
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Directia generala de solutionare
 a contestatiilor

DECIZIA nr.X.
privind solutionarea contestatiei formulata de

S.C.  X  S.R.L.  din  X,
inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu

nr.X/X.

Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata de Tribunalul
Teleorman   prin adresa Dosar nr.X/X/, inregistrata la Directia generala
de solutionare a contestatiilor cu nr.X.X/X.X.,   asupra contestatiei la
executare formulata de S.C. X S.R.L.  din  X,  judetul X.

Contestatia la  executare face obiectul Dosarului de
executare nr.X/X.X.2007 al Administratiei Finantelor Publice X din
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  si are ca  obiect
anularea  titlului executoriu nr.X/X.X.2007 emis de A.F.P. X pentru
stabilirea obligatiei de plata in suma totala de X lei, reprezentand  
impozit pe profit in suma de X lei, majorari de intarziere aferente in
suma de X lei, precum si TVA in suma de X lei si majorari de intarziere
aferente   in suma  de X lei.

Prin sentinta civila  nr.X/X octombrie 2007 pronuntata in
Dosar nr.X/X/2007, judecatoria X a admis in parte contestatia la
executare formulata de contestatoarea S.C. X S.R.L.  in contradictoriu
cu intimata Directia Generala a Finantelor Publice X, anuland partial
executarea silita pornita impotriva contestatoarei de catre intimata in



temeiul titlului executoriu cu nr.X/X.X.2007, in sensul ca suma de X lei
se reduce la suma de X lei.

Tribunalul X, sectia civila,  prin Decizia  civila nr.X/R/X X
2008, irevocabila, a  admis recursul declarat de recurenta - intimata
Directia Generala a Finantelor Publice X impotriva sentintei civile
nr.X/X octombrie 2007 pronuntata de judecatoria X in contradictoriu cu
intimata contestatoare S.C. X S.R.L. din X, judetul X si a trimis  cauza
spre competenta solutionare Directiei generale de solutionare a
contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Cauza supusa solutionarii este  daca Agentia Nationala
de Administrare Fiscala  prin Directia generala de solutionare a
contestatiilor  se poate investi cu  solutionarea contestatiei la
executare  in conditiile in care aceasta nu se afla in competenta sa
materiala de solutionare.

In fapt, societatea contestatoare a formulat contestatie
impotriva Deciziei de impunere nr.X/X.X.2006 emisa de D.G.F.P. X ; prin
Decizia nr.X/X.X.2007, Directia generala de solutionare a contestatiilor
din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a suspendat
solutionarea contestatiei pana la emiterea unei solutii definitive pe latura
penala, intrucat prin adresa nr.X.X/X.X.2007 au fost transmise catre
Directia Nationala Anticoruptie constatarile organelor de inspectie fiscala
cuprinse in raportul de inspectie fiscala in urma analizei caruia a fost
emisa Decizia de impunere contestata.

Prin cererea inregistrata la judecatoria X la data de X
ianuarie 2007, S.C.X din X formuleaza contestatie la executarea silita,
solicitand anularea titlului executoriu nr.X/X.X.2007 emis de
Administratia Finantelor Publice X ; prin sentinta civila nr.X/X octombrie
2007 pronuntata de judecatoria X, s-a hotarat admiterea in parte a
contestatiei la executare, anularea partiala a executarii silite pornite
impotriva contestatoarei in temeiul titlului executoriu nr.X/X ianuarie
2007, in sensul ca suma de X lei se reduce la suma de X lei.

In urma recursului declarat de D.G.F.P. X impotriva sentintei
civile nr.X/X octombrie 2007 a judecatoriei X, Tribunalul X pronunta
Decizia Civila nr.X R/X X 2008, irevocabila, prin care admite recursul,
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caseaza sentinta atacata si trimite cauza spre judecare Directiei
generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, instanta retinand ca fiind competenta sa
solutioneze contestatia impotriva titlului executoriu nr.X/X.X.2007
Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala.

In drept, art. 172 din O.G. nr.92/2003, republicata, cu
modificarile ulterioare, privind Codul de procedura fiscala, prevede  :
    “ Contestatia la executare silita
   
 (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.
  [...]   
  
 (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”  , 
coroborat cu art.373(2) din Codul de procedura civila : “ Instanta de
executare este judecatoria în circumscriptia careia se va face executarea, în
afara cazurilor în care legea dispune altfel.”

Totodata, sediul materiei privind competenta de solutionare
a Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala este cuprins la art.209 din O.G.
nr.92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, care prevede:

“ Organul competent

    (1) Contestatiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, precum si a
deciziilor pentru regularizarea situatiei, emise în conformitate cu
legislatia în materie vamala, se solutioneaza dupa cum urmeaza:
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  a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie
vamala, precum si accesorii ale acestora, al caror cuantum este sub
1.000.000 lei, se solutioneaza de catre organele competente constituite
la nivelul directiilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal;

    b) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie
vamala, accesoriile acestora, al caror cuantum este de 1.000.000 lei sau
mai mare, cele formulate împotriva actelor emise de organe centrale,
cele formulate de marii contribuabili care au ca obiect impozite, taxe,
contributii, datorie vamala, inclusiv accesoriile aferente acestora,
indiferent de cuantum, si cele formulate împotriva actelor de control
financiar se solutioneaza de catre Directia generala de solutionare a
contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala “,
astfel incat legiuitorul reglementeaza expres si limitativ actele
administrative fiscale care cad in competenta de solutionare a organelor
specializate.
   

Se retine ca S.C.X din X a formulat contestatie la executare
solicitand anularea titlului executoriu nr.X/X.X.2007 emis de A.F.P. X
de X, pentru suma de X lei, reprezentand impozit pe profit in suma de X
lei, majorari de intarziere aferente in suma de X lei, T.V.A. in suma de
X lei si majorari aferente in suma de X lei.

 
 Cererea S.C. X S.R.L. din X, judetul X, reprezinta o

contestatie la executare a unui titlu executoriu, cale de atac
reglementata de dispozitiile art.172 din O.G. nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura Fiscala,, cu modificarile
ulterioare.

Competenta materiala de solutionare a contestatiei la
executare revine judecatoriei, potrivit dispozitiilor art.172(4)  din O.G.
nr.92/2003, republicata, coroborate cu dispozitiile art.373(2) din Codul
de procedura Civila.

Se retine  ca judecatoria X a pronuntat  sentinta civila
nr.X/X X 2007 prin care s-a hotarat admiterea in parte a contestatiei la
executare, anularea partiala a executarii silite pornite impotriva
contestatoarei in temeiul titlului executoriu nr.X/X X 2007, in sensul ca
suma de X lei se reduce la suma de X lei, care a fost recurata de
D.G.F.P. X iar Tribunalul X a pronuntat Decizia civila nr.X R din X X
2008 prin care a trimis cauza spre judecare Directiei generale de
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solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, desi, asa cum se desprinde din analiza
prevederilor legale mai sus enuntate, Directia generala de solutionare
a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nu are competenta sa solutioneze o contestatie la
executare.

Mai mult, in acelasi sens sunt si retinerile Inaltei Curti de
Casatie si Justitie - sectia contecios administrativ-fiscal - cuprinse
in Decizia nr.X, anexata in copie la dosarul cauzei, pronuntata la
data de X X 2007 in Dosar nr.X X X/X intr-o speta asemanatoare.

 
Avand in vedere cele de mai sus, Directia generala de

solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala isi declina competenta materiala de solutionare in favoarea
Tribunalului X.

Pentru considerentele retinute si in temeiul art. 172 , art.209
din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, si art.373(2) Cod procedura Civila  :

DECIDE:

1. Declinarea competentei materiale de solutionare a
contestatiei la executare formulate de S.C. X S.R.L. din X care are ca  
obiect anularea  titlului executoriu nr.X/X.X.X emis de A.F.P. X pentru
stabilirea obligatiei de plata in suma totala de X lei, reprezentand  
impozit pe profit in suma de X lei, majorari de intarziere aferente in
suma de X lei, precum si TVA in suma de X lei si majorari de intarziere
aferente   in suma  de X lei, in favoarea Tribunalului Teleorman.

Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel
Bucuresti, in termen de 6 luni  de la data comunicarii, conform
procedurii legale.

               
      

5



6


