
DECIZIA  nr.304/2008  
privind solutionarea contestatiei formulata de 

contribuabila  X,
 inregistrata la  D.G.F.P.-M.B.  sub nr. ...

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul
solutionare contestatii a fost sesizata de Administratia Finantelor Publice sector ..., prin adresa
nr. ..., completata cu adresele nr. ... si nr...., inregistrate la D.G.F.P.-M.B. sub nr. ..., nr. ... si
nr...., asupra contestatiei formulata de contribuabila X, cu domiciliul in Bucuresti, str. ....

Contestatia, inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector ... sub nr. ...,
vizeaza Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate de persoane fizice romane cu
domiciliul in Romania pe anul 2004 nr. ..., prin care organul fiscal a stabilit diferente de impozit
anual de regularizat stabilite in plus in suma de ... lei, precum si somatia si titlul executoriu nr....
emise in baza dosarului de executare nr. .., inregistrat sub nr..... 

In vederea solutionarii contestatiei formulata de contestatara, Serviciul
Solutionare Contestatii din cadrul DGFPMB a solicitat prin adresa nr...., confirmata de primire la
data de ..., ca in termen de 5 zile sa precizeze actul administrativ fiscal contestat precum si suma
contestata.

Prin adresa inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr...., contestatara precizeaza ca
obiectul contestatiei il constituie urmatoarele:

1. Modul in care AFP Sector ... a procedat prin intocmirea Dosarului de executare
nr...., nr...., in lipsa unui anunt sau avertizari prealabile.

2. Restituirea sumei de ... lei reprezentand penalitati de intarziere.
3. Modalitatea prin care ar putea afla la timp si nu cu foarte mare intarziere care

sunt datoriile sale, daca ele exista pentru anii 2005, 2006, 2007, pentru a evita situatia de a fi
penalizata.

Avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
Procedura Fiscala, republicata, Directia Generala a Finantelor Publice a municipiului Bucuresti
prin Serviciul de solutionare a contestatiilor este investita sa se pronunte asupra contestatiei
formulata de X.

Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:
3.1. Referitor la capatul de cerere privind contestatia formulata impotriva

somatiei si a titlului executoriu nr. ... emise in dosarul de executare nr. ..., inregistrat sub
nr...., cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice a
Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare contestatii, se poate investi cu analiza pe fond
a cauzei, in conditiile in care contestatia nu se indreapta impotriva unor acte administrative
fiscale susceptibile de a fi contestate in procedura administrativa.

In fapt, prin contestatia inregistrata la AFP Sector ... sub nr...., completata cu
adresa inregistrata sub nr...., contestatara se indreapta impotriva somatiei si a titlului executoriu
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nr. ... emise in dosarul de executare nr. ..., inregistrat sub nr.... de AFP Sector ..., pe care il
considera nefondat si abuziv.

In drept, cauzei ii sunt aplicabile prevederile art.145 alin. (1) coroborate cu
dispozitiile art.172 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
prevede:

"Art.145 - (1) Executarea silita începe prin comunicarea somatiei."
"Art.172 - (1) Persoanele interesate pot face contestatie împotriva oricarui act

de executare efectuat cu încalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare,
precum si în cazul în care aceste organe refuza sa îndeplineasca un act de executare în
conditiile legii. 

(2) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta
presedintiala prevazute de art. 403 alin. 4 din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile. 

(3) Contestatia poate fi facuta si împotriva titlului executoriu în temeiul caruia a
fost pornita executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotarâre data de o instanta
judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta
procedura prevazuta de lege. 

(4) Contestatia se introduce la instanta judecatoreasca competenta si se judeca
în procedura de urgenta. "

Se retine astfel ca intrucat prezenta contestatie a fost formulata impotriva unui act
de executare silita, in speta somatia si titlul executoriu nr. ... emise in baza dosarului de
executare nr. ... inregistrat sub nr...., competenta de solutionare a acestei contestatii apartine
instantei judecatoresti competente, asa cum se precizeaza expres la art. 172 alin.(4) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata. 

De asemenea, prin pct.5.1 din O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se precizeaza:

“Actele administrative fiscale care intra în competenta de solutionare a
organelor specializate prevazute la art 178 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, republicat,
sunt cele prevazute expres si limitativ de lege”. 

Avand in vedere considerentele de fapt si temeiurile de drept, se retine ca
D.G.F.P.-M.B. nu are competenta legala si materiala de solutionare a acestui capat de cerere,
competenta apartinand instantei judecatoresti.

De altfel, atat in cuprinsul titlului executoriu cat si al somatiei este indicata calea
de atac.

Fata de cele prezentate urmeaza a se respinge contestatia doamnei X ce vizeaza
somatia si titlului executoriu nr. ... emise in dosarul de executare nr. ... inregistrat sub nr....
de AFP Sector ... ca inadmisibila pentru acest capat de cerere.

       3.2. Referitor la restituirea majorarilor de intarziere in suma de ... lei:

Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor Publice a
Municipiului Bucuresti - Serviciul solutionare contestatii este organul competent ce se poate
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investi cu solutionarea pe fond a acestui capat de cerere in conditiile art. 209 alin. (1) lit. a)
din O.G. nr.92/2003, republicata.

In fapt, prin adresa inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr...., doamna X a solicitat
si restituirea sumei de ... lei reprezentand majorari de intarziere.

In drept, in conformitate cu prevederile art. 205 alin. (1)  si art. 209 din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata:

“Art. 205 (1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte
administrative 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.”

"Art. 209 (1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a titlurilor de creanta
privind datoria vamala se solutioneaza dupa cum urmeaza:

a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala,
precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub 5 miliarde lei, se solutioneaza de
catre organele competente constituite la nivelul directiilor generale unde contestatorii au
domiciliul fiscal sau, dupa caz, de catre organul fiscal stabilit la art. 33 alin. (3);

(...)
(2) Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale se

solutioneaza de catre organele fiscale emitente.
(3) Contestatiile formulate de cei care se considera lezati de refuzul nejustificat

de emitere a actului administrativ fiscal se solutioneaza de catre organul ierarhic superior
organului fiscal competent sa emita acel act."

Avand in vedere prevederile legale de mai sus, precum si faptul ca prin
contestatia formulata doamna X a solicitat si restituirea sumei de ... lei reprezentand majorari de
intarziere, Serviciul solutionare contestatii din cadrul D.G.F.P.-M.B nu se poate investi cu
solutionarea acestui capat de cerere, intrucat nu intra in competenta sa de solutionare.

In temeiul pct 9.8 din Instructiunile  pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui
A.N.A.F. nr. 519/2005, acest capat de cerere va fi transmis Administratiei Finantelor Publice
Sector ..., spre competenta solutionare.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.145 alin. (1), art.172, art.
205 alin. (1) si art. 209 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
pct.5.1 si pct.9.8. din O.M.F.P. nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea
titlului IX din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata

               DECIDE
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1. Respinge ca inadmisibila contestatia formulata de X impotriva somatiei si a
titlului executoriu nr. ... emise in dosarul de executare nr. ... inregistrat sub nr.... de Administratia
Finantelor Publice sector ....

2. Transmite spre competenta solutionare Administratiei Finantelor Publice sector
... solicitarea contestatarei cu privire la restituirea majorarilor de intarziere in suma de ... lei.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.
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