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              DECIZIA NR. 27 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC x SRL înregistrat� la  
Administra�ia Finan�elor Publice x sub nr.7291/09.03.2012 

 
 

  Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara� - Severin a fost sesizat de Administra�ia Finan�elor Publice x prin 
adresa nr.x/28.03.2012, înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/29.03.2012, 
asupra contesta�iei formulat� de SC x SRL, cu sediul în x, x, nr.x, jude�ul x. 
 

SC x SRL prin contesata�ia formulat� se îndreapt� împotriva Deciziei de 
constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii nr.x/06.02.2012, emis� de Administra�ia 
Finan�elor Publice x. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� D.G.F.P. Cara�-Severin prin 

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei formulat� împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilit��ii 
e�alon�rii nr.x/06.02.2012, în condi�iile în care aceasta nu se afl� în 
competen�a sa material� de solu�ionare. 
 
   În fapt, organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice x prin 
Decizia de constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii nr.x/06.02.2012, comunic� 
SC x SRL, c� e�alonarea la plat�, aprobat� prin Decizia de e�alonare la plat� 
nr.x/28.10.2011, �i-a pierdut valabilitatea, începând cu data de 06.02.2012, urmare a 
nerespect�rii condi�iilor de men�inere a valabilit��ii e�alon�rii la plat�. 

 
Împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii nr. 

x/06.02.2012 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice x, SC x SRL depune 
contesta�ia înregistrat� la A.F.P. x sub nr.x/16.02.2012, transmis� la D.G.F.P. 
Cara�-Severin cu adresa nr.x/28.03.2012, înregistrat� sub nr.x/29.03.2012. 
 

În drept, potrivit prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se precizeaz�: 

 
Art.209 

   “(1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru 
regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a 
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m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, 
precum si împotriva deciziei de reverificare se solu�ioneaz� de c�tre: 
    a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor 
generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a 
c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au 
ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, m�sura 
de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei, precum �i 
pentru contesta�iile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excep�ia celor 
emise de organele centrale cu atribu�ii de inspec�ie fiscal�; 
  […] 
“(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 
solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.“ 

 
De asemenea, la pct.5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea 

Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, se precizeaz�: 

 
  “5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a 
organelor specializate prev�zute la art. 209 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal� 
sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege.” 
 

Totodat�, prevederile art.88 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, precizeaz�: 

 
  “Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte administrative fiscale: 
   a) deciziile privind ramburs�ri de tax� pe valoarea ad�ugat� �i deciziile privind 
restituiri de impozite, taxe, contribu�ii �i alte venituri ale bugetului general consolidat; 
   b) deciziile referitoare la bazele de impunere; 
   c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
   d) abrogat 
   e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere.” 
 

Având în vedere prevederile legale de mai sus, se re�ine c� actele 
administrative fiscale care intr� în competen�a organelor de solu�ionare a 
contesta�iilor din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin sunt cele prev�zute expres �i 
limitativ de lege, respectiv deciziile de impunere, actele administrativ fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, deciziile pentru regularizarea situa�iei emise în 
conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, dispozitia de masuri prin care s-a 
dispus diminuarea pierderii fiscale, precum decizia de reverificare. Iar, contesta�iile 
formulate împotriva altor acte administrativ fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele 
fiscale emitente. 

 
 Raportat la cele de mai sus, se re�ine c�, Decizia de constatare a pierderii 
valabilit��ii e�alon�rii nr.x/06.02.2012, emis� de organele fiscale din cadrul 
Administra�iei Finan�elor Publice x nu se reg�se�te printre actele administrative 
asimilate deciziilor de impunere prev�zute în mod expres �i limitativ  de Codul de 
procedur� fiscal�, astfel încât contesta�ia îndreptat� împotriva acesteia s� fie 
susceptibil� de a fi solu�ionat� potrivit dispozi�iilor art.209 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
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complet�rile ulterioare, de c�tre structura specializat�  de solu�ionare a contesta�iilor 
la nivelul D.G.F.P. Cara� – Severin. 
 Astfel, în situa�ia în care se contest� un act administrativ fiscal care nu intr� în 
categoria celor anterior men�ionate, legiuitorul a stabilit c� este competent s� 
solu�ioneze contesta�ia formulat� împotriva acestuia, însu�i organul fiscal care l-a 
emis. 
 

Având în vedere considerentele de fapt �i temeiurile de drept, se re�ine c� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin prin Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii nu are competen�a material� de solu�ionare a contesta�iei îndreptate 
împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii nr.x/06.02.2012, 
aceasta apar�inând organului fiscal emitent, respectiv Administra�ia Finan�elor 
Publice x. 

 
 Prin urmare Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-
Severin va declina competen�a de solu�ionare în favoarea organului emitent, 
respectiv Administra�ia Finan�elor Publice x, în conformitate cu art.209 alin.(2) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare �i va transmite acestuia, dosarul contesta�iei formulate de SC 
x SRL, spre competenta solu�ionare. 
 
 

În ceea ce prive�te solicitarea SC x SRL referitoare la cererea de suspendare 
a execut�rii silite de c�tre organele fiscale, la cererea debitorului, în temeiul art.148 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, respectiv: 

“ - în cazul în care s-au aprobat înlesniri la plat�, potrivit legii, cum au fost 
actele normative pentru repunerea în termen la plata datoriilor fiscale sau 
e�alonarea la plat�. 

- pe o perioad� de cel mult 6 luni, în cazuri excep�ionale, �i doar o singur� 
dat� pentru acela�i debitor, prin hot�râre a Guvernului. Dac� proprile înfiin�ate de 
organul de executare genereaz� imposibilitatea debitorului de a-�i continua 
activitatea economic�, cu consecin�e sociale deosebite, creditorul fiscal poate 
dispune, la cererea debitorului �i �inând seama de motivele invocate de acesta, fie 
suspendarea temporar� total�, fie suspendarea temporar� par�ial� a execut�rii silite 
prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioad� de cel mult 6 luni de 
la data comunic�rii c�tre banc� sau alt ter� poprit a suspend�rii popririi de c�tre 
organul fiscal.”,  
preciz�m c� Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Cara�-Severin nu 
are competen�� materilal� de solu�ionare a acestei cererii, aceasta urmând a fi 
analizat� de c�tre organele fiscale ale A.F.P. x, asupra c�reia se vor pronun�a în 
consecin��. 
 Men�ion�m �i faptul c�, organele de solu�ionare a contesta�iilor au re�inut c� 
SC x SRL nu se îndreapt� împotriva Titlului executoriu nr.x �i a Soma�iei nr.x, chiar 
�i în condi�iile în care ar fi contestat Titlul executoriu nr.x �i Soma�ia nr.x competen�a 
material� de solu�ionare nu apar�inea Serviciului Solu�ionare Contesta�ii din cadrul 
D.G.F.P. Cara�-Severin, aceasta apar�inea instan�ei judec�tore�ti, în conformitate 
cu prevederile art.172-173 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
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 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul art.88, art.209 alin.(1) lit.(a) �i 
alin.(2) din O.G. nr. 92/2003  privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i pct.5.1 din Ordinul nr. 2137/2011 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, se: 
 

D E C I D E 
 
 Declinarea competen�ei materiale de solu�ionare a contesta�iei formulate de 
SC x SRL împotriva Deciziei de constatare a pierderii valabilit��ii e�alon�rii 
nr.x/06.02.2012, în favoarea Administra�iei Finan�elor Publice x. 
 
 

Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la instan�a 
judec�toreasc� competent�. 

 
 

                                                DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          


