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MINISTERUL ECONOMIEI �I FINAN�ELOR 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 
 

DECIZIA  NR.  __122___ 
din  ______12.10.2007___ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de   
persoana fizic� ............... din 

com. ..................., CNP ..............., jud. Suceava, 
înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice 

                              a jude�ului Suceava sub nr.  ............... 
 
 
 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost 
sesizat� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� prin adresa nr. ……., înregistrat� la 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ..............., 
asupra contesta�iei depuse de persoana fizic� ..............., cu domiciliul în com. 
............................, jude�ul Suceava, CNP ................ 
 

Persoana fizic� ............... contest� Decizia de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� 
de asociere nr. ..............., întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, 
adus� la cuno�tin�a contribuabilei la data de 06.07.2007, privind suma de 
..............., reprezentând impozit pe venit, major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente anilor 2004-2007, precum �i Procesul verbal de constatare încheiat de 
Garda Financiar� Suceava – Sec�ia Suceava nr. ................ 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 

209 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
1. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 

Finan�elor Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe 
fond a cauzei, în condi�iile în care contesta�ia nu a fost depus� în termenul 
legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 

 
În fapt, Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit 

suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� 
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. 
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..............., prin care au fost stabilit� în sarcina persoanei fizice o datorie în sum� 
de ..............., reprezentând impozit pe venit, major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente anilor 2004-2007, a fost comunicat� contribuabilei la data de 28.06.2007, 
dup� cum rezult� din confirmarea de primire existent� în copie la dosarul cauzei. 

 
Prin decizia de impunere mai sus contestat�, organele de control fac 

men�iunea c�: 
 

“În conformitate cu art. 175 �i art. 177 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva 
sumelor de plat� �i/sau aprobate la rambursare prin prezenta se poate face 
contesta�ie, care se depune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul 
fiscal emitent, sub sanc�iunea dec�derii. Prezenta reprezint� titlu de crean��”. 

 
Contesta�ia a fost depus� la Activitatea de control fiscal la data de 

27.08.2007, fiind înregistrat� sub nr. ………. �i la Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a municipiului Suceava la data de 28.08.2007, fiind înregistrat� sub nr. 
……... 

Din cele prezentate mai sus rezult� c� persoana fizic� ............... a depus 
contesta�ia dup� �i 52 zile de la data la care i-a fost comunicat� Decizia de 
impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia 
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod 
individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ................ 

    
În drept, art. 68 „Calcularea termenelor” �i art. 207 alin. (1) 

"Termenul de depunere a contesta�iei" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de Procedur� fiscal�, republicat�, având acela�i con�inut, prev�d: 

 
Art. 68 „Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i 

îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i 
de alte dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune 
altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�. […]”. 

Art. 207 "(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.[…]”. 

 

Alin. 1 al art. 217 "Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 

 
"Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 

unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la 
analiza pe fond a cauzei." 

 
Prin Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar 

de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i 
independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere nr. ..............., prin 
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care a fost stabilit� o datorie în sum� de ..............., organul fiscal a men�ionat atât 
posibilitatea contest�rii actului administrativ fiscal, cât �i termenul legal de 30 de  
zile în care actul poate fi atacat. 

Mai mult decât atât, art. 207 din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�, men�ioneaz� faptul c� o contesta�ie se poate 
depune în termen de 30 zile de la data comunic�rii actului administrativ fiscal. 

 
În ceea ce prive�te modul de calcul al termenelor, la art. 101, Codul de 

procedur� civil� stipuleaz�: 
 

„Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. […] 
          Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare.” 
 

Specificarea modului de calcul al termenelor este dat� �i de pct. 3.11 
din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�,  pân� la data aprob�rii actelor normative de aplicare 
a acestuia, unde se precizeaz�: 

 
„Termenul […] se calculeaz� pe zile libere, neintrând în calcul nici 

ziua în care el a început �i nici ziua în care el se sfâr�e�te”. 
 
Din cele precizate mai sus, se re�ine c� persoana fizic� ............... putea 

s� depun� contesta�ie la organul care a întocmit actul atacat pân� la data de 
06.08.2007, inclusiv. 

 
Contesta�ia a fost depus� la Activitatea de control fiscal la data de 

27.08.2007, fiind înregistrat� sub nr. ……. �i la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava la data de 28.08.2007 sub nr. ………., 
dup� 52 de zile de la data comunic�rii Decizia de impunere privind impozitul 
pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o 
form� de asociere nr. ..............., deci peste termenul de 30 de zile prev�zut la 
art. 207 – "Termenul de depunere a contesta�iei" – din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Întrucât pentru suma de ..............., contestatoarea nu a respectat 
condi�iile procedurale impuse de Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, 
a dec�zut din dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond contesta�ia, drept pentru care se 
va respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca nedepus� în termen. 

Referitor la afirma�ia petentei potrivit c�reia decizia de impunere nu i-a 
fost comunicat�, aceasta este neîntemeiat�, întrucât în situa�ia în care cel care 



 4 

trebuie s� o primeasc� nu este acas�, actul respectiv se înmâneaz� unei persoane 
din familie. 

 
Sunt relevante în acest sens prevederile art. 44 din Codul de procedur� 

fiscal�, pct. 43.1 din Hot�rârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal� �i ale art. 90, art. 91 �i art. 92 din Codul de procedur� civil�, 
actualizat la data de 29 mai 2004: 

 
ART. 44 
„Comunicarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului 

c�ruia îi este destinat.[…]”. 
 

Norme metodologice: 
„43.1. Dispozi�iile art. 90, 91 �i 92 din Codul de procedur� civil� 

sunt aplicabile, cu excep�ia dispozi�iilor privind comunicarea prin afi�are”. 
 
ART. 90 
„Înmânarea cita�iei �i a tuturor actelor de procedur� se face la 

domiciliul sau re�edin�a celui citat. Când acesta are o a�ezare agricol�, 
comercial�, industrial� sau profesional� în alt� parte, înmânarea se poate 
face �i la locul acestor a�ez�ri. 

Înmânarea se poate face oriunde, când cel citat prime�te cita�ia. 
Pentru cei ce se g�sesc sub arme, cita�ia se înmâneaz� la 

comandamentul superior cel mai apropiat. 
Pentru cei care alc�tuiesc echipajul unui vas de comer�, înmânarea 

se face, în lipsa unui domiciliu cunoscut, la c�pit�nia portului unde se g�se�te 
înregistrat vasul. 

Pentru de�inu�i, înmânarea se face la administra�ia închisorii. 
Pentru bolnavii afla�i în spitale, ospicii ori sanatorii, la direc�ia 

a�ez�mântului”. 
 

ART. 91 
„Înmânarea cita�iilor �i a tuturor actelor de procedur�, în cazurile 

prev�zute de art. 87 pct. 1, 2, 3, 5 �i 7, precum �i în cele prev�zute de art. 90 
alin. 3, 4, 5 �i 6 sau atunci când actul urmeaz� s� fie înmânat unui avocat ori 
notar public*), se poate face func�ionarului sau persoanei îns�rcinate cu 
primirea coresponden�ei, care î�i va ar�ta în clar numele �i prenumele, 
precum �i calitatea, iar apoi va semna dovada”. 
  

ART. 92 
„Înmânarea cita�iei se va face personal celui citat, care va semna 

adeverin�a de primire, agentul îns�rcinat cu înmânarea certificând 
identitatea �i semn�tura acestuia. 
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Dac� cel citat, aflându-se la domiciliu, nu vrea s� primeasc� cita�ia 
sau, primind-o, nu voie�te ori nu poate s� semneze adeverin�a de primire, 
agentul va l�sa cita�ia în mâna celui citat sau, în cazul refuzului de primire, o 
va afi�a pe u�a locuin�ei acestuia, încheind despre acestea proces-verbal. 

Dac� cel citat nu se g�se�te la domiciliu sau dac�, în cazul 
hotelurilor sau cl�dirilor compuse din mai multe apartamente, el nu a indicat 
camera sau apartamentul în care locuie�te, agentul va înmâna cita�ia, în 
primul caz, unei persoane din familie, sau, în lips�, oric�rei alte persoane care 
locuie�te cu dânsul, sau care, în mod obi�nuit, prime�te coresponden�a, iar, în 
celelalte cazuri, administratorului, portarului, ori celui ce în mod obi�nuit îl 
înlocuie�te; persoana care prime�te cita�ia va semna adeverin�a de primire, 
agentul certificându-i identitatea �i semn�tura �i încheind proces-verbal 
despre cele urmate. 

Dac� persoanele ar�tate în alineatul precedent nu voiesc ori nu pot 
s� semneze adeverin�a de primire, agentul va încheia proces-verbal, l�sând 
cita�ia în mâna lor; dac� cei ar�ta�i nu voiesc s� primeasc� cita�ia sau sunt 
lips�, agentul va afi�a cita�ia, fie pe u�a locuin�ei celui citat, fie, dac� nu are 
indica�ia apartamentului sau camerei locuite, pe u�a principal� a cl�dirii, 
încheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea. 

Înmânarea cita�iei nu se poate face unui minor sub 14 ani împlini�i 
sau unei persoane lipsite de judecat�. Puterea de judecat� este presupus� 
pân� la dovada contrarie. 

Dispozi�iile prezentului articol se aplic� �i la comunicarea sau 
notificarea oric�rui alt act de procedur�”. 
 

2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul Solu�ionare contesta�ii se 
poate învesti cu solu�ionarea  contesta�iei formulat� împotriva procesului 
verbal de constatare nr. ..............., întocmit de Garda Financiar�-sec�ia 
Suceava, în condi�iile în care aceasta nu are competen�a material� de 
solu�ionare a contesta�iilor la procesul verbal de constatare. 

 
În fapt, prin contesta�ia nr. ............... înregistrat� la DGFP Suceava �i 

nr. ............... înregistrat� la Activitatea de control fiscal Suceava, persoana fizic� 
............... contest� procesul verbal de constatare nr. ............... întocmit de Garda 
Financiar�-sec�ia Suceava. 

 
În drept, art. 209 la alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, sus�ine ideea c� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor are competen�a de a solu�iona 
doar contesta�iile formulate  

„împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale 
asimilate deciziilor de impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind 
datoria vamal�”. 
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La pct. 5.3 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se men�ioneaz� care sunt 
titlurile de crean�� privind datoria vamal�: 

 
„5.3. Titluri de crean�� privind datoria vamal� pot fi: declara�ia 

vamal� în detaliu, chitan�a vamal�, procesul-verbal prin care se stabile�te �i 
se individualizeaz� datoria vamal�, inclusiv accesoriile, potrivit legii, precum 
�i actul constatator, în m�sura în care nu s-a încheiat proces-verbal”. 

 
De asemenea, la alin. 2 al art. 209 din OG 92/2003, republicat�, se face 

precizarea: 
 
„[…](2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative 

fiscale se solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.[…]”. 
 

Având în vedere dispozi�iile legale mai sus citate �i faptul c� petentul 
depune contesta�ie împotriva unui proces verbal de constatare �i nu împotriva 
deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de 
impunere, precum �i a titlurilor de crean�� privind datoria vamal�, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul de solu�ionare a 
contesta�iilor nu are competen�a material� de solu�ionare a contesta�iei pentru 
acest cap�t de cerere, dosarul contesta�iei urmând a fi transmis c�tre Garda 
Financiar� – Sec�ia Jude�ean� Suceava spre competent� solu�ionare. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 44, art. 68, art. 207 alin. 1, art. 209 alin. 1 �i alin. 2 �i ale art. 217 
alin. 1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, pct. 3.11 �i pct. 5.3 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, pct. 43.1 din Hot�rârea nr. 1050/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� �i ale art. 90, art. 91, art. 92 �i art. 101 
din Codul de procedur� civil�, actualizat la data de 29 mai 2004, coroborate cu art. 
216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
 
 
 
 

D E C I D E : 

 

 

1. Respingerea contesta�iei formulat� de persoana fizic� ............... 
din com. Fr�t�u�ii Noi, jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind 
impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane 
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fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� 
de asociere nr. ..............., întocmit� de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava, 
privind suma de ..............., reprezentând impozit pe venit, major�ri �i penalit��i 
de întârziere, ca nedepus� în termen. 

 
2. În ceea ce prive�te contesta�ia depus� împotriva Procesului verbal 

de constatare nr. ..............., întocmit de Garda Financiar�-sec�ia Suceava, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul de 
solu�ionare a contesta�iilor nu are competen�a material� de solu�ionare a 
contesta�iei pentru acest cap�t de cerere, dosarul cauzei urmând a fi transmis 
organelor fiscale din cadrul G�rzii Financiare – sec�ia jude�ean� Suceava spre 
competent� solu�ionare. 
 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

      DIRECTOR  EXECUTIV,  


