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DECIZIA nr. 7/21.01.2013
privind soluţionarea contestaţiei formulată de

S.C. "L" S.R.L.
înregistrată la D.G. F. P.... sub nr. ..../17.01.2013

Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  Direcţiei  Generale  a 
Finanţelor  Publice  a  judeţului...  a  fost  sesizat  de  către  Administraţia  Finanţelor 
Publice...  prin  adresa  nr.  ..../17.01.2013,  înregistrată  la  D.G.F.P....  sub 
nr. ..../17.01.2012, cu privire la contestaţia formulată de S.C. "L" S.R.L. Cod Unic de 
Înregistrare RO ...., Număr Registrul Comerţului .... cu sediul social în..., str. ....,  
nr. ..., judeţul....

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  de  constatare  a  pierderii 
valabilităţii  eşalonării  la plată a obligaţiilor fiscale nr. ..../01.08.2013 şi  a Deciziei  de 
constatare  a  pierderii  valabilităţii  amânării  la  plată  a  penalităţilor  de  întârziere 
nr. ..../01.08.2013  emise de către Serviciul  evidenţă pe plătitor persoane juridice şi 
fizice din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice.... 

Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  D.G.F.P....  prin  Compartimentul 
Soluţionare Contestaţii  se poate învesti cu soluţionarea pe fond a contestaţiei 
formulată  împotriva  Deciziei  de constatare a  pierderii  valabilităţii  eşalonării  la 
plată a obligaţiilor fiscale nr. ..../01.08.2013 şi a Deciziei de constatare a pierderii  
valabilităţii  amânării  la  plată  a  penalităţilor  de  întârziere  nr.  ..../01.08.2013,  în 
condiţiile în care aceasta nu se află în competenţa sa materială de soluţionare. 

În  fapt,  organele  fiscale  din  cadrul  Administraţiei  Finanţelor  Publice...  prin 
Decizia  de  constatare  a  pierderii  valabilităţii  eşalonării  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale 
nr.  ..../01.08.2013, comunică  S.C.  "L"  S.R.L.  că  eşalonarea  la  plată  aprobată  prin 
Decizia de eşalonare la plată nr. ..../30.12.2011 şi-a pierdut valabilitatea începând cu 
data de 08.01.2013 iar prin Decizia de constatare a pierderii  valabilităţii  amânării  la 
plată a penalităţilor de întârziere nr. ..../01.08.2013, că amânarea la plată, aprobată prin 
Decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere nr. ..../30.12.2011 şi-a pierdut 
valabilitatea,  începând cu data de 01.08.2013,  urmare a nerespectării  condiţiilor  de 
menţinere a valabilităţii  esalonării,  şi  amânării  la plată a obligaţiilor fiscale, în speţă 
„neachitarea ratei din 15.11.2012 până la următorul termen de plată din graficul 
de eşalonare, adică 17.12.2012”. 

Împotriva  deciziilor  de  constatare  a  pierderii  valabilităţii  esalonarii,  respectiv 
amânării la plată nr ..../08.01.2013 emise de Administraţia Finanţelor Publice..., S.C. "L" 
S.R.L., depune contestaţia înregistrată la A.F.P.... sub nr. .... din data de 14.01.2013, 
transmisă la D.G.F.P.... cu adresa nr. ..../17.01.2013, înregistrată sub nr. ..../17.01.2013. 

În drept,  potrivit 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)  Contestaţiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor 
administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  deciziilor  pentru 
regularizarea situaţiei  emise în conformitate cu legislaţia  în materie vamala,  a 
măsurii  de  diminuare  a  pierderii  fiscale  stabilite  prin  dispoziţie  de  măsuri, 
precum şi împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către: 

a)  structura  specializată  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  direcţiilor 
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generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, 
în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile 
care  au  ca  obiect  impozite,  taxe,  contribuţii,  datorie  vamală,  accesorii  ale 
acestora,  măsura  de  diminuare  a  pierderii  fiscale,  în  cuantum  de  până  la  3 
milioane  lei,  precum  şi  pentru  contestaţiile  îndreptate  împotriva  deciziilor  de 
reverificare, cu excepţia celor emise de organele centrale cu atribuţii de inspecţie 
fiscală; 
(…) 
“(2)  Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se 
soluţionează de către organele fiscale emitente.“ 

Deasemenea  la  pct.  5.1  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală,cu modificările şi completările ulterioare, se precizează: 

“5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a 
organelor  specializate  prevăzute  la  art.  209  alin.  (1)  din  Codul  de  procedură 
fiscală sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.” 

Totodată  art.  88  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează: 

“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, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general 
consolidat; 

b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 
d) abrogat 
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 
Având în vedere prevederile legale de mai sus se reţine că, actele administrative 

fiscale  care  intră  în  competenţa  organului  de  soluţionare  a  contestaţiei  din  cadrul 
D.G.F.P....  sunt  cele  prevăzute  expres  şi  limitativ  de  lege,  respectiv  deciziile  de 
impunere, actele administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere specificate la art. 
88  din  ordonanţă,  deciziile  pentru  regularizarea  situaţiei  emise  în  conformitate  cu 
legislaţia  în  materie  vamală,  dispoziţia  de  măsuri  prin  care  s-a  dispus  diminuarea 
pierderii fiscale, precum şi decizia de reverificare, iar contestaţiile formulate împotriva 
altor acte administrative fiscale se soluţionează de catre organele fiscale emitente. 

Raportat  la  cele  de  mai  sus,  se  reţine  că  Decizia  de  constatare  a  pierderii 
valabilităţii  eşalonării  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale  nr.  ..../01.08.2013  şi  Decizia  de 
constatare  a  pierderii  valabilităţii  amânării  la  plată  a  penalităţilor  de  întârziere 
nr. ..../01.08.2013, emise de către organele fiscale din cadrul Administraţiei Finanţelor 
Publice...  nu se regăsesc printre  actele  administrative fiscale asimilate  deciziilor  de 
impunere prevăzute în mod expres de art. 88 din Codul de procedură fiscală, astfel  
încât contestaţia îndreptată împotriva acestora să se soluţioneaze de către  structura 
specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul D.G.F.P.... potrivit dispoziţiilor art. 
209 alin.  (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu 
modificările ulterioare. 

Astfel, în situaţia în care se contestă  că o contestaţie este formulată împotriva 
unui  act  administrativ  fiscal  care  nu  intră  în  categoria  celor  anterior  menţionate, 
legiuitorul a stabilit că este competent să soluţioneze contestaţia formulată împotriva 
acestuia, însuşi organul fiscal care l-a emis. 

Având  în  vedere  considerentele  de  fapt  şi  temeiurile  de  drept,  se  reţine  că 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice... prin Compartimentul Soluţionare Contestaţii  
nu are competenţa materială de soluţionare a contestaţiei îndreptată împotriva Deciziei 
de  constatare  a  pierderii  valabilităţii  eşalonării  la  plată  a  obligaţiilor  fiscale 
nr. ..../01.08.2013 şi a Deciziei de constatare a pierderii valabilităţii amânării la plată a 
penalităţilor  de  întârziere  nr.  ..../01.08.2013,  aceasta  aparţinând  organului  fiscal 

2



emitent, respectiv Administraţiei Finanţelor Publice ....
Prin  urmare  Compartimentul  Soluţionare  Contestaţii  din  cadrul  D.G.F.P....  va 

declina competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de S.C. "L" SRL în favoarea 
organului  emitent,  respectiv  Administraţia  Finanţelor  Publice...  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 contestaţiei, spre 
competentă soluţionare. 

Pentru considerentele reţinute în prezenta decizie 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 Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se: 

DECIDE 

Art.  1.  Declinarea  competenţei  materiale  de  soluţionare  a  contestaţiei 
formulată de S.C. "L" S.R.L.... împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilităţii 
eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nr. ..../01.08.2013 şi a Deciziei de constatare a 
pierderii valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de întârziere nr. ..../01.08.2013 în 
favoarea  Administraţiei  Finanţelor  Publice...  în  calitate  de  organ  emitent,  spre 
competentă soluţionare. 

Art.  2. Decizia  D.G.F.P.  nr.  7/21.01.2013  se  comunică  în  conformitate  cu 
prevederile art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
cu modificările şi completările ulterioare celor în drept.

Art. 3. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi 
poate fi atacată, conform procedurii legale, în termen de 6 luni de la data comunicării, 
la Tribunalul....
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Red/dact: 4 ex.
V.B
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