
 

 

 
 
 
 
 
 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-l. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, ap.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de dl.- X, înregistrat� la organul 
fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere din oficiu pentru veniturile 
realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --/2009, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin care s-a stabilit diferen�e de 
impozit anual de regularizat, în sum� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i 
alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de dl.- X se atac� Decizia de impunere din oficiu 
pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --/2009, prin 
care s-a s-a stabilit diferen�� de impozit anual de regularizat, în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� diferen�a de impozit anual de 
regularizat stabilit� în sarcina s-a este nefondat�, deoarece consider� c� toate dotoriile 
fa�� de bugetul de stat au fost achitate. 

Mai mult, se arat� c� contestatoarea s-a prezentat la ghi�eul -- al Administra�iei 
Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe unde i s-a adus la cuno�tiin�� faptul ca a avut un 
autovehicul proprietate personal� dat� în chirie, �i respectiv nu a depus Declara�ie de 
venit global pe anul 2003.  

Totodat� contestatoarea dore�te s� fie informat� asupra faptului c� de ce Decizia 
de impunere din oficiu pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 
2003, nr. --/2009, a fost adus� la cuno�tiin�a sa dup� cinci ani de zile, �i men�ioneaz� 
faptul c� acest� decizie prevede c� impozitul stabilit din oficiu se corectez� prin 
depunere de c�tre contribuabil a unei declara�ii, fapt care nu a fost respectat. 
 

II. Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a emis Decizia de impunere 
din oficiu pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --
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/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei diferen�e de impozit anual de 
regularizat, în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in 
urm�toarele: 

În fapt, contestatoarea avea obliga�ia depunerii Declara�iei de venit global pentru 
anul 2003 deoarece a realizat venituri din salarii (Y – FF1), �i din cedarea folosin�ei 
bunurilor (potrivit Contractului de închiriere nr. --/2001, valabil pân� la 2003, încheiat cu 
S.C. Q S.R.L. pentru autoturismul cu nr. de înmatriculare 1-CV--- ).  

Având în vedere faptul c� nu s-a depus Declara�ia de venit global pentru anul 
2003 de c�tre contestatoare acesta a fost notificat� de c�tre organul fiscal prin 
Notificarea nr. --/2004, notificare pe care la luat la cuno�tiin�� în data de 10.06.2004 
conform confirm�rii de primire. 

Ulterior în data de 2009s-a întocmit Decizia de impunere din oficiu pentru 
veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --/2009 prin care s-a 
stabilit în sarcina contestatoarei diferen�e de impozit anual de regularizat în sum� de ?? 
lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� diferen�a de impozit anual de 
regularizat stabilit� în sarcina sa prin Decizia de impunere din oficiu pentru veniturile 
realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --/2009, este nefondat� 
deoarece consider� c� toate dotoriile fa�� de bugetul de stat au fost achitate. 

În drept, privind obliga�ia depunerii declara�iilor sunt alpicabile dispozitiile art. 81 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� cu modific�rile ulterioare. 

Având în vedere faptul c� contestatoarea nu a depus Declara�ia de venit global 
pentru anul 2003 de�i a fost notificat� în acest sens potrivit Notificarii nr. --/2004 pe care 
la luat la cuno�tiin�� în data de 2004 conform confirm�rii de primire, organele fiscale din 
cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe în mod întemeiat au emis 
Decizia de impunere din oficiu pentru veniturile realizate în România de persoane fizice 
pe anul 2003, nr. --/2009 în temeiul prevederilor art 83 alin. 4 din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal� cu modific�rile ulterioare, potrivit c�reia cit�m: “(4) 
Nedepunerea declara�iei fiscale d� dreptul organului fiscal s� procedeze la stabilirea din 
oficiu a impozitelor , ... ”. 

Privind termenul de a stabili obliga�ii fiscale sunt aplicabile prevederile art. 91 alin. 
1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� cu modific�rile ulterioare 
potrivit c�reia cit�m: “(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie 
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.”, situa�ie în care 
Decizia de impunere din oficiu pentru veniturile realizate în România de persoane fizice 
pe anul 2003 nr. --/2009 a fost emis în termen de c�tre organele fiscale, termen calculat 
de la data primirii Notific�rii nr. --/2004, notificare luat la cuno�tiin�� de c�tre petent� în 
data de 2004 conform confirm�rii de primire. 

Totodat� privind sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia decizia de impunere din 
oficiu pentru veniturile realizate în România de persoane fizice pe anul 2003, nr. --/2009 
prevede c� impozitul stabilit din oficiu se corectez� prin depunere de c�tre contribuabil a 
unei declara�ii, fapt care nu a fost respectat de c�te organele fiscale, în cauz� sunt 
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aplicabile dispozi�iile art. 84 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� cu 
modific�rile ulterioare, potrivit c�reia cit�m: “Declaratiile fiscale pot fi corectate de c�tre 
contribuabil, din proprie initia�iv�.”. 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 

210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  
 
 

D E C I D E : 
 
 Respinge contesta�ia formulat� de dl.- X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, ap.--, 
jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere din oficiu pentru veniturile realizate în 
România de persoane fizice pe anul 2003 nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, ca neîntemeiat�. 
 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


