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             D E C I Z I A  Nr. 6/17.03.2008 
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
     A.F. „CV”, com. „S”, jude�ul „V”I  
        înregistrat� la D.G.F.P. a jud. „V” sub nr. ….../26.02.2008  
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului „V” a fost sesizat� prin adresa nr. 
.....din 15.02.2008 de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului „V”, Serviciul 
inspec�ie fiscal� persoane fizice, asupra contesta�iei depus� de  A.F. „CV”, com. „S”, jude�ul 
„V”, CNP - .........................împotriva "Raportului de inspec�ie fiscal�" nr. „RIF”/2007. 
  Contesta�ia A.F.  „CV” înregistrat� la organul emitent al actului administrativ fiscal 
atacat sub nr. 5987 din 15.02.2008, este formulat� împotriva "Raportului de inspec�ie fiscal�" nr. 
„RIF”/2007 întocmit de c�tre organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului „V”, Serviciul inspec�ie fiscal� persoane fizice. 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului „V” are competen�a material� de a solu�iona preten�iile formulate de A.F. „CV”, 
comuna „S”, jude�ul „V”, prin contesta�ia formulat�, în condi�iile în care, potrivit art. 88 
din Codul de perocedur� fiscal�, republicat în 2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, "raportul de inaspec�ie fiscal�" nu este 
asimilat deciziilor de impunere.   
 În fapt, A.F. „CV”, comuna „S”, jude�ul „V” prin contesta�ia formulat� împotriva 
"raportului de inspec�ie fiscal�" nr. „RIF”/2007" solicit� îndreptarea erorilor f�cute de c�tre 
inspec�ia fiscal� în stabilirea suplimentar de plat� în sarcina sa la impozitul pe venit  prin 
diminuarea în mod nejustificat a unor cheltuieli.  
 În drept, se fac aplicabile prevederile art. 88 �i 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, astfel: 
 - A.F. „CV” a formulat contesta�ie împotriva "raportului de inspec�ie fiscal�" care, potrivit 
art. 88 din Codul de procedur� fiscal�, republicat în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, nu este act administrativ fiscal  asimilat deciziei 
de impunere �i potrivit art. 209 alin. (2) din acela�i act normativ "Contesta�iile formulate 
împotriva altor acte administrative fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente."  în 
spe�� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului „V”, Serviciul inspec�ie fiscal� 
persoane fizice. 
 De asemenea, potrivit art. 209 alin. (1) lit. a) din Codul de procedur� fiscal�, în vigoare 
pentru perioada verificat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” are competen�a 
material� de solu�ionare a contesta�iilor numai pentru 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� 
�i nu solu�ionarea contesta�iilor altor acte administrativ fiscal care nu sunt asimilate deciziilor de 
impunere.  



 Fa�� de cele de mai sus se re�ine c�, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului „V” 
prin compartimentul Solu�ionare contesta�ii nu are competen�a material� de solu�ionare a 
contesta�iei formulat� de A.F. „CV” împotriva raportului de inspec�ie fiscal� nr. „RIF”/2007 �i î�i 
declin� competen�a în favoarea Administra�iei finan�elor publice a municipiului „V”, Serviciul 
inspec�ie fiscal� persoane fizice, care este competent� s� solu�ioneze contesta�ia în conformitate 
cu prevederile art. 209 alin. (2) din Codul de procedur� fiscal�, în vigoare pentru perioada 
verificat�. 
  Având în vedere prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, se 
 

D E C I D E: 
 
 1. Constatarea necompeten�ei materiale a Direc�iei generale a finan�elor publice a 
jude�ului „V”, compartimentul Solu�ionare contesta�ii �i transmiterea contesta�iei  A.F. „CV”, 
comuna „S”, jude�ul „V” pentru solu�ionare Administra�iei finan�elor publice a municipiului 
„V”, Serviciul inspec�ie fiscal� persoane fizice, spre competenta solu�ionare. 
 2. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
contestat� în termen de 6 luni de la primire la Tribunalul „V”. 
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