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D E C I Z I A  NR.  ...din ....2009

 privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulat ă de Domnul T.M. din
Municipiul Rm. Vâlcea, str. S. nr. .., judetul Valc ea, înregistrat ă la Administratia
Finantelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea sub nr . ....2009  şi la Direc Ńia
General ă a Finan Ńelor Publice Vâlcea sub nr. ... din  ...2009.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea a fost sesizată de
AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea cu adresa nr.... din
21.08.2009 asupra contestaŃiei formulată de D-nul T.T. din Rm. Vâlcea, str. S. nr. ..,
judetul Valcea, înregistrată la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea
sub nr. .. din 17.08.2009 şi la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Vâlcea sub nr.  ..
din  14 .08.2009.

ContestaŃia are ca obiect suma de .. lei  stabilită prin Decizia de impunere pentru
veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009
întocmită de organele de impunere din cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a
Municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 3830.. din data de...2009, reprezentând impozit din
transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal.

ContestaŃia a fost introdusă de domnul T.M. cu domiciliul în localitatea Rm.
Vâlcea, str. S. nr. .., judeŃul Vâlcea, în nume propriu şi este semnată de acesta, fiind
îndeplinite astfel dispoziŃiile art. 206 lit. c) - e) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicat la 31.07.2007.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi
art.209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să
soluŃioneze contestaŃia formulată de Dl. T.M. înregistrată sub nr. ../ ..2009.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauze i în ceea ce prive şte
formularea contesta Ńiei în termenul legal s-au constatat urm ătoarele :

În fapt , Decizia de impunere pentru veniturile din transferul proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 întocmită de organele de impunere din
cadrul AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 3830... din
data de ....2009, a fost comunicată contribuabilului prin recomandată poştală,
destinatarul confirmând primirea acesteia la data de ...2009, conform confirmării de
primire nr.  111166 existentă în copie la dosarul cauzei.         

Împotriva Deciziei de impunere pentru veniturile din transferul proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. 3830.. din data de...2009, petentul a
formulat contestaŃie înregistrată la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Vâlcea sub
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nr... din  14 .08.2009  şi la Administratia Finantelor Publice a Municipiulu i Rm.
Vâlcea sub nr. .. din 17.08.2009

În drept , termenul de depunere a contestaŃiilor reglementat prin art.207 alin.(1) şi
(4) din O.G.92/2003 republicată  privind Codul de procedură fiscală precizează : 

"(1)ContestaŃia se depune, în termen de 30 de zile  de la comunicarea actului
administrativ fiscal , sub sancŃiunea decăderii .

(4) Dacă actul administrativ fiscal nu conŃine elementele prevăzute la art.43
alin.(2) lit.i, contestaŃia poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului
administrativ fiscal, organului de soluŃionare competent ".

Art.43, alin.(2), lit.i prevede: "Actul administrativ fiscal cuprinde următoarele
elemente: 

[...] i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depune re a contesta Ńiei şi
organul fiscal la care se depune contesta Ńia ;"

Pct. 3.11 alin.1 şi 2 din Ordinul Presedintelui ANAF nr. 519/2005 privind
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată prevede : " DispoziŃiile privind termenele din Codul de
procedură civilă se aplică în mod corespunzător, astfel : 

Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul
primei zile de lucru următoare ". 

Aceleasi prevederi sunt stipulate la Art.101 alin1 si Art.102 alin.1 din Codul de
procedură civilă astfel :

Art.101 alin1 din Codul de procedură civilă precizează că " termenele se în Ńeleg
pe zile libere neintrând în socoteal ă nici ziua când a început nici ziua când s-a
sfâr şit termenul ".

Art.102 alin.1 din Codul de procedură civilă precizează că " termenul începe s ă
curg ă de la data comunic ării actelor de procedur ă dacă legea nu dispune altfel ".

Astfel, potrivit prevederilor legale menŃionate anterior, având în vedere faptul că
Decizia de impunere pentru veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din
patrimoniul personal pe anul 2009 nr. 3830.. din data de ...2009, a fost comunicată
contribuabilului la data de 15.05.2009, conform recomandatei nr. 111166  existentă în
copie la dosarul cauzei, petentul avea posibilitatea s ă formuleze contesta Ńie până la
data de 15.06.2009, cu aplicarea pct. 3.11 alin.1 şi 2 din Ordinul Ministrului FinanŃelor
nr. 519/2005 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată .

În cuprinsul Deciziei de impunere pentru veniturile din transferul proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009  întocmită de organele de impunere din
cadrul AdministraŃiei FinanŃelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 3830..
comunicată contribuabilului la data de 15.05.2009, se precizează că :" Împotriva
măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contest aŃie, care se depune, în
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termen de 30 de zile de la comunicare, la organul f iscal emitent. Prezenta
reprezint ă titlu de crean Ńă şi constituie în ştiin Ńare de plat ă, conform legii."

Astfel, întrucât actul administrativ fiscal în cauz ă con Ńine elementele
prevăzute la art.43 alin.(2) lit. i din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedur ă
fiscal ă, potrivit dispozi Ńiilor art.207 alin.(4) din acela şi act normativ, precizate
anterior petentul nu mai putea s ă depun ă contesta Ńie dup ă data de 15.06.2009.

În consecin Ńă, având în vedere faptul că petentul a depus contestaŃie, la data de
14.08.2009, în loc de 15.06.2009, potrivit dispoziŃiilor legale, respectiv art.207 alin.(1)
din OG 92/2003 republicată la 31.07.2007 privind Codul de procedură fiscală, coroborat
cu cele ale pct. 3.11 alin.1 şi 2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OG
92/2003 privind Codul de procedură fiscală aprobate de Ordinul Pres. ANAF nr.
519/2005, rezult ă formularea tardiv ă a acesteia cu 59 zile  peste termenul legal de 30
de zile prevăzut de lege, ceea ce atrage imposibilitatea antamării fondului cauzei şi a
motivelor acŃiunii legate de aceasta.

Raportat la dispoziŃiile art.217 alin.(1) din OG 92/2003 republicat ă care
stipuleaz ă că: "Dac ă organul de solu Ńionare competent constat ă neândeplinirea
unei condi Ńii procedurale, contesta Ńia va fi respins ă fară a se proceda la analiza pe
fond a cauzei.", organele de soluŃionare a contestaŃiei urmează să se pronunŃe în
consecinŃă relativ la contestaŃia formulată. 

Pentru considerentele arătate şi în temeiul art.207 alin.(1) coroborat cu cele ale
art. 217 alin.(1) din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală se : 

                          

                                                     D E C I D E       

          Respingerea in totalitate a contestaŃiei formulate de DL. T.M. din localitatea
Râmnicu-Vâlcea, str. S. nr. ..... , judetul Valcea,  ca tardiv introdusă .

 Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată
la Tribunalul Vâlcea în termen de 6 luni de la data comunicării.      
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