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                   DECIZIA NR.53 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2006 
 
 
            Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� asupra adresei formulat� de SC X SRL. 
 
           SC X SRL formuleaz� adresa înregistrat� la Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului Deva sub nr.../2006 privind recalcularea obliga�iilor de 
plat� accesorii pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor �i contribu�iilor 
sociale. 
            
          Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Biroul de solu�ionare a 
contesta�iilor din cadrul Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului 
Hunedoara se poate investi cu solu�ionarea adresei introdus� de c�tre 
contestatoare, în condi�iile în care în limitele atribu�iilor �i competen�elor 
ce îi revin, acesta nu este un organ fiscal competent în analiza unor acte 
ce nu reprezint� o cale administrativ� de atac, în sensul prevederilor 
Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�. 
 
         In fapt, prin adresa înregistrat� la Administra�ie, contestatoarea solicit� 
recalcularea obliga�iilor de plat� accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
impozitului pe profit, impozitului pe veniturile din salarii �i contribu�iilor. 
 
         In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat� 
privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�: 
ART.175 “ Posibilitatea de contestare 
       (1) Impotriva titlului de crean��… se poate formula contesta�ie potrivit 
legii. Contesta�ia este o cale administrativ� de atac...” 
      CAP.2 Competen�a de solu�ionare a contesta�iilor… 
ART.179 “Organul competent 
         (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale assimilate deciziilor de impunere, …” 
  
           De asemenea, Ordinul nr.519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, stipuleaz�: 
      Punctul 9.8. “ In cazul în care contesta�iile sunt astfel formulate încât au �i 
alt caracter pe lâng� cel de cale administrativ� de atac, pentru aceste 
aspecte cererea se va înainta organelor competente de c�tre organul investit 
cu solu�ionarea c�ii administrative de atac,…” 
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           Având în vedere cele ar�tate �i prin prisma prevederilor legale, se re�ine 
c� Biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�a legal� �i material� 
necesar� solu�ion�rii contesta�iilor cu caracter de cale administrativ� de atac, iar 
competen�a material� de solu�ionare a adresei în cauz� fiind rezervat� 
organelor competente în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, modificarea sau 
stingerea obliga�iilor de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
           
 
                 Având în vedere cele re�inute, în temeiul art.186 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se         
 
 
                                                           DECIDE: 
 
 
       1.Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara se 
dezinveste�te cu solu�ionarea adresei formulat� de SC X SRL.    
       2.Restituirea adresei formulat� de SC X SRL organului competent, 
respectiv, Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva.   
        
   


