
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
X - Auditor Financiar 

cu sediul în --, Str.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr.-/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de A.F.P. 

Mun.Sfântu Gheorghe, Serviciul Colectare �i Executare Silit�, prin adresa nr.-/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. -/2009, asupra contesta�iei formulat� de X - 
Auditor Financiar, înregistrat� la A.F.P. Mun.Sfântu Gheorghe, Serviciul Colectare �i 
Executare Silit� sub nr.-/2009. 
 Contesta�ia a fost formulat� împotriva Notei de compensare nr.-/2009, în sum� 
total� de ?? lei, din care: 

- ?? lei – Venituri din profesii libere 
- ?? lei – Regulariz�ri 
 
Conform art.213 alin.(5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, 

republicat�, din care cit�m : 
“ART. 213 
Solu�ionarea contesta�iei 

 (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra 
excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea 
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei. “ 

 
 Conform art.209, alin 2 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, cit�m:  

“2. Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente. “ 
 coloborat cu pct.5.2 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, potrivit c�reia cit�m: 

“5. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 209 - Organul competent 
…… 
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.“ 

  în consecin�� organul competent este A.F.P. Mun.Sfântu Gheorghe, 
Serviciul Colectare �i Executare Silit�. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul art. 209 alin.2 �i 
art. 213 alin.1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
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D E C I D E : 
 
 
 

Declinarea competen�ei de solu�ionare, privind Nota de compensare a obliga�iilor 
fiscale nr. -/2009, în favoarea A.F.P. Mun.Sfântu Gheorghe, Serviciul Colectare �i 
Executare Silit�, ca organ emitent. 
 
 
 
  

 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


