
                                                                                     
            

DECIZIA NR. 8/2013
privind soluţionarea contestaţiei înregistrată 

la D.G.F.P. .... sub nr. ..../....
formulată de I.I. .... din ....

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ....  a  fost  sesizată  de 
Activitatea  de  Inspecţie  Fiscală  asupra contestaţiei  nr.  ..../....,  transmisă 
spre  soluţionare  în  data  de  ....,  formulată  de I.I.  ....  cu  sediul  în 
comuna ...., ...., judeţul ...., având C.U.I. .....

Contestaţia a fost formulată împotriva  Deciziei de impunere privind 
impozitul  pe  venit  stabilit  suplimentar  de  plată  de  inspecţia  fiscală 
nr.  ..../....  emisa de către  organele  de inspecţie  fiscală  ale  Activităţii  de 
Inspecţie Fiscală Persoane Fizice din cadrul D.G.F.P. ..... Suma contestată 
este de .... lei  reprezentând diferenţă de impozit pe venitul anual pe anul 
2011 stabilit suplimentar în plus.

Contestaţia nu a fost formulată în termenul legal, poartă semnătura 
titularului dreptului procesual precum şi ştampila intreprinderii individuale.

Constatând  că  în  speţă  sunt  întrunite  condiţiile  prevăzute  de  209 
alin.(1)  pct.  a) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală 
republicată, cu modificările şi  completările ulterioare Direcţia Generală a 
Finanţelor  Publice  ....  este  investită  să  se  pronunţe  asupra  contestaţiei 
formulate de I.I. .... din .....

Petenta  sustine ca pentru anul 2011 nu i s-au luat în calcul toate 
cheltuielile aferente acelui an, respectiv nu i s-au luat în calcul cheltuieli în 
sumă totală de .... lei.

Prin  Decizia  de  impunere  privind  impozitul  pe  venit  stabilit 
suplimentar  de  plată  de  inspecţia  fiscală   nr.  ..../.... emisă  de  către 
Activitatea de Inspecţie Fiscală Persoane Fizice s-a stabilit suplimentar de 
plată  în  sarcina  I.I.  ....  din  ....  suma  totală  de  ....  lei  din  care  a  fost 
contestată suma de  ....  lei  reprezentând diferenţă în plus de impozit  pe 
venitul  anual  pe anul  2011 stabilit  suplimentar de organele de inspecţie 
fiscală. 



În  referatul  cu  propuneri  de  solutionare  organul  fiscal  teritorial 
propune  respingerea  contestaţiei  întrucât  aceasta  nu  a  fost  depusă  în 
termenul legal.                                                                                 

Totodată  se  menţionează  că  în  cauză  nu  s-a  formulat  sesizare 
penală.

III. Având în vedere cele prezentate mai sus, documentele existente  
la dosarul cauzei, motivaţiile contestatoarei şi în raport cu actele normative 
în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  ....  a  fost  investită  să 
analizeze dacă se poate pronunţa pe fondul cauzei în condiţiile în care 
pentru  Decizia  de  impunere  privind  impozitul  pe  venit  stabilit 
suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr. ..../...., contestaţia a fost 
depusă cu întârziere.

În fapt, din documentele aflate la dosarul cauzei se reţine că Decizia 
de  impunere  privind  impozitul  pe  venit  stabilit  suplimentar  de  plată  de 
inspecţia fiscală nr.  ..../....  a fost transmisă petentei prin poştă. Conform 
confirmării  de  primire  anexată  de  către  organul  fiscal  în  copie  xerox  la 
dosarul cauzei, decizia a fost primita de către petentă în data de .....

Împotriva  Deciziei  de  impunere  privind  impozitul  pe  venit  stabilit 
suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr. ..../...., petenta putea formula 
contestaţie, conform legislaţiei în vigoare în termen de 30 de zile de la data 
luării  la  cunoştinţă  a  deciziei.  Contestaţia  a  fost  depusă  la  registratura 
D.G.F.P. .... sub numărul .... din data de ...., cu depăşirea termenului legal. 

Petenta nu a respectat termenul legal de exercitare a căii  de atac 
administrative  decăzând  astfel  din  dreptul  de  a-i  fi  judecată  pe  fond 
contestaţia.
          Urmare celor de mai sus se va respinge contestaţia ca nedepusă în 
termen pentru suma contestată de .... lei reprezentând diferenţă în plus de 
impozit pe venitul anual pe anul 2011 stabilit suplimentar de organele de 
inspecţie fiscală. 

În drept, cauză îşi găseşte soluţionarea în prevederile următoarelor 
articole:

Art.  207 alin.  (1) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedura 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează:

(1) - Termenul de depunere a contestaţiei
“(1) Contestaţia se va depune în termen de  30 de zile de la data 

comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.[…]
Art. 101 din Codul de procedură civilă, prevede: 



˝Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua  
când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.˝

Art. 102 din Codul de procedură civilă, prevede:
˝Termenele  încep  să  curgă  de  la  data  comunicării  actelor  de  

procedură dacă legea nu dispune altfel.˝
Art.  213 alin.  (5) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedura 

fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precizează:
(5)˝Organul  de  soluţionare  competent  se  va  pronunţa  mai  întâi 

asupra  excepţiilor  de  procedură  şi  asupra  celor  de  fond,  iar  când  se 
constată că acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe  
fond a cauzei.˝

Art. 217 alin. (1)  din acelaşi act normativ, stipulează: 
Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
˝(1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea 

unei condiţii  procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la  
analiza pe fond a cauzei.˝

Pentru  considerentele  aratăte  în  conţinutul  deciziei,  în  temeiul  art. 
207 alin.  (1),  art.  213 alin.  (5)  şi  art.  217 alin.  (1)  din O.G. nr.  92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, art. 101 şi art. 102 din Codul de procedură civilă, 
coroborate cu prevederile art. 70, art. 210, art. 211 şi art. 216 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se:

DECIDE

1. Respingerea  ca  nedepusă  în  termen  a  contestaţiei  nr.  ..../.... 
formulată de I.I. .... din .... împotriva Deciziei de impunere privind impozitul 
pe venit stabilit suplimentar de plată de inspecţia fiscală nr. ..../.... emisă de 
către  Activitatea  de Inspecţie  Fiscală  Persoane  Fizice  din  cadrul 
D.G.F.P. ....  pentru suma  contestată de  ....  lei  reprezentând  diferenţă în 
plus  de  impozit  pe  venitul  anual  pe  anul  2011  stabilit  suplimentar  de 
organele de inspecţie fiscală. 

2.  În  conformitate  cu  prevederile  art.  218  alin.  (2)  din  O.G.  nr. 
92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 11 
alin.  (1) din Legea nr.  554/2004 a contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie poate fi  atacată în termen de 6 (şase) luni de la data primirii,  la 
instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul Tribunalului .....



...........
Director executiv,


