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DECIZIA NR. 10222/13.07.2020

privind soluţionarea contestaţiei formulată de doamna X din Botoşani,
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani sub

nr.X, iar la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub
nr.ISR_REG/X

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, prin adresa nr.X, înregistrată la
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr. ISR_REG/X,
asupra contestaţiei formulate de doamna X, CNP X, cu domiciliul în
municipiul Botoşani, strada X nr.X, scara X, ap.X, judeţul Botoşani, prin
avocat X, în baza Împuternicirii avocaţiale seria BT/X, cu sediul în municipiul
Botoşani, strada X nr.X, judeţul Botoşani.

Contestaţia este formulată împotriva Deciziei referitoare la
obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere
nr.X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani.

Obiectul contestaţiei îl constituie suma de S lei reprezentând
dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de
persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi
agricole şi asocieri fără personalitate juridică.

Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 45 zile prevăzut
de art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de data
comunicării actului administrativ fiscal atacat, respectiv data de 14.02.2020,
aşa cum rezultă de pe confirmarea de primire existentă în copie la dosarul
cauzei, şi data depunerii contestaţiei, respectiv 04.03.2020, aceasta fiind
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani sub
nr.X.

Contestaţia este semnată de către doamna avocat X.
Constatând că în speţă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de

art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 este investită să se pronunţe asupra contestaţiei.
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Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reţine:w
I.Doamna X din Botoşani formulează contestaţie împotriva

Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi
penalităţi de întârziere nr.X, emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani invocând prescripţia dreptului de executare silită, motivat
de faptul că aceste accesorii au fost calculate asupra unor debite din anii
2007, 2008, 2009 şi 2011.

Petenta susţine că a formulat acţiune în instanţă, la Tribunalul
Botoşani, împotriva unor decizii emise de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, titlurile de creanţă ce au stat la baza executării silite fiind anulate.
Astfel, prin Decizia nr.X, pronunţată de Tribunalul Botoşani, prin care a
rămas definitivă Sentinţa nr.X, pronunţată de Judecătoria Botoşani, s-a
dispus anularea tuturor actelor de executare din dosarul nr.X

Contestatoarea mai arată că Declaraţia de asigurare nr.X nu
poate constitui titlu pentru executarea silită, fiind statuat deja în Decizia nr.X
a Tribunalului Botoşani, cu autoritate de lucru judecat, asupra valabilităţii şi
legalităţii emiterii acelei declaraţii.

II.Prin Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.X, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, în temeiul art.98 lit.c) şi art.173
alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, a stabilit în sarcina doamnei X din
judeţul Botoşani obligaţia de plată a sumei de S lei, reprezentând dobânzi
aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de persoanele care
realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri
fără personalitate juridică.

Dobânzile aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente,
activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică în sumă de S lei, au
fost calculate astfel:

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada 31.12.2018-
31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019.
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III. Având în vedere constatările organului fiscal, motivele
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei,
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin următoarele:

Cauza supusă soluţionării este dacă organul fiscal este
îndreptăţit să calculeze accesorii aferente obligaţiilor fiscale şi să
pretindă plata acestora, în condiţiile în care debitele care constituie
baza de calcul a acestora au fost stabilite prin titluri de creanţă pentru
care nu se face dovada comunicării, iar documentele prezentate de
acesta nu au fost în măsură a clarifica prescripţia dreptului de a stabili
obligaţii fiscale accesorii

În fapt, prin Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.X, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, în temeiul art.98 lit.c) şi art.173
alin.(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, a stabilit în sarcina doamnei X din
judeţul Botoşani obligaţia de plată a sumei de S lei, reprezentând dobânzi
aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de persoanele care
realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri
fără personalitate juridică.

Dobânzile aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente,
activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică în sumă de S lei, au
fost calculate astfel:

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada 31.12.2018-
31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada 31.12.2018-
31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019;

-asupra debitului în sumă de S lei, stabilit prin Documentul CAS
nr.X, au fost calculate dobânzi în sumă de S lei, pentru perioada
31.12.2018-31.12.2019.

În drept, art.21, art.47, art.48, art.93 alin.(1) şi (2) şi art.154 din
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, prevăd următoarele:

“Art.21-(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă
fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care,
potrivit legii, se constituie baza de impozitare care le generează sau în
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momentul la care contribuabilul/plătitorul este îndreptăţit, potrivit legii,
să ceară restituirea.

(2) Potrivit alin. (1), se naşte dreptul organului fiscal de a
stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată sau dreptul
contribuabilului/plătitorului de a solicita restituirea.”

“Art.47-(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat
contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat. În situaţia
contribuabilului/plătitorului fără domiciliu fiscal în România, care şi-a
desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaţia
numirii unui curator fiscal, în condiţiile art. 19, actul administrativ
fiscal se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie poate fi
comunicat fie prin poştă potrivit alin. (3) - (7), fie prin remitere la
domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau
curatorului acestuia potrivit alin. (8) - (12), fie prin remitere la sediul
organului fiscal potrivit alin. (13), iar actul administrativ fiscal emis în
formă electronică se comunică prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă potrivit alin. (15) - (17).

(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se
comunică contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau
curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin poştă, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire.

(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost
posibilă, aceasta se realizează prin publicitate potrivit alin. (5) - (7).

(5) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afişarea
unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ
fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului, după cum urmează:

a) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul
fiscal central prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului
fiscal emitent şi pe pagina de internet a A.N.A.F.;

b) în cazul actelor administrative fiscale emise de organul
fiscal local prin afişarea anunţului, concomitent, la sediul organului
fiscal emitent şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei
publice locale respective.

(6) Anunţul prevăzut la alin. (5) se menţine afişat cel puţin
60 de zile de la data publicării acestuia şi conţine următoarele
elemente:

a) numele şi prenumele sau denumirea
contribuabilului/plătitorului;

b) domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
c) denumirea, numărul şi data emiterii actului administrativ

fiscal.
(7) În cazul în care actul administrativ fiscal se comunică

prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de
la data afişării anunţului.
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(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), organul fiscal
competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis
pe suport hârtie, prin remiterea, sub semnătură, la domiciliul fiscal al
contribuabilului/plătitorului ori împuternicitului sau curatorului
acestuia, prin angajaţii proprii ai organului fiscal.”

“Art.48-(1) Actul administrativ fiscal produce efecte din
momentul în care este comunicat contribuabilului/plătitorului sau la o
dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit
legii.

(2) Actul administrativ fiscal care nu a fost comunicat
potrivit art. 47 nu este opozabil contribuabilului/plătitorului şi nu
produce niciun efect juridic.”

În ceea ce priveşte modalitatea de calcul a dobânzilor care fac
obiectul acestei contestaţii, speţei îi sunt aplicabile prevederile art.173 şi
art.174 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare:

“Art. 173-Dispoziții generale privind dobânzi și penalități de
întârziere

(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către
debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen
dobânzi și penalități de întârziere.

(…)
(5) Dobânzile și penalitățile de întârziere se stabilesc prin

decizii, cu excepția situației prevăzute la art. 227 alin. (8).”
“Art. 174- Dobânzi
(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere,

începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la
data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(...)
(5) Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de

întârziere.”
Faţă de prevederile legale de mai sus, rezultă că accesoriile se

datorează pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a
obligaţiilor de plată. În ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale,
aceasta se stabileşte în baza declaraţiei sau contractului de asigurare
socială, aşa cum prevede art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările
şi completările ulterioare. De asemenea, se reţine faptul că actul
administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat
contribuabilului/plătitorului sau la o dată ulterioară menţionată în actul
administrativ comunicat, potrivit legii.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezultă următoarele:
Prin Decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.X, Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi a stabilit în sarcina doamnei X din
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judeţul Botoşani obligaţia de plată a sumei de S lei, reprezentând dobânzi
aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat datorate de persoanele care
realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri
fără personalitate juridică.

Din anexa la decizia contestată rezultă că debitele asupra
cărora au fost calculate accesoriile au fost stabilite prin: Doc CAS X Doc
CAS X Doc CAS X Doc CAS X şi Doc CAS X.

Având în vedere faptul că la dosarul cauzei nu se regăseşte
dovada comunicării documentelor menţionate mai sus, prin adresa nr.X,
organul de soluţionare a solicitat Administraţiei Judeţene a Finanţelor
Publice Botoşani să-i transmită dovada comunicării acestor titluri de creanţă.

Prin adresa nr.X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Botoşani sub nr.X, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani ne transmite o serie de documente, mai puţin cele
solicitate (documentele transmise se referă la executarea silită).

Conform prevederilor legale mai sus citate, actul administrativ
trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului căruia îi este destinat la
domiciliul fiscal, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de
primire. În cazul în care comunicarea nu a fost posibilă, aceasta se
realizează prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se efectuează prin
afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului/plătitorului.

Pentru a face dovada respectării procedurii de comunicare așa
cum este prevăzut la articolul 47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal
are obligația transmiterii confirmării de primire, ori dovada plicului retur în
cazul în care nu a fost posibilă comunicarea prin poștă, anunțul colectiv și
procesul verbal de îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

Se reţine faptul că organul fiscal nu a putut face dovada
documentelor: Doc CAS X Doc CAS X Doc CAS X, Doc CAS X9 şi Doc
CAS X, prin care au fost stabilite debitele asupra cărora au fost calculate
accesoriile contestate, motiv pentru care se vor aplica prevederile art. 276
alin. (1) coroborat cu art. 279 alin. (3) din Legea nr.207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd:

“Art. 276-(1) În soluţionarea contestaţiei organul competent
verifică motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului
administrativ fiscal. Analiza contestaţiei se face în raport cu susţinerile
părţilor, cu dispoziţiile legale invocate de acestea şi cu documentele
existente la dosarul cauzei. Soluţionarea contestaţiei se face în limitele
sesizării.”

“Art. 279-(3) Prin decizie se poate desfiinţa, total sau parţial,
actul administrativ atacat în situaţia în care, din documentele existente
la dosar şi în urma demersurilor întreprinse la organul fiscal emitent,
nu se poate stabili situaţia de fapt în cauza supusă soluţionării prin
raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent şi de



Exemplarul 2/4
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 7 of 11www.ana

www.anaf.ro
www.anaf.ro

contestator. În acest caz, organul fiscal competent urmează să încheie
un nou act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict
considerentele deciziei de soluţionare a contestaţiei. Pentru un tip de
creanţă fiscală şi pentru o perioadă supusă impozitării, desfiinţarea
actului administrativ fiscal se poate pronunţa o singură dată.

(4) Soluţia de desfiinţare este pusă în executare în termen
de 60 de zile de la data comunicării deciziei în cazul contribuabililor
mari şi mijlocii şi în termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili,
iar noul act administrativ fiscal emis vizează strict aceeaşi perioadă şi
acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a pronunţat soluţia de
desfiinţare.”

În speţă sunt aplicabile şi dispoziţiile pct. 11.4. şi 11.5. din
Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind
privind Codul de procedura fiscala aprobate prin Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3741/2015, unde se
stipulează:

“11.4. Prin decizie se poate desfiinţa total sau parţial actul
administrativ fiscal atacat. Înaintea emiterii deciziei cu soluţie de
desfiinţare, organul de soluţionare competent va întreprinde
demersurile necesare, dacă se impune, la organul fiscal emitent al
actului atacat, respectiv: pentru clarificarea unor situaţii contestate,
completarea punctului de vedere cu privire la documentele depuse de
contestatar, dispunerea unei cercetări la faţa locului etc. În situaţia în
care se pronunţă o soluţie de desfiinţare totală sau parţială a actului
atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care
au condus la desfiinţare.”

“11.5. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform
considerentelor deciziei de soluţionare, nu se pot stabili în sarcina
contestatorului obligaţii fiscale mai mari decât cele din actul desfiinţat,
acesta putând fi contestat potrivit legii (…)”.

Referitor la motivaţia petentei precum că dreptul organului fiscal
de a stabili obligaţii fiscale este prescris datorită faptului că toate actele de
executare silită au fost anulate de instanţele judecătoreşti, facem
următoarele precizări:

-prin adresa nr.X, organul de soluţionare a contestaţiei a solicitat
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani să se pronunţe
asupra motivaţiei petentei referitoare la prescripţia organului fiscal de a
stabili obligaţii fiscale;

-prin adresa nr.X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi sub nr.X, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani ne comunică faptul că “(...) termenul de prescripţie se
întrerupe pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de
executare silită.”

-urmare a acestui răspuns, organul de soluţionare a contestaţiei,
prin adresa nr.X, a solicitat organului fiscal să-i comunice următoarele:
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 documentul, cu număr, dată sumă şi prevederea legală în
baza căruia s-a preluat de la Casa Judeţeană de Pensii
Botoşani debitul care s-a înregistrat în evidenţa fiscală;

 o situaţie detaliată şi clară, în ordine cronologică, cu
documente în susţinere, cu toate înregistrările făcute în
evidenţa fiscală a contribuabilei de la data preluării obligaţiei
fiscale de la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani până în
prezent;

 modalitatea de operare în evidenţa fiscală a sentinţelor
judecătoreşti invocate de contestatoare, ţinând cont de faptul
că toate actele de executare au fost anulate;

 influenţa soluţiilor pronunţate de către organele de judecată
asupra actelor emise de organul fiscal;

 propuneri de soluţionare a contestaţiei cu privire la legalitatea
emiterii deciziei contestate, motivat în fapt şi în drept, cu
documente în susţinere, ţinând cont de invocarea de către
contestatoare a prescripţiei.

-prin adresa nr.X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi sub nr.X, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani ne comunică faptul că: “(...) referitor la invocarea
termenului de prescripţie a dreptului de executare silită precizăm că potrivit
adresei nr.X din 29.05.2020, transmisă de către Serviciul de colectare şi
executare silită persoane fizice, urmare solicitării noastre, rezultă că sumele
datorate de către contestatar nu au fost prescrise.” Adresa nr.X din
29.05.2020 este anexată în copie.

-prin adresa nr.X , organul de soluţionare a contestaţiei a solicitat
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Botoşani-Serviciul Colectare şi
Executare Silită Persoane Fizice să-i comunice următoarele:

 actele de executare emise pentru fiecare dintre titlurile de
creanţă cuprinse în Anexa la decizia contestată (Doc CAS X
Doc CAS X Doc CAS X, Doc CAS X, Doc CAS X);

 dacă actele de executare emise pentru titlurile de creanţă
menţionate mai sus au fost contestate în instanţă, şi, în caz
afirmativ, decizia instanţei;

 dacă a fost întreruptă prescripţia dreptului de a cere
executarea silită a acestei creanţe fiscale.

De asemenea, s-a solicitat analizarea prescripţiei pentru fiecare
dintre sumele înscrise în titlurile de creanţă menţionate în Anexa la decizia
contestată, având în vedere faptul că petenta invocă prescripţia dreptului
organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale accesorii.

-prin adresa nr.X, înregistrată la Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Iaşi sub nr.X, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Botoşani-Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizicene
comunică o serie de documente şi precizează faptul că: “Prin toate măsurile
de executare întreprinse, contribuabilul a luat la cunoştinţă că figurează cu
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obligaţii de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de stat, mai
mult a încheiat cu Casa Naţională de Pensii Declaraţia de asigurare nr.X din
21.06.2005, conform Legii 19/2000.”

Având în vedere cele de mai sus, se reţine faptul că organul de
soluţionare a contestaţiei nu se poate pronunţa asupra prescripţiei dreptului
organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale accesorii, deoarece organul fiscal
nu a răspuns la obiect numeroaselor solicitări ale acestuia.

Prin urmare, se va desfiinţa Decizia referitoare la obligaţiile
fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.X, emisă
de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani pentru suma
de S lei reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale de
stat datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi
independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică,
urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, organul
fiscal să procedeze la clarificarea situaţiei fiscale a contestatoarei, în funcţie
de documentele depuse în susţinere, de prescripţia dreptului organului fiscal
de a stabili obligaţii fiscale accesorii, de prevederile legale în vigoare şi de
cele reţinute în prezenta decizie şi dacă este cazul să emită o nouă decizie.

Organul fiscal va avea în vedere şi prevederile art.281 alin.(3) şi
art.50 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, care precizează că:

“(3) În situaţia atacării la instanţa judecătorească de
contencios administrativ competentă potrivit alin. (2) a deciziei prin
care s-a dispus desfiinţarea, încheierea noului act administrativ fiscal
ca urmare a soluţiei de desfiinţare emise în procedura de soluţionare a
contestaţiei se face în termen de 60 de zile în cazul contribuabililor
mari şi mijlocii şi în termen de 30 zile în cazul celorlalţi contribuabili,
de la data aducerii la cunoştinţa organului fiscal a deciziei de
desfiinţare.”

“Art.50- (1) Actul administrativ fiscal poate fi anulat,
desființat sau modificat de către organul fiscal competent în condițiile
prezentului cod.

(2) Anularea ori desființarea totală sau parțială, cu titlu
definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au
stabilit creanțe fiscale principale atrage anularea, desființarea sau
modificarea, totală sau parțială, atât a actelor administrative fiscale
prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii aferente creanțelor
fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate,
desființate ori modificate, cât și a actelor administrative fiscale
subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate,
desființate sau modificate, chiar dacă actele administrative fiscale prin
care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii sau actele administrative
fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor
administrative de atac sau judiciare ori nu au fost contestate. în acest
caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea



Exemplarul 2/4
Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Page 10 of 11www.ana

www.anaf.ro
www.anaf.ro

contribuabilului/plătitorului, emite un nou act administrativ fiscal, prin
care desființează sau modifică în mod corespunzător actele
administrative fiscale prin care s-au stabilit creanțe fiscale accesorii
sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în
cazul actelor administrative fiscale prevăzute la art. 49 alin. (3),
inclusiv cele transmise spre administrare organelor fiscale centrale,
rămase definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare.
În acest caz, organul fiscal, din oficiu sau la cererea
contribuabilului/plătitorului, emite decizie de anulare.”

Pentru considerentele reţinute şi în baza prevederilor legale
invocate în conţinutul prezentei decizii, Directorul General al Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi

DECIDE:

Desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii
reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.X, emisă de către
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani pentru suma de S lei

reprezentând dobânzi aferente contribuţiei de asigurări sociale de stat
datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente,
activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, urmând ca în termen
de 30 de zile de la data comunicării deciziei, organul fiscal să procedeze la
clarificarea situaţiei fiscale a contestatoarei, în funcţie de documentele
depuse în susţinere, de prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili
obligaţii fiscale accesorii, de prevederile legale în vigoare şi de cele reţinute
în prezenta decizie şi dacă este cazul să emită o nouă decizie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula acţiune în contencios
administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Botoşani.

D


