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Material informativ
Contestarea titlului de creanță și a altor acte administrative fiscale

Împotriva titlului de creanță, precum și împotriva altor acte administrative fiscale se
poate formula contestație. Contestația este o cale administrativă de atac și nu înlătură
dreptul la acțiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal.

Baza de impozitare și creanța fiscală stabilite prin decizie de impunere se contestă
numai împreună. Pot fi contestate și deciziile de nemodificare a bazei de impozitare prin
care nu sunt stabilite creanțe fiscale.

Bazele de impozitare constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impozitare
pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.

Forma și conținutul contestației
Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestației;
c) motivele de fapt și de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de

împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

Obiectul contestaţiei îl constituie sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul
fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat, precum şi sumele şi
măsurile nestabilite de către organul fiscal, dar pentru care există această obligaţie potrivit
legii.

Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat și
nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

Termenul de depunere a contestației

Contestația se depune în termen de 45 de zile de la data comunicării actului
administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.

În cazul în care contestația nu este depusă la organul fiscal emitent, aceasta se
înaintează, în termen de cel mult 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al
actului administrativ atacat.

Organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat întocmeşte dosarul
contestaţiei, precum şi referatul cu propuneri de soluţionare şi le înaintează, în termen de
cel mult 5 zile de la data primirii, organului de soluţionare competent.
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Dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. i)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (posibilitatea de a fi contestat,
termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația),
contestația poate fi depusă, în termen de 3 luni de la data comunicării actului
administrativ fiscal, la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat.

Competența de soluționare a contestațiilor
ü Contestaţiile formulate împotriva titlurilor de creanţă, precum şi împotriva altor acte

administrativ-fiscale emise de organul fiscal central se soluţionează de către structura
specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

ü Activitatea de soluţionare a contestaţiilor se realizează de către structura specializată
din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice atât la nivel central, cât
şi la nivel teritorial.

ü Contestaţiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de organele fiscale
locale din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale se soluţionează de către
aceste organe fiscale.

ü Contestaţiile formulate împotriva actelor administrativ-fiscale emise de alte autorităţi
publice care, potrivit legii, administrează creanţe fiscale se soluţionează de către
aceste autorităţi.

În soluționarea contestației, organul de soluționare competent se pronunță prin
decizie.

Decizia emisă în soluționarea contestației este definitivă în sistemul căilor
administrative de atac și este obligatorie pentru organul fiscal emitent al actelor
administrative fiscale contestate.

În soluționarea contestației organul competent verifică motivele de fapt și de drept care
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestației se face în raport cu
susținerile părților, cu dispozițiile legale invocate de acestea și cu documentele existente la
dosarul cauzei. Soluționarea contestației se face în limitele sesizării.

Organul de soluționare competent, pentru lămurirea cauzei, poate solicita:
a) punctul de vedere al direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor

Publice, A.N.A.F. sau al altor instituții și autorități competente să se pronunțe în cauzele
respective;

b) efectuarea, de către organele competente, a unei constatări la fața locului.

Prin soluționarea contestației nu se poate crea o situație mai grea
contestatorului în propria cale de atac.

Contestatorul, intervenienții sau împuterniciții acestora poate/pot să depună probe noi
în susținerea cauzei.

Contestatorul poate solicita organului de soluţionare competent susţinerea orală a
contestaţiei. În acest caz, organul de soluţionare fixează un termen pentru care convoacă
contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora. Această solicitare poate fi adresată
organului de soluţionare competent în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării
contestaţiei, sub sancţiunea decăderii.

Contestațiile formulate potrivit prezentului titlu se soluționează în termen de 45 de zile
de la înregistrare.
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Suspendarea executării actului administrativ fiscal
Introducerea contestației pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea

actului administrativ fiscal.
Contestatorul are dreptul de a cere suspendarea executării actului administrativ fiscal,

în temeiul Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Instanța
competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauțiune, după cum urmează:

a) de 10%, dacă această valoare este până la 10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce depășește 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce depășește 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce depășește 1.000.000 lei
e) 1.000 lei, dacă obiectul contestaţiei nu este evaluabil în bani.

În cazul suspendării executării actului administrativ fiscal, dispusă de instanţele de
judecată în baza prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
toate efectele actului administrativ fiscal sunt suspendate până la încetarea acesteia şi
obligaţiile fiscale nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală.

Suspendarea executării actului administrativ fiscal dispusă potrivit art. 14 din Legea nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept și fără nicio
formalitate dacă acțiunea în anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdusă în
termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de soluționare a contestației.

Prin decizie contestația poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă.

Decizia privind soluționarea contestației se comunică contestatorului, persoanelor
introduse în procedura de soluționare a contestației, precum și organului fiscal emitent al
actului administrativ atacat.

Deciziile emise în soluționarea contestațiilor împreună cu actele administrative fiscale
la care se referă pot fi atacate de către contestator sau de către persoanele introduse în
procedura de soluționare a contestației, la instanța judecătorească de contencios
administrativ competentă, în condițiile legii.

În situaţia nesoluţionării contestaţiei în termen de 6 luni de la data depunerii
contestaţiei, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanţei de
contencios administrativ competente potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare. La calculul termenului de 6 luni nu se iau în considerare perioadele
prevăzute la art. 77 alin. (2)din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi
nici cele în care procedura de soluţionare a contestaţiei este suspendată potrivit art. 277.

Procedura de soluționare a contestației încetează la data la care organul fiscal a luat la
cunoștință de acțiunea în contencios administrativ formulată de contribuabil/plătitor.

Biroul Asistență pentru contribuabili-07.10.2021

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare.


