DECIZIA NR. 10345/ 23.04.2018
privind soluţionarea contestaţiei formulată de
Persoana Fizică X, jud. Iaşi
înregistrată la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi
sub nr. X/15.11.2017
şi la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi
sub nr. X/11.12.2017

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin
Serviciul Soluţionare Contestaţii 1, a fost sesizată de Administraţia
Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi – Serviciul Registru Contribuabili,
Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr. X/29.11.2017,
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi sub nr.
X/11.12.2017, cu privire la contestaţia formulată de Persoana Fizică X,
CNP X, cu domiciliul în mun. Iaşi, Bld. X, nr. X, Bl. X, Sc. X, Et. 2, Ap. X,
judeţul Iaşi.
Persoana Fizică X, jud. Iaşi, formulează contestaţie împotriva
somaţiei pentru plata sumei de S lei în baza unei situaţii anexă, prin care i
se face cunoscut că în anul 2012 a realizat un venit de S lei lunar.
Întrucât din conţinutul contestaţiei nu rezultă cu claritate care
sunt actul şi suma atacate, prin adresa nr. X/20.02.2018, Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1, a solicitat petentului să precizeze care sunt aceste elemente.
Până la data emiterii prezentei decizii de soluţionare a
contestaţiei, contribuabilul nu a dat curs solicitărilor noastre.
Având în vedere prevederile art. 268, art. 269, art. 270 alin. (1) şi
art. 272 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
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cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul Soluţionare Contestaţii
1 din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi este
legal investit să analizeze contestaţia.
Cu privire la contestaţia formulată de Persoana fizică X, jud.
Iaşi, împotriva somaţiei pentru plata sumei de S lei în baza unei
situaţii anexă, prin care i se face cunoscut că în anul 2012 a realizat
un venit de S lei lunar, cauza supusă soluţionării este dacă Direcţia
Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul
Soluţionare Contestaţii 1 se poate investi cu analiza pe fond a cauzei,
în condiţiile în care contestatorul nu se îndreaptă împotriva unui act
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în procedura
administrativă.
În fapt, prin contestaţia formulată petentul susţine că emiterea
somaţiei constituie un abuz.
Face precizarea că, deşi organul fiscal a menţionat în anexă la
actul contestat un venit lunar în sumă de S lei realizat în anul 2012, nu se
face nici o precizare la ce unitate a fost obţinut.
Susţine că nu a lucrat la nici o unitate, fiind pensionar şi nu
realizează alte venituri.
În drept, prevederile art. 260 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
precizează:
„ART. 260
Contestaţia la executare silită
(1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva
oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor
prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în
cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de
executare în condiţiile legii.
(2) Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării
silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt
aplicabile.
(3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu
în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu
nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ
jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă
procedură prevăzută de lege.
(4) Contestaţia se introduce la instanţa judecătorească
competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.”
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Din aceste prevederi legale se reţine că împotriva unui act de
executare, în speţă somaţia, se poate face contestaţie se introduce la
instanţa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenţă.
Prin urmare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi,
prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1 nu se poate investi cu soluţionarea
acestui capăt de cerere întrucât competenţa materială de soluţionare
aparţine instanţei judecătoreşti.
În competenţa de soluţionare a structurii de soluţionare a
contestaţiilor din cadrul Direcţiilor Generale Regionale a Finanţelor Publice
se regăsesc contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a deciziilor
pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie
vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin decizie de
modificare a bazei de impunere, precum şi împotriva deciziei de
reverificare, conform prevederilor art. 268 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare
ART. 268
„(1) Contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere,
a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, a
deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu
legislaţia în materie vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale
stabilite prin decizie de modificare a bazei de impunere, precum şi
împotriva deciziei de reverificare se soluţionează de către structurile
specializate de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Structurile specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice în a căror
rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii sunt competente
pentru soluţionarea contestaţiilor ce au ca obiect:
a) creanţe fiscale în cuantum de până la 1 milion lei;
b) măsura de diminuare a pierderii fiscale în cuantum de
până la 1 milion lei;
c) deciziile de reverificare, cu excepţia celor pentru care
competenţa de soluţionare aparţine direcţiei generale prevăzute la
alin. (5);
d) creanţele fiscale accesorii, indiferent de cuantum,
aferente creanţelor fiscale principale stabilite prin decizii de
impunere/acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere
contestate şi pentru care competenţa de soluţionare a contestaţiei
revine structurii specializate de soluţionare a contestaţiilor din
cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.[…]”.
Prin urmare, se constată necompetenţa Direcţiei Generale
Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare Contestaţii 1
de a soluţiona contestaţia formulată de Persoana Fizică X, jud. Iaşi,
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împotriva somaţiei pentru plata sumei de S lei, aceasta fiind de
competenţa instanţei judecătoreşti.
Pentru considerentele prezentate în conţinutul deciziei, în temeiul
prevederilor legale invocate şi în baza art. 279 din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare şi în baza Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, Directorul General al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor
Publice Iaşi,
DECIDE:
Art. 1. Constatarea necompetenţei materiale a Direcţiei
Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, prin Serviciul Soluţionare
Contestaţii 1, de soluţionare a contestaţiei formulată de Persoana Fizică
X, jud. Iaşi, împotriva somaţiei pentru plata sumei de S lei în baza
unei situaţii anexă, prin care i se face cunoscut că în anul 2012 a realizat
un venit de S lei lunar.
Art. 2. Serviciul Administrativ şi Achiziţii va comunica prezenta
decizie contestatorului şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Iaşi
- Serviciul Registru Contribuabili, Declaraţii Fiscale Persoane Fizice, spre
a fi dusă la îndeplinire.
În conformitate cu prevederile art. 273 alin. (2) din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării contestaţiei este definitivă
în sistemul cailor administrative de atac.
Împotriva prezentei decizii contestatorul poate formula acţiune în
contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la
Tribunalul Iaşi.
DIRECTOR GENERAL,

ŞEF SERVICIU,

ÎNTOCMIT,
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