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Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale 
a Finantelor Publice a fost sesizat de Administratia Finantelor 
Publice a orasului prin  adresa nr…. cu privire la  contestatia 
formulata de  domnul … cu domiciliul in … , judetul….

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse 
prin  Somatia nr. … incheiata de organele de inspectie fiscala 
din cadrul Administratiei Finantelor Publice a orasului … prin 
care  s-au  stabilit  dobanzi  in  suma de  … lei  calculate  pentru 
neachitarea debitului de … lei prin Decizia  de impunere anuala 
nr. ….

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 
din O.G. nr. 92/2003 (R)(A) privind Codul de procedura fiscala.

I.-Domnul … contesta Somatia nr…. cu privire la suma de 
… lei ce reprezinta majorari de intarziere stabilite prin decizia 
de  impunere  anuala  la  impozitul  pe  venit  global  pentru  anul 
2004.Contestatorul mentioneaza ca diferenta ce i-a fost stabilita 
la  plata  i-a  fost  comunicata  in  anul  2007  prin  somatia 
mentionata mai sus.

Fata de cele aratate ,contestatorul solicita sa ii fie scazuta 
suma  de  …  lei  ce  reprezinta  majorari  de  intarziere  pentru 
neplata la termen a impozitului pe venit global pe anul 2004 iar 
suma  de  …  lei  reprezentand  diferenta  de  impozit  anual 
regularizat sa fie achitata in transe egale timp de 6 luni.  

II.-Administratia  Finantelor  Publice,prin  Referatul 
privind  solutionarea  contestatiei   nr.  …  face  urmatoarele 
precizari:

Contestatia  nu a  fost  depusa  in  termen avand in  vedere 
faptul ca decizia de impunere anuala aferenta anului 2004 a fost 
comunicata in anul 2005, conform confirmarii de primire nr…..

Avand in vedere cele relatate anterior A.F.P. considera ca 
nu  sunt  respectate  conditiile  impuse  de  O.G.  nr.  92/2003  si 
sustine respingerea contestatiei.
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III.-Luand  in  consideratie  constatarile  organului  de 
control,motivele  prezentate  de  contestatoare,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  precum  si  actele  normative 
invocate  de  contestatoare  si  organele  de  control  se  retin 
urmatoarele :

In fapt –domnul contesta Somatia nr … pentru suma de 
…  lei  reprezentand  dobanzi  calculate  pentru  neachitarea 
debitului de … lei stabilit prin Decizia de impunere anuala nr. 
….

In drept cauzei ii sunt incidente prevederile art. 169 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata 
,conform caruia :
Art. 169” –Contestatia la executare silita

(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca 
competenta si se judeca in procedura de urgenta”.

Se  retine  astfel  ca  intrucat  prezenta  contestatie  a  fost 
formulata   impotriva  unui  act  de  executare  silita,  in  speta 
Somatia nr. …, competenta de solutionare a acestei contestatii 
apartine instantei judecatoresti competente, asa cum precizeaza 
expres prin art. 169 al(4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala®(A.

De  asemenea  prin  pct.  5.1.  din  O.M.F.P.  nr.  519/2005 
privind  aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala, 
republicata,  se precizeaza :

”Actele administrative fiscale care intra in competenta 
de solutionare a organelor specializate prevazute de art. 178 
,al(1) din Codul de procedura fiscala, republicata, sunt cele 
prevazute expres  si limitativ de lege”.

Fata de cele precizate anterior se retine faptul ca D.G.F.P. 
nu are competenta materiala de a se investi  cu analiza pe fond a 
contestatiei formulate de domnul … impotriva Somatiei nr. …, 
competenta de solutionare a acestei contestatii apartine instantei 
judecatoresti competente, asa cum se precizeaza expres prin art. 
169  al(  4)  din  O.G.  nr.  92/2003 privind  Codul  de  procedura 
fiscala®(A).
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Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in 
temeiul  art.175 si  art.  180 al(5)   din O.G.  nr.  92/2003(R)(A) 
privind Codul de procedura fiscala.  

  
Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor 

Publice a judetului…;
                                               D E C I D E :
Art.1.-D.G.F.P.  nu are competenta de a se  investi  cu 

analiza  pe  fond  a  contestatiei  formulata  de  domnul  … 
impotriva Somatiei nr. …

Art.2.- Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 
luni de la comunicare la Tribunalul.

                   DIRECTOR EXECUTIV , 

 

                                                       
                                                                                   

M.S./4 exp.
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