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Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în

temeiul art.175 �i art.179 (1) lit.a) din O.G.92/2003 R, privind Codul de procedur� fiscal�, cu

solu�ionarea contesta�iei formulate de  XXX XXX XXX#�#�#�#� împotriva Deciziei de impunere

anual� pentru veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România pe

anul 2004 nr.XXXX/XX.XX.XX, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului

Sibiu.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice

Sibiu, se  poate investi cu analiza pe fond a contesta�iei privind Decizia de impunere pe anul

2004, în condi�iile în care contestatoarea nu a respectat termenul legal de exercitare a c�ii

administrative de atac.

În fapt, din documentele aflate la dosarul cauzei, respectiv confirmarea de

primire anexat� la dosarul cauzei, reiese c� petentei i s-a comunicat Decizia de impunere pe

anul 2004, contestat�, în data de 21.07.2006.

Contesta�ia a fost înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului

Sibiu la data de 30.08. 2006.

În drept, art.177 (1) din O.G.nr.92/2003 R privind Codul de procedur� fiscal�,

prevede :

(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 re�ine c� data limit� de depunere a  contesta�iei, având în

vedere calculul termenului de 30 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere pe anul

2004 (contestat�), efectuat în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedur�

civil�, respectiv 21.08.2006, a fost dep��it�.

Totodat� se re�ine c� efectul juridic al dec�derii, sanc�iune prev�zut� pentru

nerespectarea termenului de  30 de zile de la comunicarea actului atacat, este acela al

pierderii dreptului petentei de ai fi analizate preten�iile pe fondul cauzei.
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În consecin��, termenul de depunere a contesta�iei formulate de petent�

împotriva Deciziei de impunere nr.XXX/XX.XX.2006 prev�zut la art.177 (1) din O.G.92/2003

R, a fost dep��it, contesta�ia urmând a fi respins� ca nedepus� în termen.

Totodat� se re�ine, c� prin adresa nr.XXX/1/XX.XX.2006, s-a solicitat petentei

s� probeze afirma�ia din contesta�ie “în termen legal formulez …..” (întrucât din documentele

aflate la dosar rezult� contrariul). Adresa nr.XXX/1/XX.XX.2006 s-a reîntors la Direc�ia

General� a Finan�elor Publice cu men�iunea po�tei “AVIZAT, REAVIZAT, EXPIRAT

TERMEN P�STRARE”.

Pentru considerentele re�inute în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedur� fiscal�,
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Respinge  contesta�ia  formulat�   de XXXX XXXX XXX,  din Sibiu,  ca

nedepus� în termenul legal.

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu, în termen de 6 luni de la

data comunic�rii.
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