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DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de Dl. x, înregistrat� la  Administra�ia 

Finan�elor Publice sub nr. 
 

 
 Obiectul contesta�iei îl reprezint� suma de  lei  reprezentând impozit pe 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal. 
 Suma de  lei a fost stabilit� de reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice 
prin Decizia de impunere privind veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2007 nr.. 
 
 Contesta�ia nu este depus� în termenul legal prev�zut de art.207, alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatând c� în spe�� sunt îndeplinite dispozitiile art.209 (1), din O.G. 
nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contes�atii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, este legal învestit s� 
solu�ioneze contesta�ia formulat�. 
  
 Decizia de impunere privind veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2007 nr. a fost întocmit� de reprezentan�ii Administra�iei 
Finan�elor Publice �i comunicat� contestatorului în data de 29.06.2007 potrivit 
semn�turii de luare la cuno�tin�� a contribuabilului din decizia de impunere. 
. 
 Dl.x depune contesta�ie la Administra�ia Finan�elor Publice  în data de 
09.08.2007 împotriva Deciziei de impunere privind veniturile din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal nr., fiind înregistrat� la organul fiscal 
sub nr..  
  
 În drept, art.207 alin (1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� prevede:  „Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.” 
  La art. 213, alin (5) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� prevede:  
 „Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor 
de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� aceast� sunt 
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
 
 De asemenea, prevederilor art.217(1) din aceea�i O.G. nr.92/2003, republicat�, 
privind  Codul de procedur� fiscal� arat�: 
 
 “Dac� organul de solu�ionare competent constat� neândeplinirea unei condi�ii 
procedurale, contesta�ia va fi respins�  f�r� a se proceda la analiza pe fond a 
cauzei. ‘’ 
 
 Având în vedere cele men�ionate mai sus, contesta�ia, formulat� de dl.x, 
urmeaz� a fi respins� ca nedepus� în termen. 
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 Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în baza art.217 alin (1) 
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
 
 
 D E C I D E  
 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de dl. x din, ca nedepus� în termen. 
 
  
 


