoare pe perioada supusă
impunerii se rețin următoarele:

Cauza supusă soluționării este dacă Decizia referitoare la obligatiile
fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere nr.
x/31.12.2018,contestată, individualizată prin decizia de impunere anuală pentru
stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate nr. x/16.11.2017, mai
poate produce efecte juridice, în conditiile în care accesoriile aferente CASS
au fost corectate prin decizia de corecție nr. x4/03.03.2020, in sensul anularii
acestora.

In fapt, organele fiscale din cadrul Administrației Sector 3 a Finanțelor Publice
au emis Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi si
penalități de întârziere nr. x/31.12.2018, comunicată în data de 07.12.2019, prin care
au fost stabilite în sarcina contribuabilului accesorii reprezentând dobânzi și
penalități de întârziere în sumă totală de x lei reprezentând contribuția de asigurări
sociale de sănătate datorată de persoane fizice - regularizari., din care dobânzi în
sumă de x lei si penalități deîintârziere în sumă de x lei, pentru perioada 09.08.2018-
31.12.2018, ca urmare a neachitării în termenul de scadență a obligațiilor fiscale
principale stabilite prin decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de
asigurări sociale de sănătate nr. x1/16.11.2017.

Ulterior hotărârii pronunțate de instantele de judecată cu dosarul nr.
33421/3/CA/2018, organele fiscale din cadrul Administrației Sector 3 a Finanțelor
Publice au anulat decizia atacată prin Decizia de corecție nr. 2x4/03.03.2020,
transmisă în completarea dosarului contestatiei formulată de domnul x prin adresa
transmisă prin email la data de 01.04.2020.

În drept, art.1 pct.37, art.93, art.268 si art.269 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la
data emiterii deciziei, stipulează:

„Art.1 - Definiţii
În înţelesul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele

semnificaţii:
37. titlu de creanţă fiscală - actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se

individualizează creanţa fiscala”,
iar creantele fiscale se stabilesc conform art.93(2):
„(2) Creanţele fiscale se stabilesc astfel:
a) prin declaraţie de impunere, în condiţiile art. 95 alin. (4) şi art. 102 alin. (2);
b) prin decizie de impunere emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.”
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„Art.268 – (1) Împotriva titlului de creantă, precum si împotriva altor acte
administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit prezentului titlu.
Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui
care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

(2) Este îndreptătit la contestatie numai cel care consideră că a fost lezat
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.”

„Art.269 - (2) din actul normativ sus-mentionat „Obiectul contestatiei îl
constituie numai sumele si măsurile stabilite si înscrise de organul fiscal în titlul de
creantă sau în actul administrativ fiscal atacat.”

Din documentele aflate la dosarul cauzei reiese că:

- prin decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și
penalităti de întârziere nr. x/31.12.2018, organele fiscale au stabilit accesorii la
CASS datorate de persoane fizice - regularizări în sumă totală de x lei, din care
dobânzi x lei si penalități de intarziere în sumă de x lei, individualizată prin decizia de
impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate nr.
x1/16.11.2017;

- prin Sentința civila nr. x/02.04.2019 pronunțată de Tribunalul București - în
dosarul nr. 33421/3/CA/ 2018, ne face cunoscut că anulează în parte decizia de
impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate nr.
x/16.11.2017 pentru suma de x lei;

In baza referatului /borderoului de scadere nr. x4/03.03.2020, organele fiscale
au procedat la analizarea si reglarea situatiei fiscale a contribuabilului în urma
căreia s-a emis Decizia de corecție nr.x4/03.03.2020, prin care au fost anulare
obligatiile de plată accesorii stabilite prin Decizia referitoare la obligatiile fiscale
accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere nr. x/31.12.2018.

In consecință, urmare corecției survenite prin emiterea la data de 03.03.2020
a Deciziei de corecție nr. x4/03.03.2020, Decizia referitoare la obligatiile fiscale
accesorii reprezentand dobânzi și penalități de întârziere nr. x/31.12.2018 nu mai
produce efecte față de contribuabilă, fiind modificată, astfel că D.G.R.F.P. București
- Serviciul Soluționare Contestații 2 constată ca fiind ramasă fără obiect contestația
îndreptată împotriva Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand
dobanzi si penalitati de intarziere nr. x5/31.12.2018.

Având în vedere cele reținute, precum și actele normative incidente în speță
se rețin că ne aflam în prezenta unei contestații formulate impotriva unei decizii de
impunere care nu mai produce efecte juridice, astfel încât contestația formulată de
domnul x este lipsită de obiect, fapt pentru care în baza art.279 alin.6 din Legea
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare şi potrivit pct.11.1 lit.c) din O.P.A.N.A.F. nr.3741/2015 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, care precizează:

“11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
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(…) c) fiind fără obiect, în situaţia în care sumele şi măsurile
contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;”.

In ceea ce priveste solicitarea contribuabilului formulată prin cerea
inregistrată la organul fiscal sub nr. x/09.02.2018, cu privire la restituirea diferentelor
platite in plus, organul fiscal ne comunică prin adresa transmisă prin email la data
de 01.04.2020, aceasta fiind solutionată după reglarea evidentei fiscale din luna
ianuarie 2020, fiind restituita suma de x lei din contul CASS regularizari si a sumei
de x lei din contul diferente de impozit anual de regularizat în data de 05.02.2020.

Pentru considerentele arătate mai sus și în temeiul art.268 alin.(1) si alin. (2),
art.269 alin. (2), art. 276 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
pct. 11.1 din Instructiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, în vigoare, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.A.F.
nr. 3741/2015 se,

DECIDE:

Respinge ca fiind rămasă fără obiect contestaţia formulată de domnul x
împotriva Decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si
penalitati de întarziere nr. x31.12.2018 pentru suma de x lei reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere, urmare modificării acesteia de organele fiscale prin decizia
de corectie nr. x/03.03.2020.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac și
poate fi contestată în termen de 6 luni de la data comunicării la Tribunalul București.

x


