
1

  D E C I Z I A  NR XX /  06 .06 . 2007
    privind solutionarea contestatiei formulate de

                             d-l XX din XXXX , nr.168 ,  Judetul Sibiu

                              Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului  Sibiu , a fost
sesizata  prin adresa  nr.XXX/28.05.2007 de Administratia Finantelor Publice  a orasului
Ocna  Sibiului  cu solutionare contrstatiei formulata de d-XX din XXX  ,  nr.168 ,
Judetul Sibiu   impotriva deciziilor de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de
impozit privind venitul din activitati independente  pentru anii 2004 , 2005 , 2006 si 2007
emise  de Administratia Finantelor Publice  a orasului Ocna  Sibiului  .

                              Contestatia formulata de  d-l XXX din XXXX  ,  nr.168 , Judetul
Sibiu   impotriva deciziilor de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de impozit privind
venitul din activitati independente nr. XXX pe anul 2004 ,  nr.XX/21.02.2005, pe anul 2005
si XX/26.01.2006  si nr.XX /05.02.2007 ,  a  fost depusa la Administratia Finantelor
Publice  a orasului Ocna  Sibiului   fiind inregistrata  sub nr.XX/21.05.2007 iar la Directia
Generala a Finantelor Publice  a Judetului Sibiu  , sub nr.XXX/28.05.2007.

                              Deciziile de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente  pentru anii 2004 , 2005 , 2006 au fost
comunicate petentului prin posta cu confirmare de primire  depuse la dosarul cauzei in
data de :

                                                        -15.07.2004 pentru  anul 2004;
                                                        -17.03.2005 pentru  anul 2005;
                                                        -23.02.2006 pentru  anul 2006;

                              Decizia de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de impozit privind
venitul din activitati independente  pentru anul 2007 a fost  comunicata  petentului in
data 21.05.2007,  conform mentiunii din  referatul motivat cu propunerile de solu�ionare,
intocmit de Administratia Finantelor Publice  a orasului Ocna  Sibiului  .

                              Petentul contesta :
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                           1. - deciziile de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de
impozit privind venitul din activitati independente emise  de Administratia
Finantelor Publice  a orasului Ocna  Sibiului  : nr. XXX/26.02.2004 pe anul 2004 ,
nr.XX/21.02.2005, pe anul 2005 si XX/26.01.2006  ,  prin care s-au stabilit plati
anticipate  cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente  pentru
anii 2004, 2005, 2006    in suma de XX lei ;

                          2.-  decizia  de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu de impozit
privind venitul din activitati independente  emisa  de Administratia Finantelor
Publice  a orasului Ocna  Sibiului nr.XX/05.02.2007 reprezentand  plati anticipate
cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente  pentru anul 2007,  in
suma de XX lei.

I. In sustinerea contestatiei petentul arata ca :
                                                                                                      -  autorizatia de
functionare nr.XXX/14.08.2001 , a fost anulata de Primaria comunei Loamnes
prin Dispozitia nr.XX/2004, ( anexa in xerocopie la dosarul cauzei ) la solicitarea sa .

1. Referitor la contestarea sumei de XXX lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati
independente pentru anii 2004 , 2005 , 2006.

                              Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a Finantelor
Publice a Judetului Sibiu  , se poate investi cu analiza pe fond a contestatiei  impotriva
deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati
indepente  nr.XX/26.02.2004 pe anul 2004 ,  nr.XX/21.02.2005 pe anul 2005 si
XX/26.01.2006 pe anul 2006 in suma totala de  XX lei , in conditiile in care contestatorul
nu a  respectat  termenul legal de exercitare a caii  administrative de  atac .

                             Contestatia a fost depusa la Administratia Finantelor Publice  a orasului
Ocna  Sibiului   fiind inregistrata  sub nr.XXX/21.05.2007  , inafara termenul impus de art.
177(1) din O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala , republicata cu
modificarile

                             In drept  sunt aplicabile prevederile :

- art. 177(1) si ( )  din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala (R) cu modificarile si completarile ulterioare ,  unde se
mentioneaza :
          “ - art.177 alin. (1)  Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.”

                       Prin  urmare se retine ca data limita de depunere  a contestatiei ,
avand  in vedere calculul termenul de 30  zile de la data comunicarii actului contestat
efectuat in conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedura civila  , este :
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- pentru decizia nr.XX/26.02.2004  -  5.08.2004 , cu o
intarziere  de 1018 zile ;

- pentru decizia nr.XXX/21.02.2005  -16.04.2005 , cu o
intarziere de 818 zile ;

- pentru decizia nr.XX/26.01.2006 -  27.04.2006, cu
o depasire de 479 zile.

                                Totodata  se retine ca efectul juridic al decaderii , sanctiune prevazuta
pentru nerespectarea termenului de 30 zile de la comunicarea actului atacat  , este
acela al pierderii dreptului contestatorului de ai fi analizate  pretentiile pe fondul  cauzei.

                                           In  consecinta  , termenul de depunere a contestatiei
formulate de contestator impotriva : deciziile de impunere  pentru plati anticipate  cu titlu
de impozit privind venitul din activitati independente emise  de Administratia Finantelor
Publice  a orasului Ocna  Sibiului  :

- nr. XXX pe anul 2004 ;
- nr. XXXX/21.02.2005, pe anul 2005 ;
- nr. XXXXXXXXX/26.01.2006  pe anul 2006

prevazut la art.177 (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala (R) cu
modificarile si completarile ulterioare  a  fost depasit , contestatia pentru acest capat de
cerere  urmaeaza  a fi respinsa ca nedepusa in termen .

                              2.Referitor la contestarea sumei de XXXlei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente pe anul 2007.

                             Cauza supusa solutionarii este daca Directia Finantelor Publice a
Judetului Sibiu  , se poate investi cu analiza pe fond a contestatiei  impotriva deciziei de
impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente
nr.XXX/05.02.2007   pentru anul 2007,  in suma deXX  lei in conditiile in care
autorizatia de functionare nr.XXX/14.08.2001 , a fost anulata de Primaria comunei
Loamnes  prin Dispozitia nr.XX/2004, din 06.02.2004.

                             In fapt sunt aplicabile prevederile :
                                                                                    -art.4 alin(2) si  art.13 alin. (3) din
Legea nr. 507 din 12 iulie 2002 - privind organizarea �i desf��urarea unor activit��i
economice de c�tre persoane fizice unde se mentioneaza:

                                                 -art 4 alin(2)   “Persoana fizica care desf��oar�
activit��i economice în mod independent �i asocia�ia familial� trebuie sa detina
autoriza�ia eliberata în condi�iile prezentei legi”.
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                         -art.13 alin(3)din “ Anularea autoriza�iei atrage
radierea din oficiu din registrul comer�ului a persoanei fizice care desf��oar�
activit��i economice în mod independent sau a asocia�iei familiale.”

                           Prevederile sus mentionate sunt preluate  si de  Legea nr. 300 din 28
iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice �i a asocia�iilor familiale care
desf��oar� activit��i economice în mod independent unde se mentioneaza:

                         - “ art. 4    Persoana fizica care desf��oar� activit��i economice în
mod independent �i asocia�ia familial� trebuie sa detina autoriza�ia �i certificatul
de înregistrare eliberate în condi�iile prezentei legi.”
             -“art. 13 (1) Anularea autoriza�iei se realizeaz� în baza cererii de
renun�are sau când una dintre condi�iile de autorizare prev�zute la art. 5 nu mai
este îndeplinit�.......................”

                        Mai mult la art.13 alin (3) si (4) din Legea nr. 300 / 2004 privind
autorizarea persoanelor fizice �i a asocia�iilor familiale care desf��oar� activit��i
economice în mod independent  se specifica ca :

   “  (3) Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comer�ului cazurile de
anulare a autoriza�iei, prev�zute în prezenta lege, împreun� cu originalul
certificatelor de înregistrare �i va comunica aceste cazuri �i organelor fiscale
competente aflate pe raza teritorial� a autorit��ii publice emitente.

      (4) Anularea autoriza�iei atrage radierea din oficiu din registrul comer�ului a
persoanei fizice care desf��oar� activit��i economice în mod independent sau a
asocia�iei familiale.”

                          Fata de prevederile legale sus mentionate , de omisiunea comunicarii
de catre emitentul autorizatiei Primaria Loamnes  a anularii autorizatiei la Oficiul
Registrului Comertului  in vederea radierii acesteia din registrul comer�ului si
respectiv si comunicarea organului fiscal teritorial nu se face vinovat petentul .

                           Ca urmare   petentul pentru anul 2007 neavand  autorizatie pentru
desfasurarea unei activitati economice , la data contestatiei a comunicat organului
fiscal anularea autorizatiei depunand in xerocopie Dispozitia nr.XXX /2004 prin
care Primaria  comunei XXX a anulat autorizatia ,   organul de solutionarea
contestatiei retine ca :
                                -   Decizia de impunere  nr. XXXXX /05.02.2007 pentru  plati
anticipate  cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente  pentru
anul 2007,  in suma de XXX lei nu are obiect

                        Pentru considerentele aratate in baza art. 181(5)   din OG.nr.
92/2003 (R)



5

                                                   D E C I D E :

                    1. Admite contestatia pentru suma de XXXX lei reprezentand plati
anticipate cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente  pe anul
2007 si desfiinteaza Decizia de impunere nr. nr. XXXXX/05.02.2007 pentru plati
anticipate  cu titlu de impozit privind venitul din activitati independente  pentru
anul 2007.

2. Respinge  contestatia formulata de d-l  XXXX din
comuna  XXXXXXXX  ,  nr.168 , Judetul Sibiu   ca nedepusa in termenul legal
pentru suma de XXXXX lei  ;

                            Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Sibiu in termen
de 6 luni de la comunicare.

 D I R E C T O R   E X E C U T I V ,
                                                                                                              V I Z A T ,
                                                                                                                                SERV. JURIDIC


