
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI PRAHOVA 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                    
                                             DECIZIA  nr. 901 din 28 noiembrie 2012
                                      
                                                                                 

Cu adresa nr. ......./........, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Prahova sub
nr. ....../......, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului Ploie şti  a înaintat dosarul
contestaŃiei formulată de dl. J.P. , cetăŃean al Statelor Unite ale Americii, posesor al permisului
de şedere seria RO nr......... eliberat de autorităŃile române la data de ........2012, CNP ........, cu
domiciliul în Ploieşti, ........, jud.Prahova, împotriva SomaŃiei nr........ din .......2012 întocmită de
A.F.P.M. Ploieşti.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ....... lei  reprezentând impozit pe
veniturile din salarii.

Prin contestaŃia formulată, dl. J.P. susŃine următoarele:
"[...], formulez următoarea:

                       CONTESTAłIE
Împotriva
SomaŃiei privind calculul obligaŃiilor accesorii nr........., emisă de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Oraşului

Ploieşti. 
[...] permisul de şedere a fost eliberat de către Oficiul Român pentru Imigrări Prahova la data de .......2012, fapt

ce a cauzat întârzierea înregistrării mele fiscale prin transmiterea copiei permisului de şedere către administraŃia
finanŃelor publice Prahova.

II. ÎN OPINIA MEA, SOMAłIA PRIVIND CALCULUL OBLIGAłIILOR ACCESORII NR. ........ ESTE
NEÎNTEMEIATĂ

În susŃinerea acestei abordări, invoc următoarele:
Luând în calcul termenele legale de eliberare a acestor documente de 45 zile, vă aduc la cunoştinŃă

imposibilitatea de a realiza plăŃile eferente impozitului şi contribuŃiei la asigurările sociale de sănătate datorate
conform legislaŃiei române.

În plus, menŃionez că obligaŃiile privind declararea impozitului pe venit şi a contribuŃiei la asigurările sociale de
sănătate au fost respectate în termenul legal, de 25 ale lunii următoare celei în care am obŃinut venitul.

Conform centralizatorului anexat care cuprinde informaŃiile din declaraŃiile 224 depuse în perioada Ianuarie
2012 - August 2012 şi ordinele de plată aferente, plăŃile au fost efectuate în conformitate cu sumele aferente
impozitului pe venit datorat. [...].

Pentru motivele exprimate mai sus, vă rog să dispuneŃi reanalizarea situaŃiei plăŃilor impozitului pe venit datorat
şi să anulaŃi decizia privind calculul obligaŃiilor accesorii nr.........."  

În urma verific ării îndeplinirii condi Ńiilor procedurale, organul de solu Ńionare a
contesta Ńiei constat ă urm ătoarele:

Dl. J.P. contestă SomaŃia nr........ emisă de A.F.P.M. Ploieşti în data de .......2012, în care
sunt înscrise obligaŃiile fiscale privind veniturile din salarii datorate bugetului de stat şi neachitate
de contribuabil în sumă de ....... lei, act depus în copie la dosarul cauzei.

Deşi în contestaŃie se susŃine că actul contestat este "SomaŃia privind calculul obligaŃiilor
accesorii nr.......", acest document nu a fost emis de A.F.P.O. Ploieşti, ci actul emis de acest
organ fiscal este SomaŃia nr......., prezentată mai sus.

Titlul de creanŃă prin care sunt stabilite accesorii pentru întârzierea la plată a impozitelor
şi taxelor datorate bugetului general consolidat este "Decizia referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii", însă dl. J.P. contestă SomaŃia nr......., denumită eronat "SomaŃia privind calculul
obligaŃiilor accesorii".
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O.G. nr.92/2003  privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precizează în cadrul titlului VIII "Colectarea creanŃelor fiscale":

"Art. 145. - SomaŃia
(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaŃiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaŃiei

nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. SomaŃia este însoŃită de un exemplar al titlului
executoriu.

Art. 172. - ContestaŃia la executare silită
(1) Persoanele interesate pot face contestaŃie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea

prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să
îndeplinească un act de executare în condiŃiile legii. [...]

(4) ContestaŃia se introduce la instanŃa judecătorească competentă şi se judecă în procedură de urgenŃă.
Art. 173. - Termen de contestare
(1) ContestaŃia se poate face în termen de 15 zile, sub sancŃiunea decăderii, de la data când:
a) contestatorul a luat cunoştinŃă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea

somaŃiei sau din altă înştiinŃare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod; [...]."

Astfel, din aceste prevederi legale rezultă că somaŃia reprezintă un act începător de
executare silită şi poate fi contestată numai la instanŃa judecătorească competentă în termen de
15 zile de la luarea la cunoştinŃă, aşa cum este înscris şi în cuprinsul formularului de somaŃie:
"Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaŃie la instanŃa judecătorească competentă, în termen de 15
zile de la comunicare sau luare la cunoştinŃă, în conformitate cu prevederile art.172-173 din OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

Organele specializate de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul Ministerului FinanŃelor
Publice soluŃionează contestaŃiile formulate de contribuabili împotriva unui titlu de creanŃă sau
împotriva altor acte administrative fiscale, aşa cum prevede titlul IX "SoluŃionarea contestaŃiilor
formulate împotriva actelor administrative fiscale"  din Codul de procedură fiscală la art.205 şi la
art.209, din care cităm:

"Art. 205. - Posibilitatea de contestare
(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula

contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se
consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiŃiile legii.

Art.206. - Forma şi conŃinutul contestaŃiei [...]
(3) ContestaŃia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al cărui act administrativ este atacat şi nu este

supusă taxelor de timbru.
Art. 209. - Organul competent
(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor

de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie vamală, a măsurii
de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziŃie de măsuri, precum şi împotriva deciziei de reverificare se
soluŃionează de către:

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; [...]."

Drept urmare, contestaŃia formulată împotriva unui act de executare silită este diferită de
contestaŃia formulată împotriva unui act administrativ fiscal, iar soluŃionarea acestor contestaŃii
intră în competenŃa de soluŃionare a două instituŃii diferite.

Astfel, dacă titlul de creanŃă sau orice alt act administrativ fiscal, pot fi contestate la
organul fiscal competent potrivit regulilor stabilite prin art.205, art.206 alin.(3) şi art.209 din Codul
de procedură fiscală, în schimb somaŃia sau orice act de executare silită pot fi contestate la
instanŃa judecătorească competentă potrivit regulilor stabilite la art.172 şi art.173 din Codul de
procedură fiscală.

În concluzie, întrucât dl. J.P. a formulat contestaŃie împotriva unui act de executare silită,
în speŃă somaŃia nr. ...... din .......2012 emisă în baza dosarului de executare nr. ......,
competenŃa de soluŃionare a acestei contestaŃii aparŃine instanŃei judecătoreşti, aşa cum se
precizează expres la art. 172 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
Prahova neavând competenŃa legală de soluŃionare a contestaŃiei formulate.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se va respinge ca inadmisibil ă contesta Ńia
formulată de dl. J.P. împotriva SomaŃiei nr. ....... din .......2012 întocmită de A.F.P.M. Ploieşti.

Concluzionând analiza contesta Ńiei  formulată de dl. J.P. din Ploieşti, jud. Prahova, în
conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, se

                               D E C I D E :

1. Respingerea contesta Ńiei ca inadmisibil ă pentru suma totală de ....... lei
reprezentând impozit pe veniturile din salarii.

2. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată
la Tribunalul Prahova în termen de 6 luni de la data primirii.
                                

DIRECTOR EXECUTIV,
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