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              DECIZIA NR.X 
                                 privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de SC X, 

înregistrată la AdministraŃia FinanŃelor Publice X 
sub nr.X.03.2012 

 
 
 
  Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice X, 
a fost sesizat de AdministraŃia FinanŃelor Publice X prin adresa nr.X/28.03.2012, 
înregistrată la D.G.F.P. X sub nr.X/29.03.2012, asupra contestaŃiei formulată de SC X, cu 
sediul înX, str.X,  nr.X, judeŃ X. 
 

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităŃii 
eşalonării nr. X/08.02.2012 emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice X. 
 

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă D.G.F.P. X prin Serviciul Solu Ńionare 
Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei formulat ă 
împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabi lităŃii eşalonării nr.X/08.02.2012, în 
condi Ńiile în care aceasta nu se afl ă în competen Ńa sa material ă de solu Ńionare. 
 
   În fapt, organele fiscale din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice X prin Decizia 
de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării nr.X/08.02.2012 comunică SC X, că 
eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată nr.X din data de 
24.08.2011 emisă de aceeaşi administraŃie fiscală, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu 
data de 08.02.2012, urmare a nerespectării condiŃiilor  de menŃinere a valabilităŃii eşalonării 
la plată. 

Împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării nr.X/08.02.2012 
emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice X, SC.X depune contestaŃia înregistrată la A.F.P. 
X sub nr. X/08.03.2012, transmisă la D.G.F.P.Xcu adresa nr.X/28.03.2012, înregistrată sub 
nr.X/29.03.2012. 

 
În drept, potrivit prevederilor art.209 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din O.G. nr.92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
precizează: 
   “(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative 
fiscale asimilate deciziilor de impunere , deciziilor pentru regularizarea situa Ńiei 
emise în conformitate cu legisla Ńia în materie vamal ă, a măsurii de diminuare a 
pierderii fiscale stabilite prin dispozi Ńie de m ăsuri, precum si împotriva deciziei de 
reverificare  se soluŃionează de către: 

AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de AgenŃia NaŃională de     
AdministrareAdministrareAdministrareAdministrare Fiscală Fiscală Fiscală Fiscală    
DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice X 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii  

Str. X  
Localitatea X    
JudeŃul X 
Tel : X 
Fax : X 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICEMINISTERUL FINANTELOR PUBLICE    
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    a) structura specializată de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul direcŃiilor generale ale 
finanŃelor publice judeŃene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială 
îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaŃiile care au ca obiect impozite, taxe, 
contribuŃii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de diminuare a pierderii fiscale, 
în cuantum de până la 3 milioane lei, precum şi pentru contestaŃiile îndreptate împotriva 
deciziilor de reverificare, cu excepŃia celor emise de organele centrale cu atribuŃii de 
inspecŃie fiscală; 
   (…) 
“(2) ContestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale  se soluŃionează de 
către organele fiscale emitente.“ 

 
De asemenea, la pct.5.1 din Ordinul nr.2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 

pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, se precizează: 
  “5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenŃa de soluŃionare a organelor 
specializate prevăzute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt cele 
prev ăzute expres şi limitativ de lege .” 
 

Totodată prevedrile art.88 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează: 
  “Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale: 
   a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind restituiri 
de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale bugetului general consolidat; 
   b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
   c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii; 
   d) abrogat 
   e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 

 
           Având în vedere prevederile legale de mai sus se reŃine că actele administrative 
fiscale care intră în competenŃa organului de soluŃionare a contestaŃiei din cadrul D.G.F.P. 
X sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege respectiv deciziile de impunere, actele 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziile pentru regularizarea 
situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie vamală, dispoziŃia de măsuri prin 
care s-a dispus diminuarea pierderii fiscale, precum şi decizia de reverificare.  
           Iar contestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluŃionează 
de către organele fiscale emitente. 
 

Raportat la cele de mai sus, se reŃine că Decizia de constatare a pierderii valabilităŃii 
eşalonării nr.X/08.02.2012, emisă de către organele fiscale din AdministraŃia FinanŃelor 
Publice X nu se regăseşte printre actele administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere prevăzute în mod expres şi limitativ de Codul de procedura fiscală, astfel încât 
contestaŃia îndreptata împotriva acesteia să fie susceptibilă de a fi soluŃionată potrivit 
dispoziŃiilor art.209 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală, 
republicată, cu modificările ulterioare, de către structura specializată de soluŃionare a 
contestaŃiilor constituită la nivelul D.G.F.P. X. 

Astfel, în situaŃia în care se contestă un act administrativ fiscal care nu intră în 
categoria celor anterior menŃionate, legiuitorul a stabilit că este competent să soluŃioneze 
contestaŃia formulată împotriva acestuia, însuşi organul fiscal care l-a emis. 

 
Având în vedere considerentele de fapt şi temeiurile de drept, se reŃine că DirecŃia 

Generală a FinanŃelor Publice X prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii nu are competenŃa 
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materială de soluŃionare a contestaŃiei îndreptate împotriva Deciziei de constatare a 
pierderii valabilităŃii eşalonării nr.X/08.02.2012, aceasta aparŃinând organului fiscal emitent, 
respectiv AdministraŃia FinanŃelor Publice X. 

 
 Prin urmare Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. X va declina 
competenŃa de soluŃionare în favoarea organului emitent, respectiv AdministraŃia FinanŃelor 
Publice X în conformitate cu art.209 alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va transmite 
acestuia dosarul contestaŃiei formulate de SC X, spre competenta soluŃionare. 
 
 Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul art.88, art.209 alin.(1) lit.(a) şi alin.(2) din 
O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi pct.5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, se: 
 
 
  

D E C I D E  
 
 
 
 Declinarea competenŃei materiale de soluŃionare a contestaŃiei formulate de SC X 
împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităŃii eşalonării nr.X/08.02.2012, în 
favoarea AdministraŃiei FinanŃelor Publice X.  
 

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la instanŃa judecătorească 
competentă. 

 
 
 

                                                DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


