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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                        
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl., 

 înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice  
 sub nr./12.04.2007 

 
  
 Obiectul contesta�iei îl constituie În�tiin��rile de plat� nr./21.12.2006, respectiv 
nr./18.01.2007 emise de Administra�ia Finan�elor Publice, privind notificarea 
obliga�iilor de plat� la bugetul statului restante, în sum� total� de  lei, reprezentând 
venituri din activit��i comerciale. 
 
 Men�ion�m c� în prezent domiciliul fiscal al dl.  este declarat la Administra�ia 
Finan�elor  Publice  
 Luând în considerare documentele aflate la dosarul cauzei �i prevederile legale 
în vigoare se re�in urm�toarele: 
 
 I. Dl.X contest� În�tiin��rile de plat� nr./21.12.2006, respectiv nr./18.01.2007 
emise de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice , solicitând luarea în considerare a 
cheltuielilor efectuate în anul 2006, în sum� de Y lei, reprezentând contribu�ia 
asigur�rilor sociale de s�n�tate – asigura�i pe perioada 2001-2005, a�a cum reiese 
din declara�iile rectificative, anexate la dosarul cauzei. 
 
 II. Prin În�tiin��rile de plat� nr./21.12.2006, respectiv nr./18.01.2007 organele 
fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice au comunicat dl.X  c� la data de 
21.12.2006, respectiv 18.01.2007 figureaz� în eviden�ele fiscale cu obliga�ii restante 
de plat�, în sum� de Y lei, precizând natura obliga�iei, documentul prin care s-a 
individualizat obliga�ia de plat� �i sumele datorate. 
 

 
  III.  Referitor la contesta�ia formulat� de dl. X  împotriva În�tiin��rilor de 

plat� nr./21.12.2006, respectiv nr./18.01.2007 emise de c�tre Administra�ia 
Finan�elor Publice, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate învesti cu 
solu�ionarea acesteia, în condi�iile în care actele contestate nu fac parte din 
categoria deciziilor de impunere sau a actelor administrative fiscale asimilate 
deciziilor de impunere. 

 
 În fapt, prin În�tiin��rile de plat� nr./21.12.2006, respectiv nr./18.01.2007 
emise de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice  i se comunic� dl. X c� la data de 
21.12.2006, respectiv 18.01.2007 figureaz� cu obliga�ii restante de plat�, în sum� 
total� de Y lei. 
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 În drept, sunt aplicabile prevederile art.179 din O.G. nr.92/2003, republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, unde se specific� : 
 

"ART. 179 Organul competent 
 (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de crean�a 
privind datoria vamal� se solu�ioneaz� dup� cum urmeaz�: 
 a) contesta�iile care au ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, 
precum �i accesorii ale acestora, al c�ror cuantum este sub 500.000 lei, se 
solu�ioneaz� de c�tre organele competente constituite la nivelul direc�iilor generale 
unde contestatorii au domiciliul fiscal sau, dup� caz, de c�tre organul fiscal stabilit la 
art. 33 alin. (3); 
[...] 
 (2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente." 

 
  Totodat� O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� : 
    “5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a 
organelor specializate prev�zute la art 179 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, sunt cele prevazute expres �i limitativ de lege. 
    (…) 
    5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia privind 
stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului etc.” 
  
 În consecin��, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice nu se poate învesti cu solu�ionarea contesta�iei împotriva 
în�tiin��rilor de plat�, dosarul urmând s� fie transmis spre solu�ionare 
Administra�iei Finan�elor Publice, unde contestatorul î�i are domiciliu fiscal 
declarat, deoarece acest act administrativ fiscal nu vizeaz� stabilirea unor 
impozite �i taxe suplimentare în sarcina contribuabilului �i nu este titlu de 
crean�� fiscal�. 
  
 Prin urmare, în temeiul pct. 9.8 din O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, contesta�ia dl. X va fi transmis� Administra�iei 
Finan�elor Publice, spre a se pronun�a asupra acesteia. 
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 
pct. 5.1. �i 5.2. din OMFP nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru 
aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003, republicat� precum �i ale art. 179 alin. (1), 
lit. a) �i alin. (2), �i art.180 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se 
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D E C I D E 
 
 

  Transmiterea contesta�iei dl. X  împotriva Înstiin��rilor de plat� 
nr./21.12.2006, respectiv nr./18.01.2007 Administra�iei Finan�elor Publice  

 
 

 
 


