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       AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
          DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE  
                        A JUDEłULUI VASLUI
         COMPARTIMENTUL SOLUłIONARE CONTESTAłII

          D E C I Z I A  Nr. 21/25.03.2010)
              privind soluŃonarea contestaŃiei formulată de

S.C. C. I. S.R.L. VasluiI 
      înregistrată la D.G.F.P. a jud. Vaslui sub nr. ../11.03.2010

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui (D.G.F.P. Vaslui) a fost
sesizată prin adresa nr. .. din 11.03.2010 de către AdministraŃia finanŃelor publice  Vaslui
(A.F.P. Vaslui), Serviciul colectare executare silită persoane juridice, asupra contestaŃiei
depusă de  S.C. C. I. S.R.L. Vaslui , CIF ., reprezentată de U. C.. 
 ContestaŃia S.C. C. I. S.R.L. înregistrată la organul emitent al actului administrativ
fiscal atacat sub nr. .. din 09.03.2009, este formulată împotriva "Deciziei de comunicare
a pierderii valabilităŃii amânării la plată" nr…/03.03.2010 emisă de către organele fiscale
din  cadrul  AdministraŃiei  finanŃelor  publice  Vaslui,  Serviciul  colectare  executare  silită
persoane juridice.

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice a
jude Ńului Vaslui are competen Ńa material ă de a solu Ńiona preten Ńiile formulate de
S.C. C. I. S.R.L. Vaslui, prin contesta Ńia formulat ă, în condi Ńiile în care, potrivit art.
88  din  Codul  de  perocedur ă  fiscal ă,  republicat  în  2007,  cu  modific ările  şi
complet ările ulterioare, "Decizia de comunicare a pierderii  valabilit ăŃii amân ării la
plată" nu este asimilat ă deciziilor de impunere.  

În fapt, S.C. C. I. S.R.L. Vaslui  prin contestaŃia formulată împotriva "Deciziei de
comunicare a pierderii valabilităŃii  amânării la plată" nr. ../03.03.2010 solicită anularea
acesteia  şi  menŃinerea  amânării  la  plată  a  debitetelor   în  conformitate  cu  O.U.  G.
92/2009 . 

În drept, se fac aplicabile prevederile art. 88 şi art. 209 alin. (2) din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, astfel:

-  S.C.  C.  I.  S.R.L.  Vaslui  a  formulat  contestaŃie  împotriva  "Deciziei  de
comunicare a pierderii valabilit ăŃii amân ării la plat ă"  care, potrivit art. 88 din Codul
de procedură fiscală, republicat în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
nu este act administrativ fiscal asimilat deciziei de impunere şi potrivit art. 209 alin. (2)
din  acelaşi  act  normativ  "ContestaŃiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative
fiscale  se  soluŃionează  de  către  organele  fiscale  emitente." ,  în  speŃă  de  către
AdministraŃia  finanŃelor  publice  Vaslui,  Serviciul  colectare  executare  silită  persoane
juridice.

De asemenea, potrivit  art.  209 alin. (1) lit.  a) din Codul de procedură  fiscală,
DirecŃia  generală  a  finanŃelor publice a judeŃului  Vaslui  are competenŃa materială  de
soluŃionare a contestaŃiilor numai pentru  contesta Ńiile formulate împotriva deciziilor
de  impunere,  a  actelor  administrative  fiscale  asimi late  deciziilor  de  impunere,
precum şi  a  deciziilor  pentru  regularizarea  situa Ńiei,  emise  în  conformitate  cu
legisla Ńia în materie vamal ă  şi nu soluŃionarea contestaŃiilor formulate împotriva altor
acte administrative fiscale care nu sunt asimilate deciziilor de impunere. 

 1

Str. Ştefan cel Mare, nr. 56,Vaslui, jud. Vaslui
Tel :  + 0235 316141, 0235 314143/429
Fax : + 0235 317067
e-mail : admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



w1

   

FaŃă  de cele de mai sus se reŃine că,  DirecŃia generală  a finanŃelor publice a
judeŃului Vaslui prin compartimentul SoluŃionare contestaŃii nu are competenŃa materială
de soluŃionarea contestaŃiei formulată de S.C. C. I. S.R.L. Vaslui  împotriva "Deciziei de
comunicare a pierderii valabilităŃii  amânării la plată" nr. 8955/03.03.2010 şi îşi  declină
competenŃa  în  favoarea  AdministraŃiei  finanŃelor  publice   Vaslui,  Serviciul  colectare
execurtare silită persoane juridice, care este competentă să soluŃioneze contestaŃia în
conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală
 Având  în  vedere  prevederile  art.  209  alin.  (2)  din  OrdonanŃa  Guvernului  nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se

D E C I D E:

1. Constatarea necompetenŃei materiale a DirecŃiei generale a finanŃelor publice a
judeŃului Vaslui, compartimentul SoluŃionare contestaŃii şi transmiterea contestaŃiei  S.C.
C. I. S.R.L. Vaslui  pentru soluŃionare AdministraŃiei finanŃelor publice  Vaslui, Serviciul
colectare executare silită persoane juridice, spre competenta soluŃionare.

2.  Prezenta  decizie  este  definitivă  în  sistemul  căilor  administrative  de atac  şi
poate fi contestată în termen de 6 luni de la primire la Tribunalul Vaslui.

                                       DIRECTOR COORDONATOR,
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