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Directia Generala a Finantelor Publice a judetului  a înregistrat sub nr. 

.../...contesta�ia nr. …/…. formulat� de SOCIETATEA X cu sediul în …., avand 
ca obiect suma de …. lei reprezentand accesorii aferente contributiilor la bugetul 
asigurarilor sociale de stat. 

 
 Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor 
Publice  se poate investi cu analiza pe fond a cauzei, in conditiile in care 
contestatia nu este formulata impotriva unor acte administrative 
susceptibile de a fi contestate in procedura administrativa. 

 In fapt, 

 SOCIETATEA X formuleaza contestatie impotriva “titlului de creanta emis 
de Casa Judeteana de Pensii  fara data si numar“ si care nu a fost adus la 
cunostinta societatii, prin care s-au stabilit de plata in sarcina societatii accesorii 
in suma totala de ... lei, calculate pentru perioada 08.11.2002 – 31.12.2003. 

 Aceste obligatii de plata accesorii, aferente contributiilor sociale datorate la 
data de 31.12.2003, au fost calculate de Casa Judeteana de Pensii  si au fost 
predate Directiei Generale a Finantelor Publice , in baza Protocolului incheiat 
intre cele doua institutii in conformitate cu reglementarile prevazute in  
O.G.nr.86/26.08.2003 privind unele reglement�ri în domeniul financiar, potrivit 
carora Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale subordonate au preluat 
activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea �i solu�ionarea 
contesta�iilor pentru contributiile sociale. 
 

 Avand in vedere diferentele existente intre evidentele fiscale ale 
Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  si evidentele 
contabile ale societatii, cu adresa nr…../21.04.2008, organul fiscal a solicitat 
Casei Judetene de Pensii  procesele verbale privind calculul obligatiiilor fiscale 
accesorii intocmite in anul 2003, insotite de dovada comunicarii acestora catre 
contribuabil. 
 Cu adresa nr…../17.09.2008 inregistrata la societate sub 
nr…../18.09.2008, Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  a 
transmis societatii situatiile primite de la Casa Judeteana de Pensii  privind 
calculul obligatiilor fiscale accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor 
datorate bugetului asigurarilor sociale de stat existente in sold la data de 
31.12.2003, situatii care in fapt sunt anexele 1, 2, 4A, 4C si 5 ale unui proces 
verbal emis de Casa Judeteana de Pensii , pe care insa societatea nu-l detine, 
acesta nefiindu-i comunicat. Prin aceasta adresa se precizeaza totodata ca “ 
Responsabilitatea privind modul de intocmire a situatiilor, corectitudinea si 
realitatea datelor inscrise in acestea, precum si modul de determinare a 
obligatiilor fiscale accesorii, revine integral Casei Judetene de Pensii . Asa 
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cum este iterat si la art.36 sin O.Gnr.86/2003 privind unele reglementari in 
domeniul financiar, (…), Casa Judeteana de Pensii  raspunde de activitatile 
desfasurate in domeniile prevazute la art.27 alin.(1) din O.G.nr.86/2003 pana 
la data preluarii acestor activitati de catre Ministerul Finantelor Publice si 
unitatile sale subordonate.” 
 Avand in vedere contestatia formulata de SOCIETATEA X impotriva 
sumelor reprezentand obligatii fiscale accesorii stabilite si calculate in 
sarcina acesteia de catre Casa Judeteana de Pensii , cu adresa 
nr…./03.11.2008 Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  a 
solicitat C.J.P.  comunicarea titlurilor de creanta prin care au fost stabilite 
obligatiile fiscale accesorii contestate, avand in vedere ca aceste titluri de 
creanta nu sunt detinute nici de catre contestatoare si nici nu au fost 
transmise Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii , in 
baza Protocolului incheiat intre cele doua institutii in baza O.G.nr.86/2003.  
 Cu adresa nr…./13.11.2008, Casa Judeteana de Pensii  a comunicat 
Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii  faptul ca, “ 
Intrucat, incepand cu data de 01.01.2004, C.J.P.  nu mai avea calitatea de 
creditor bugetar, aceasta prerogative revenind incepand cu aceeasi data 
D.G.F.P. , si obligatia comunicarii creantelor fiscale va revenea in 
totalitate.” 

 
In drept,  
Articolul 206 alin.2 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precizeaza: 
 “Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal.” 
 Potrivit  art.110 alin.3 din acelasi act normativ, “Titlul de crean�� este actul 
prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit de organele 
competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii.” 
 Referitor la posibilitatea de contestare art.205 alin.1 din O.G.nr.92/2003, 
republicata, stipuleaza: “ Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva 
altor acte administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii.” 
 In ceea ce priveste competenta de solutionare, art.209 din actul normativ 
mentionat anterior precizeaza: 

“(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a deciziilor 
pentru regularizarea situa�iei, emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
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 1.000.000 lei, se 
solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor 
generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 
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 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 

De asemenea, potrivit prevederilor punctelor 5.1 din Ordinul A.N.A.F. 
nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, 
 "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.” 
  
 Din analiza acestor dispozitii legale reiese faptul ca actele administrative 
fiscale care intra in competenta de solutionare a directiilor generale sunt stabilite 
in mod expres prin art.209 alin.1 lit.a) din Codul de procedura fiscala, republicata.  
 Articolul 205 precizeaza categoriile de acte administrative fiscale care pot 
fi contestate in conditiile Titlului IX din Codul de procedura fiscala si anume 
titlurile de creanta si alte acte administrative fiscale. 
 Totodata art.88 al aceluiasi act normativ enumera categoriile de acte 
administrative asimilate deciziilor de impunere. 
 Situatiile transmise de Casa Judeteana de Pensii  privind calculul 
obligatiilor fiscale accesorii pentru plata cu intarziere a obligatiilor datorate 
bugetului asigurarilor sociale de stat existente in sold la data de 31.12.2003, 
situatii care in fapt, asa cum precizeaza petenta prin contestatia formulata, sunt 
anexele 1, 2, 4A, 4C si 5 ale unui proces verbal emis de Casa Judeteana de 
Pensii , pe care insa societatea nu-l detine, acesta nefiindu-i comunicat, nu pot fi 
incadrate nici in categoria deciziilor de impunere si nici in categoria actelor 
administrative fiscale asimilate  deciziilor de impunere. 
 Avand in vedere considerentele de fapt si de drept prezentate anterior, 
precum si lipsa titlurilor de creanta prin care au fost individualizate accesoriile 
contestate, urmeaza a se respinge ca inadmisibila contestatia formulata de 
SOCIETATEA X impotriva accesoriilor in suma de …. lei calculate potrivit 
situatiilor transmise de Casa Judeteana de Pensii . 
  

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul 
prevederilor art. 209 alin.(1) lit.a), art. 210, art.216 alin.(1) si art. 218 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se 

 
D E C I D E : 

 
 Respingerea ca inadmisibila a contestatiei formulate de SOCIETATEA X 
impotriva accesoriilor in suma de …. lei aferente contributiilor la bugetul 
asigurarilor sociale de stat, calculate potrivit situatiilor transmise de Casa 
Judeteana de Pensii . 
 
 Prezenta decizie se comunica petentei si Administratiei Finantelor Publice 
pentru Contribuabili Mijlocii . 
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 Decizia de solutionare a contestatiei poate fi atacata la Tribunalul  in 
termen de 6 luni de la data comunicarii acesteia, conform prevederilor legale. 
 
 


