DECIZIA NR.19 emis de DGFP Hunedoara în anul 2007
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara a fost
sesizat asupra contesta iei formulat de domnul X.
Contesta ia nr…/...2007 a fost formulat împotriva DECIZIEI DE
IMPUNERE ANUAL pentru persoanele fizice române cu domiciliul în
România pe anul 2003 num rul ... emis la data de 30 septembrie 2004 de
c tre Administra ia finan elor publice a ora ului Vulcan, privind suma de …
lei reprezentând diferen de impozit anual de regularizat stabilit în
plus.
Ulterior cu adresa nr…/...2007 înregistrat la D.G.F.P. a jude ului
Hunedoara sub nr…/...2007, contestatorul în completare la contesta ia
nr…/...2007 face urm toarele preciz ri suplimentare: “contesta ia se refer
mai exact la Soma ia transmis de Administra ia Finan elor Publice Vulcan
prin care apar major ri la IVG de … RON, în condi iile în care eu nu am
primit Dispozi ia de impunere pe 2003”.
Constatând c în spe a sunt îndeplinite condi iile prev zute de art.175
alin.(1) i art.179 alin.(1) lit.a din Ordonan a Guvernului nr.92/2003
Republicat , privind Codul de procedur fiscal , Direc ia general a
finan elor publice a jude ului Hunedoara este investit s se pronun e
asupra contesta iei formulat de domnul X.
Cauza supus
solu ion rii este dac
Direc ia general
a
finan elor publice a jude ului Hunedoara se poate investi cu analiza pe
fond a contesta iei în condi iile în care contestatorul nu a respectat
termenul legal de exercitare a c ii administrative de atac.

In fapt, societ ii contestatoare i-a fost comunicat DECIZIA DE

IMPUNERE ANUAL pentru persoanele fizice române cu domiciliul în
România pe anul 2003 num rul … emis la data de 30 septembrie 2004 în
data de 17.11.2004, a a cum rezult din confirmarea de primire a acestei
decizii.
Contesta ia formulat de domnul X împotriva Deciziei de impunere
anual a fost depusa la data de 05.02.2007, direct la registratura Direc iei
generale a finan elor publice a jude ului Hunedoara unde a fost înregistrat .
Se re ine c prin Decizia de impunere reprezentan ii Administra iei
finan elor publice a ora ului Vulcan au men ionat: "Impotriva m surilor
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dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în
termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent".

In drept, art.177 “Termenul de depunere a contesta iei” din

Ordonanta Guvernului nr.92/2003 Republicat Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 Republicat , privind Codul de procedur fiscal , prevede:
“(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.”

iar alin.1 al art.187 “Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea
condi iilor procedurale” din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat ,
privind Codul de procedur fiscal , prevede:
“ (1) 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.”
Reprezentan ii Administra iei au dat posibilitatea contestatorului s
respecte prevederile privind procedura de contestare a actelor
administrative fiscale, procedur care face obiectul Titlului IX din Codul de
procedur fiscal .
Astfel, se re ine c domnul X a depus contesta ie la Direc ia
general a finan elor publice a jude ului Hunedoara peste termenul de 30
de zile prev zut de art.177 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat , termen indicat i în dispozitiile
finale ale deciziei de impunere contestate, dec zând din dreptul de a-i fi
solu ionat pe fond contesta ia, astel încât aceasta urmeaz a fi respins
ca nedepus în termen.
Cu privire la solicitarea petentului privind constatarea faptului
c , Decizia de impunere nu este semnat
i nu poart semn tura
emitentului, se re ine:
In drept, art.43 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat ,
privind Codul de procedur fiscal , prevede:
(3)Actul administrativ fiscal emis în condi iile alin.(2) prin
intermediul mijloacelor informatice este valabil i în cazul în care nu
poart semn tura persoanelor împuternicite ale organului fiscal,
potrivit legii, i tampila organului emitent, dac îndepline te cerin ele
legale aplicabile în materie.
(4)Prin ordin al ministrului finan elor publice se stabilesc categoriile
de acte administrative care se emit în condi iile alin.(3).
Ordinul nr.1430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor
informatice a unor acte administrative, prevede:
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ART.1 “Urm toarele acte administrative emise prin intermediul
mijloacelor informatice, în procesul de administrare a impozitului pe
venitul global, sunt valabile f r semn tura i tampila organului
emitent, îndeplinind cerin ele legale aplicabile actelor administrative:
- Decizia de impunere anual , cod 14.13.02.13/a;
- […] ”
Referitor la contestarea soma iei nr…. din 2006, se re in
urm toarele:
In drept, art.141 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedur fiscal , prevede: “Executarea silit începe prin comunicarea
soma iei” coroborat cu dispozi iile art.169 din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal care stipuleaz :
“(1) Persoanele interesate pot face contesta ie împotriva oric rui
act de executare efectuat cu înc lcarea prevederilor prezentului cod
de c tre organele de executare, precum i în cazul în care aceste
organe refuz s îndeplineasc un act de executare în condi iile legii.
(3) Contesta ia poate fi f cut
i împotriva titlului executoriu în
temeiul c ruia a fost pornit executarea, […].
(4) Contesta ia se introduce la instan a judec toreasc
competent i se judec în procedur de urgen .”
Având în vedere prevederile legale mai sus enun ate se re ine c
Direc ia general a finan elor publice a jude ului Hunedoara nu se poate
investi cu solu ionarea contesta iei cu referire la Soma ie, întrucât
competen a material de solu ionare apar ine instan ei judec tore ti.
Având în vedere cele re inute i în temeiul prevederilor art.169,
art.187 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , se
DECIDE:
1. Respingerea ca nedepus în termen a contesta iei formulat de
domnul X pentru suma de … lei reprezentând diferen de impozit
anual de regularizat stabilit în plus.
2. Lipsa competentei materiale a Direc iei generale a finan elor publice
a jude ului Hunedoara pentru cap tul de cerere privind Soma ia nr…/2006,
aceasta revenind instan ei judec tore ti.
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