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MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 

 
 
 

DECIZIA NR. 150 
din 01.09.2006 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
persoana fizic� ...................  – localitatea Suceava,  

str. ……………….., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a  jude�ului  Suceava 

sub nr. ........ din ………….. 
 
 
 

Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava  a  fost  
sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Suceava prin adresa 
nr…………/…………….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub nr. ......../……….., cu privire la contesta�ia formulat� de 
persoana fizic� ..................., din localitatea Suceava, ……………, jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� ................... contest�  m�surile stabilite prin adresa nr. 

............./………….. privind impozitarea veniturilor realizate de persoana încadrat� în 
categoria persoanelor cu handicap gradul I cu înso�itor, precum �i Deciziile de 
impunere nr. ............. din ........... �i nr. ............. din ..........., întocmite de Administra�ia 
Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, privind suma total� de ....... lei, 
reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit aferente anilor 2004 �i respectiv, 2003. 

  
Contesta�ia  a  fost  depus�  în  termenul  prev�zut  de  art.  177  din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 179 

din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ................... contest� m�surile stabilite prin adresa nr. 

............./…………………. privind impozitarea veniturilor realizate de persoana 
încadrat� în categoria persoanelor cu handicap gradul I cu înso�itor, precum �i 
Deciziile de impunere nr. ............. din …………… �i nr. ............. din 
………………….., emise de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Suceava, în sum� total� ....... lei, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit 
aferente anilor 2004 �i respectiv, 2003. 
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În contesta�ia depus� �i în complet�rile ulterioare la aceasta, persoana fizic� 
................... sus�ine c� este handicapat gr. I cu înso�itor din anul 2000 �i contest� 
r�spunsul la cererea lui, comunicat prin adresa nr. ............./.,………...  

 
Acesta sus�ine c� i s-au impozitat ni�te “presupuse venituri realizate în 

perioada 2003-2005”, când acesta era bolnav, fiind încadrat în categoria persoanelor 
cu handicap gr. I cu înso�itor. 

 
În sus�inerea afirma�iilor sale, petentul depune la dosarul cauzei documente 

care fac dovada c� în urma accidentului cerebral suferit în anul 2000, nu a mai putut 
desf��ura nici o activitate. 

 
Contestatorul men�ioneaz� c� în anul 2003 când a fost asistat de Prim�ria 

Municipiului Suceava, autoriza�ia lucrativ� i-a fost ridicat� �i suspendat�. Mai mult 
decât atât, autoriza�ia nu a fost ridicat� nici pân� în prezent. 

  
Persoana fizic� afirm� c� adresa Prim�riei Municipiului Suceava nr. 

…………../………….. nu reprezint� un document legal în baza c�ruia Administra�ia 
Financiar� s� procedeze la impozitarea acestor „presupuse venituri”, chiar cu 50% a 
unui handicapat gr. I cu înso�itor. 
 

La dosarul cauzei, petentul depune un document nou – adeverin�� medical� 
din data de …………… în care se men�ioneaz� c� persoana fizic� ................... este 
imobilizat� din 07.12.2000. 

 
În concluzie, petentul solicit� anularea debitelor reprezentând pl��i anticipate 

cu titlu de impozit privind venitul din activit��i independente. 
 

 
II. Prin Deciziile de impunere nr. ............. din ........... �i nr. ............. din 

..........., emise de Administra�ia Finan�elor  Publice a Municipiului Suceava, s-a 
stabilit în sarcina persoanei fizice ................... suma total� de ........... lei, 
reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit aferente anilor 2004 �i 2003, iar 
prin adresa nr. ............./........... s-au adus la cuno�tin�a persoanei fizice ................... 
m�surile care s-au luat cu privire la impozitul pe venit, �i anume, reducerea 
acestuia cu 50%. 

  
La începutul anului 2000 persoana fizic� ................... a suferit un atac 

cerebral, în urma c�ruia a r�mas paralizat definitiv. 
 
La data de 30.03.2001 este emis Biletul de ie�ire din spital al persoanei 

fizice, acesta urmând un tratament ca urmare a atacului cerebral suportat. 
 
Se elibereaz� pe data de 19.12.2001 Certificatul nr............ de încadrare într-

o categorie de persoane cu handicap care necesit� protec�ie special�. În acest certificat 
este specificat faptul c� persoana fizic� ................... este încadrat cu diagnosticul 
deficien�� func�ional� grav� – gr. I cu înso�itor permanent, valabil 6 luni. 
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La data de 05.07.2002 este eliberat certificatul nr. ........... de încadrare într-o 

categorie de persoane cu handicap care necesit� protec�ie special� cu acela�i diagnostic 
de mai sus �i cu valabilitatea de 6 luni. 

 
Pe data de 06.01.2003 Prim�ria Municipiului Suceava efectueaz� �i 

întocme�te o Anchet� social� sub nr. ….., anchet� efectuat� pentru acordarea 
drepturilor prev�zute de O.U.G. 102/1999 privind protec�ia social� a persoanelor cu 
handicap. 

 
În aceast� anchet� social� este men�ionat faptul c� persoana fizic� 

................... are o stare de s�n�tate precar� conform actelor medicale �i c� a 
suferit repetate intern�ri în clinic� de specialitate în �ar�. Se mai men�ioneaz� de 
asemenea, c� boala este sta�ionar�, c� se afl� sub observa�ie medical� �i c� 
persoana fizic� se deplaseaz� cu greutate �i numai ajutat – este incapabil s� se 
autoconduc�. 

 
Prim�ria Municipiului Suceava elibereaz� la data de 25.06.2003 – Dispozi�ia 

nr. ………, prin care se suspend� autoriza�ia persoanei fizice ................... 
nr……/29.10.1999 pân� la data de 15.10.2003. Înainte de a suferi atacul cerebral, 
persoana fizic� desf��ura activit��i independente – între�inere automobile tinichigerie 
auto – cu impozitarea pe baza normelor de venit. 

 
La data 19.12.2003 Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 

Suceava emite Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind 
venitul din activit��i independente pe anul 2003 nr. …………………. prin care se 
stabile�te în sarcina persoanei fizice o sum� de ……….. ROL (…… RON) – pl��i 
anticipate cu titlu de impozit pentru perioada octombrie 2003 – decembrie 2003. 

 
La data 30.03.2004 Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 

Suceava emite Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind 
venitul din activit��i independente pe anul 2004 nr. …………………….. prin care se 
stabile�te în sarcina persoanei fizice o sum� de ……………… ROL (…….. RON) – 
pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2004. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice emite la data de 08.01.2004 Decizia 

nr. ….. prin care se aprob� normele de venit pe categorii de meseria�i, valabile de la 
01 ianuarie 2004, stabilite în func�ie de condi�iile specifice de desf��urare a fiec�rei 
activit��i. 

În aceast� decizie se mai men�ioneaz� c�, pentru persoanele cu handicap, 
asimilate gradului II de invaliditate, normele de venit se reduc cu 50%. 

 
Prim�ria Mun. Suceava, prin adresa nr. …/………… invit� persoana fizic� 

................... la sediul acesteia pentru clarificarea situa�iei acestuia, întrucât nu s-a 
prezentat pân� în acel moment pentru ridicarea autoriza�iei. 
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La data de 14.02.2005 Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului 
Suceava emite Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind 
venitul din activit��i independente pe anul 2005 nr. ………….., prin care se stabile�te 
în sarcina persoanei fizice o sum� de ………….. ROL (……. RON) – pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pe anul 2005. 
 

Pe data de 08.06.2005 Cabinetul de expertiz� medical� �i recuperare emite 
Certificatul medical de constatare a capacit��ii de munc� nr. ………….. în care se 
men�ioneaz� c� persoana fizic� ................... este încadrabil� în gradul I de 
invaliditate, având capacitate de munc� pierdut� în totalitate. 

 
La data de 30.06.2005, Prim�ria Municipiului Suceava, prin adresa nr. 

……………. comunic� persoanei fizice c� autoriza�ia acesteia nr. ……/1999 �i-a 
încetat valabilitatea începând cu 01.01.2005. 

 
De asemenea, aceasta efectueaz� �i întocme�te o Anchet� social� pentru 

acordarea drepturilor prev�zute de O.U.G. 102/1999 privind protec�ia social� a 
persoanelor cu handicap, anchet� înregistrat� sub nr. ………………5. În acest 
document se concluzioneaz� c� persoana fizic� ................... are probleme de s�n�tate 
din decembrie 2000, c� efectueaz� control medical periodic, c� are nevoie de 
supraveghere �i îngrijire din partea altei persoane. 

 
Persoana fizic� depune cererea nr. …………………. la Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, solicitând anularea debitelor sale întrucât 
din anul 2000 �i pân� în prezent nu a realizat nici un venit din activit��ile prev�zute în 
autoriza�ie, din cauza st�rii sale de s�n�tate. 

 
Ca urmare a celor prezentate mai sus, Administra�ia Finan�elor Publice a 

Municipiului Suceava emite Decizia de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 
impozit privind impozitul din activit��i independente pe anul 2005 nr. 
………………./…………… comunicat� contribuabilului la data de 04.07.2006, prin 
care anuleaz� debitul de ………….. lei, stabilit în decizia anterioar�. 

 
De asemenea, emite Deciziile de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de 

impozit privind impozitul din activit��i independente pe anul 2004 nr. ............./........... 
�i pe anul 2003 nr. ............./........... comunicate contribuabilului la data de 04.07.2006, 
prin care i se recalculeaz� pl��ile anticipate cu titlu de impozit (prin acordarea 
reducerii de 50%) cu -……….. lei aferent� anului 2004 �i -……….. lei aferent� anului 
2003. 

 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma total� contestat�  de ....... lei,  reprezentând pl��i 

anticipate cu titlu de impozit, rezultate din Deciziile de impunere pentru pl��i 
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anticipate cu titlu de impozit privind impozitul din activit��i independente pe 
anul 2004 nr. ............./........... �i respectiv, pe anul 2003, nr. ............./..........., pentru 
suma de ……….. lei �i respectiv, suma de …………… lei, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� 
persoana fizic� ................... are obliga�ia de plat� a acestei sume, în condi�iile în 
care aceste sume nu se reg�sesc în deciziile contestate. 
 

În fapt, prin Deciziile de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit 
privind venitul din activit��i independente pe anul 2004 nr. ............./........... �i respectiv 
pe anul 2003 nr. ............./........... întocmite de Administra�ia Finan�elor Publice a 
Municipiului Suceava s-a stabilit în sarcina persoanei fizice ................... suma total� 
de ........... lei reprezentând pl��i anticipate cu titlu de impozit, din care -………… lei 
aferent� anului 2004 �i -………. lei aferent� anului 2003, sume rezultate ca urmare a 
reducerii cu 50% a venitului brut, aplicabil� persoanelor cu handicap gr. II. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

��Art. 175 din OG 92/2003, republicat�, prevede: 
 

ART. 175 
„Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o 
cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin 
care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 87 alin. (1), contesta�ia se poate depune de orice persoan� care 
particip� la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la 
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii”. 

 
Din acest text de lege se în�elege c� împotriva titlului de crean��, precum �i 

împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. 
Aceast� contesta�ie se depune de c�tre cel care se consider� lezat în drepturile sale prin 
acel act administrativ fiscal. 
 

��Pct. 2 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
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„2. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 175 - Forma �i con�inutul 

contesta�iei 
2.1. În situa�ia în care contestatorul precizeaz� c� obiectul contesta�iei îl 

formeaz� actul administrativ atacat, f�r� îns� a men�iona, în�untrul termenului 
acordat de organul de solu�ionare, cuantumul sumei totale contestate, 
individualizat� pe feluri de impozite, taxe, datorie vamal�, contribu�ii, precum �i 
accesorii ale acestora, sau m�surile pe care le contest�, contesta�ia se consider� 
formulat� împotriva întregului act administrativ fiscal […]”. 

 
Textul de lege de mai sus precizeaz� faptul c� dac� se depune contesta�ie 

împotriva unui act administrativ, f�r� a se men�iona care este cuantumul sumei totale 
contestate, individualizat� pe feluri de impozite, taxe, atunci se consider� c� acea 
contesta�ie a fost formulat� împotriva întregului act administrativ. 
 

Prin urmare, persoana fizic� ................... a depus contesta�ie împotriva 
Deciziilor de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind impozitul din 
activit��i independente pe anul 2004……….lei, respectiv, ….. lei, dar aceste sume sunt 
aferente altor decizii �i reprezint� doar diferen�a care a r�mas ca obliga�ie de achitat de 
c�tre petent.  

 
În conformitate cu pct. 2 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 

privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, deoarece sumele nu 
corespund cu cele din deciziile pentru care s-a depus contesta�ie, atunci contesta�ia se 
consider� c� a fost formulat� împotriva celor dou� decizii mai sus men�ionate, 
respectiv, Deciziile de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind 
impozitul din activit��i independente pe anul 2004 nr. ............./........... �i pe anul 2003 
nr. ............./..........., iar sumele contestate sunt de –….. lei aferente anului 2004, 
respectiv, -….. lei aferente anului 2003, reprezentând pl��i anticipate cu titlu de 
impozit. 

 
Alin. 2 al art. 175 din OG 92/2003, republicat� men�ioneaz� c�: 
 
„(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 

lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia”. 
 
Acest text de lege sus�ine faptul c� se poate depune contesta�ie numai de 

c�tre cel care se simte lezat în dreptul s�u printr-un act administrativ fiscal. 
 

Art. 187 din OG 92/2003, republicat�, prevede: 
 
 
ART. 187 
„Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
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(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei 
condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei. 

(2) Contesta�ia nu poate fi respins� dac� poart� o denumire gre�it�”. 
 
Pct. 13 din Ordinul nr. 519/2005 mai sus men�ionat face referire la 

respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale: 
 

„13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 
pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 

13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste 

termenul prev�zut de prezenta lege; 
b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în 

situa�ia în care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de 
calitate procesual�; 

c) fiind depus� de o persoan� lipsit� de capacitate de exerci�iu, potrivit 
legii; 

d) lipsit� de interes, în situa�ia în care contestatorul nu demonstreaz� c� 
a fost lezat în dreptul sau interesul s�u legitim; 

e) prematur formulat�, în situa�ia în care sumele contestate nu sunt 
stabilite cu titlu definitiv în sarcina acestuia sau în situa�ia în care contribuabilul 
contest� un act premerg�tor care st� la baza emiterii unui act administrativ 
fiscal. 

13.2. Aceste solu�ii nu sunt prev�zute limitativ”. 
 
Textele de lege mai sus men�ionate prev�d faptul c� o contesta�ie poate fi 

respins� pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale, f�r� a se mai proceda la analiza 
pe fond a cauzei. 

 
Deoarece prin contesta�ia depus� împotriva celor dou� decizii contestate, 

persoana fizic� ................... nu demonstreaz� c� a fost lezat în drepturile sale, iar 
sumele cuprinse în aceste dou� decizii sunt sume negative, �i prin urmare i s-a redus 
debitul, rezult� c� pentru acest cap�t de cerere contesta�ia urmeaz� s� se resping� ca 
lipsit� de interes întrucât contestatorul nu demonstreaz� c� a fost lezat în dreptul sau 
interesul s�u legitim . 

 
2. Referitor la contesta�ia depus� împotriva solu�iei din adresa nr. 

............./..........., cauza supus� solu�ion�rii este dac� organul de solu�ionare 
constituit la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice are competen�� 
material� s� se pronun�e în solu�ionarea contesta�iei, în condi�iile în care 
contesta�ia nu a fost formulat� împotriva unei decizii de impunere sau a unui act 
administrativ asimilat deciziilor de impunere.   

 
În fapt, persoana fizic� ................... depune contesta�ie împotriva m�surilor 

stabilite prin adresa nr. ............./........... prin care s-a dispus acordarea de reducere de 
50% din venitul brut pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit din anii 2003 �i 2004. 
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În drept, art. 179 din OG 92/2003, republicat�, prevede: 
 
„Organul competent 
(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 

administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de 
crean�� privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 

a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 lei 
(RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul 
direc�iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup� caz, de c�tre 
organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3); 

b) contesta�iile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect 
impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, precum �i accesorii ale acestora, al 
c�ror cuantum este sub 500.000 lei (RON), se solu�ioneaz� de c�tre organele 
competente constituite în cadrul respectivelor direc�ii generale de administrare a 
marilor contribuabili; 

c) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie 
vamal�, accesoriile acestora, al c�ror cuantum este de 500.000 lei (RON) sau mai 
mare, precum �i cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale se 
solu�ioneaz� de c�tre organe competente de solu�ionare constituite la nivel 
central. 

(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente. 

(3) Contesta�iile formulate de cei care se consider� leza�i de refuzul 
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal se solu�ioneaz� de c�tre 
organul ierarhic superior organului fiscal competent s� emit� acel act. 

(4) Contesta�iile formulate împotriva actelor administrative fiscale 
emise de autorit��ile administra�iei publice locale, precum �i de alte autorit��i 
publice care, potrivit legii, administreaz� crean�e fiscale se solu�ioneaz� de c�tre 
aceste autorit��i. 

(5) Cuantumul sumelor prev�zute la alin. (1) se actualizeaz� prin 
hot�râre a Guvernului”. 

 
Din textul de mai sus rezult� c� organele competente constituite la nivelul 

Direc�iilor Generale a Finan�elor Publice jude�ene unde contestatorii au domiciliul 
fiscal sunt investite s� solu�ioneze contesta�iile formulate împotriva deciziilor de 
impunere �i a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere. 
 

Mai mult decât atât, în acela�i articol de lege se mai face precizarea c� acele 
contesta�ii formulate împotriva altor acte administrative fiscale se solu�ioneaz� de 
c�tre organele fiscale emitente. 

 
Art. 86 din OG 92/2003, republicat� prevede care sunt actele administrative 

asimilate deciziilor de impunere: 
 
ART. 86 
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„Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative 

fiscale: 
a) deciziile privind ramburs�ri de tax� pe valoarea ad�ugat� �i deciziile 

privind restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului 
general consolidat; 

b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
d) procesele-verbale prev�zute la art. 138 alin. (6) �i art. 165 alin. (2)”. 

 
Pct. 5.2. din Ordinul 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea 

Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� prevede care sunt celelalte acte 
administrative fiscale: 
 

„5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de 
solu�ionare a organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din Codul de 
procedur� fiscal�, republicat, sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 

În situa�ia în care, ca urmare a raportului privind rezultatele inspec�iei 
fiscale, nu se modific� baza de impunere, de la data aducerii la cuno�tin�a 
contribuabilului a acestui fapt, titlul de crean�� fiscal� susceptibil de a fi contestat 
este declara�ia fiscal�, asimilat� cu o decizie de impunere în condi�iile art. 83 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat. 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia 
privind stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� 
fiscal�, republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal 
privind calculul dobânzilor cuvenite contribuabilului etc”. 
 

Art. 178 men�ionat la pct. 5.1. în Ordinul 519/2005 a devenit prin 
republicare art. 179 care a fost citat mai sus. 

 
Analizând textele de lege de mai sus, se desprinde concluzia c� organul de 

solu�ionare constituit la nivelul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice are competen�� 
de solu�ionarea a contesta�iilor depuse împotriva deciziilor de impunere �i a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, iar contesta�iile depuse 
împotriva altor acte administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale 
emitente ale acestora. 

 
Întrucât pentru acest cap�t de cerere nu s-a depus contesta�ie împotriva unei 

decizii de impunere sau a unui act administrativ fiscal asimilat deciziilor de impunere, 
rezult� c� organul competent de solu�ionare constituit la nivelul DGFP nu poate fi 
investit cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 

 
Dosarul contesta�iei urmeaz� a fi transmis organului emitent al actului 

administrativ fiscal atacat, în vederea solu�ion�rii cauzei luându-se în considerare �i 
faptul c� petentul a depus un document nou la dosar, în conformitate cu prevederile 
alin. 4 al art. 183 din OG 92/2003, republicat�. 
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Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  temeiul  

prevederilor art. 86, 175,179 �i 187 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, Pct. 2.1, 5.1, 5.2, 13 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 
privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  coroborate cu art. 186 din 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, se: 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 

1. Respingerea contesta�iei formulate de persoana fizic� ................... din 
localitatea Suceava, str. ………………………, jude�ul Suceava, împotriva Deciziilor 
de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit privind impozitul din 
activit��i independente pe anul 2004 nr. ............./........... �i respectiv, pe anul 2003, 
nr. ............./..........., privind suma de ………. lei �i respectiv, suma de ………….. 
lei, ca lipsit� de interes. 

 
2. Transmiterea dosarului c�tre organul emitent al actului administrativ 

fiscal atacat – adresa nr. ............./..........., competent în solu�ionarea cauzei. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,                           
……………………………                                 

  


