
Nr.65/IL/2012
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice ...a 

fost  sesizat  de  Administratia  Finantelor  Publice  ...  prin  adresa  nr.  ...  cu  privire  la 
contestatia formulata de SC ... cu sediul in Jud...., str. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., CUI/CIF 
.., inregistrata la D.G.F.P.. sub nr. ...

Prin contestatia formulata, SC ...isi indreapta contestatia impotriva Deciziei de 
constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. .., Deciziei referitoare la 
obligatiile  de  plata  accesorii  nr...  prin  care  s-a  stabilit  suma de  plata  de  ..  lei, 
reprezentand  dobanzi  si  penalitati  de  intarziere  aferente  TVA  si  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ..., prin care s-a stabilit suma de plata 
de... lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA, suma totala 
contestata fiind de .. lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207 din OG nr. 92/2003 (R), 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Luand in considerare constatarile  organului  fiscal,  documentele existente la 
dosarul contestatiei precum si actele normative in vigoare in perioada invocata de 
contestator si organul  fiscal se retin urmatoarele:

1.  Referitor  la  contestarea    Deciziei  de  constatare  a  pierderii  valabilitatii   
esalonarii la plata nr....

In fapt, Administratia Finantelor Publice ... prin Decizia de esalonare la plata nr. ... 
a acordat esalonarea la plata pe o perioada de 48 luni a obligatiilor fiscale exigibile 
existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de ... 
lei, reprezentand TVA si dobanzi si penalitati aferente TVA.

Avand in vedere ca sumele nu au fost achitate organul fiscal a emis Decizia de 
constatare a  pierderii  valabilitatii  esalonarii  la  plata  nr.  ...,  prin care se comunica ca 
esalonarea  la  plata,  aprobata  prin  Decizia  de  esalonare  la  plata  nr...,  si-a  pierdut 
valabilitatea incepand cu data de ..

Cauza supusa solutionarii DGFP ... prin Biroul Solutionare Contestatii este daca se 
poate investi  cu analiza pe fond a contestatiei  cu privirea la Decizia de contestare a 
pierderii valabilitatii esalonarii nr..., in conditiile in care nu intra in competenta sa de 
solutionare.

In drept, potrivit prevederilor art. 205, alin. (1) si (2) din O.G. nr. 92/2003, privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza:

“(1) Impotriva titlului de creanta precum si impotriva altor acte administrativ  
fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa  
de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile  
sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, in conditiile legii.

(2)  Este  îndreptăţit  la  contestaţie  numai  cel  care  consideră că a fost  lezat  în  
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.”
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Totodata sediul materiei privind competenta de solutionare a Biroului Solutionare 
Contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice...este cuprins la art. 209, 
alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care prevede:

“Contestaţiile  formulate  împotriva  deciziilor  de  impunere,  a  actelor  
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situaţiei  emise  în  conformitate  cu  legislaţia  în  materie  vamală,  a  măsurii  de 
diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, precum şi împotriva  
deciziei de reverificare se soluţionează de către:

a)  structura  specializată  de  soluţionare  a  contestaţiilor  din  cadrul  direcţiilor  
generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a  
căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au 
ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de 
diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei, precum şi pentru  
contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor emise de  
organele centrale cu atribuţii de inspecţie fiscală.”

De  asemenea  potrivit  pct.  5.1.  din  Ordinul  nr.  2137/2011  privind  aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata:

5.1  “Actele  administrative  fiscale  care  intră  în  competenţa  de  soluţionare  a  
organelor specializate prevăzute la  art. 209 alin. (1) din Codul de procedură fiscală  
sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege.”

Avand in vedere prevederile legale de mai sus se retine ca actele administrative 
fiscale  care  intra  in  competenta  organului  de  solutionare  a  contestatiei  din  cadrul 
D.G.F.P.  ..  sunt  cele  prevazute  expres  si  limitativ  de  lege  respectiv  deciziile  de 
impunere, actele  administrative  fiscale  asimilate  deciziilor  de  impunere,  deciziilor 
pentru  regularizarea  situaţiei  emise  în  conformitate  cu  legislaţia  în  materie  vamală, 
dispozitia de masuri prin care s-a dispus diminuarea pierderii fiscale, precum decizia de 
reverificare.

In  conformitate  cu  art.  88  din Codul  de  procedura  fiscala,  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare, “sunt  asimilate  deciziilor  de  impunere  şi  următoarele  acte  
administrative fiscale:

a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi deciziile privind  
restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat;

b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii;
d) abrogat
e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.”
Avand in vedere prevederile legale mai sus citate se constata ca Directia Generala a 
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Finantelor  Publice  ...  prin  Biroul  Solutionare  Contestatii,  nu  are  competenta  de 
solutionare a contestatiei pentru acest capat de cerere, impotriva Deciziei de constatare a 
pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr.....

Prin urmare Biroul solutionare contestatii din cadrul DGFP.. va declina competenta 
de  solutionare  pentru  acest  capat  de  cerere  in  favoarea  organului  emitent,  respectiv 
Administratiei  Finatelor  Publice  ...in  conformitate  cu  art.  209,  alin.  (2)  din  OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

“Art. 209
Organul competent
(2)  Contestaţiile  formulate  împotriva  altor  acte  administrative  fiscale  se  

soluţionează de către organele fiscale emitente.”

2.  Referitor la contestatia imporiva     Deciziei referitoare la obligatiile de plata   
accesorii nr. ... si Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ...

Cauza supusa solutionarii DGFP ... prin Biroul Solutionare Contestatii este daca se 
poate  investi  cu  solutionarea  pe  fond  a  contestatiei  formulata  impotriva  Deciziei 
referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... si Deciziei referitoare la obligatiile de 
plata  accesorii  nr....in  conditiile  in  care  solutionarea  cauzei  depinde  de  modul  de 
solutionarea de catre AFP .. a contestatiei formulata impotriva Deciziei de constatare a 
pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. ...

In fapt,  in urma pierderii  esalonarii la plata,  pentru sumele ramase de plata din 
esalonarea  acordata  reprezentand  obligatii  fiscale  principale  si/sau  obligatii  fiscale 
accesorii esalonate la plata, se datoreaza o penalitate de 10% , calculata de organul fiscal 
prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... in suma de ... lei si pentru 
plata  cu  intarziere  a  TVA datoreaza  accesorii  reprezentand  dobanzi  si  penalitati  de 
intarziere aferente TVA calculate prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii 
nr. .. in suma de ...lei.

Din analiza dosarului cauzei se retine ca solutionarea cauzei depinde in totalitate de 
modul in care organul fiscal solutioneaza contestatia impotriva Deciziei de constatare a 
pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. ...

In drept, art. 213, alin. 5 din OG. nr. 92/2003 privind Codul de  procedura fiscala, 
republicat,  prevede:  “organul  de  solutionare  competent  se  va  pronunta  mai  intai  
asupra  exceptiilor  de  procedura  si  asupra  celor  de  fond,  iar  cand  se  constata  ca  
acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analizarea pe fond a cauzei.”

Fata de aceste dispozitii legale, organul de solutionare a contestatiei va analiza in 
primul rand  exceptiile de procedura si de fond, iar apoi, daca va fi cazul, se va investi 
cu solutionarea pe fond a contestatiei.

In  conformitate  cu  prevederile art.  214,  alin.  (1),  lit.  b)  si  alin.  (3)  din  O.G. 
nr.92/2003 ®, privind Codul de procedura fiscala, precizeaza:  

(1)  “Organul de soluţionare competent  poate suspenda,  prin decizie  motivată,  
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soluţionarea cauzei atunci când:
 b) soluţionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existenţa sau inexistenţa 

unui drept care face obiectul unei alte judecăţi”.
(3)  “Procedura  administrativă  este  reluată  la  încetarea  motivului  care  a  

determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de organul de 
soluţionare  competent  potrivit  alin.  (2),  indiferent  dacă motivul  care  a determinat  
suspendarea a încetat sau nu”.

Ca urmare, Biroul de solutionare contestatii nu se poate pronunta pentru acest capat 
de cerere in conditiile in care solutionarea depinde in totalitate de modul in care organul 
fiscal solutioneaza contestatia impotriva  Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii 
esalonarii la plata nr....

Astfel, contestatia privind Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... 
si Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr.... se va suspenda pana la solu-
tionarea contestatiei privind  Decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la 
plata nr.... de catre organul emitent.

La data comunicarii de catre AFP ... a Deciziei privind modul de solutionare a con-
testatiei impotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. ..., 
organul de solutionare a contestatiei va relua procedura administrativa potrivit legii.

AFP ... va comunica un exemplar al  Deciziei privind modul de solutionare a con-
testatiei privind Decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. ... si 
Biroului de Solutionare Contestatii din cadrul DGFP...

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor  pct. 
5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republica-
ta, art. 205, art. 213, alin. (5), art. 214, alin. (1), lit. b) si alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 
(R) privind Codul de procedura fiscala, coroborate cu art. 216 al.(4), din Ordonanta Gu-
vernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se:

D E C I D E:

Art. 1. Declinarea compententei materiale de solutionare a contestatiei formu-
lata de SC ...  impotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la 
plata  nr....  Administratiei  Finatelor  Publice...  in  calitate  de organ emitent,  spre 
competenta de solutionare. 

Art.  2.  Suspendarea  solutionarii  contestatiei  cu  privire  la  suma  de  ..  lei, 
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA, stabilita prin De-
cizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. ... si Decizia referitoare la obli-
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gatiile de plata accesorii nr. ...,  pana la comunicarea de catre organul emitent al 
Deciziei privind modul de solutionare a contestatiei privind Decizia de constatare a 
pierderii valabilitatii esalonarii la plata nr. ...,  urmand ca procedura sa fie reluata 
in functie de solutia organului competent.

Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul .... in termen de 6 luni 
de la comunicare.

       

                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                          
                                                 ....................................                                              
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