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DECIZIA  Nr. 63 / ....2010
privind solutionarea contestatiei formulata de

...
      impotriva Deciziei de Impunere nr..../....2010 privind obligatiile fiscale

suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care
desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere,   

emisa in baza Raportului de inspectie fiscala nr..../....2010
 de  Directia generala a finantelor publice a judetului Ilfov 

Activitatea de inspectie fiscala

Directia  generala a finantelor  publice a judetului  Ilfov a fost  sesizata,  prin
adresa inregistrata sub nr..../....2010, cu privire la contestatia formulata de ... cu sediul
social  in  ...,  judetul  Ilfov,  impotriva  Deciziei  de Impunere  nr..../.....2010  privind
obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane
fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de
asociere,  emisa  in  baza  Raportului  de  inspectie  fiscala  nr..../.2010  de  Directia
generala a finantelor publice a judetului Ilfov -  Activitatea de inspectie fiscala.        
    

Contestatia se refera la  suma de ...  lei,  reprezentand majorari  de intarziere
pentru T.V.A. .
        

S-a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de procedura impuse de art.
206, art. 207 alin.(1) si art. 209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constatandu-
se  urmatoarele : 

-contestatia nu a fost depusa in termenul impus de art.207 alin.(1) din Codul de
procedura fiscala la organul emitent al actului atacat, respectiv in termen de 30 de
zile.  Decizia  de Impunere nr..../....2010 privind obligatiile fiscale  suplimentare  de
plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati
independente  in  mod  individual  si/sau  intr-o  forma  de  asociere,  emisa  in  baza
Raportului de inspectie fiscala nr..../....2010 de  Directia generala a finantelor publice
a  judetului  Ilfov  -  Activitatea  de  inspectie  fiscala  a  fost  comunicata  si  luata  la
cunostinta in data de ....2010, prin remitere sub semnatura pe numele ... in calitate de
asociat ;

-contestatia a fost depusa si inregistrata la organul emitent al actului atacat la
data de ....2010 sub nr....  de ...  in calitate de asociat  la  ...,  asa cum reiese si  din
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referatul  nr..../....2010,  intocmit  de  Activitatea  de  inspectie  fiscala  –  Serviciul
inspectie fiscala persoane fizice.

In  drept,  art.  207  alin.(1)  si  art.217  alin.(1)  din  Ordonanta Guvernului
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare prevad :

“ ART. 207
Termenul de depunere a contestaţiei
(1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării

actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.
                                                                                                        

ART. 217
Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
(1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei

condiţii procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a
cauzei.”

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai  sus, Directia generala a
finantelor  publice  a  judetului  Ilfov  constata  ca,  in  speta,  nu  sunt  indeplinite
dispozitiile art. 207 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura  fiscala,  republicata,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si,  in
consecinta, urmeaza a se respinge contestatia, fara a se proceda la analiza pe fond a
cauzei.     
                                              

Pentru  considerentele  aratate  in  continutul  prezentei  decizii,  in  temeiul
prevederilor art.207 alin.(1) si art.217 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare, se        

                                                        DECIDE:

Se respinge contestatia formulata de  ... pentru  suma de ..  lei,  reprezentand
majorari de intarziere pentru TVA., pentru neindeplinirea conditiilor procedurale.
                                                   

Prezenta decizie poate fi  atacata,  conform prevederilor  art.218 alin.  (2)  din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si
completarile  ulterioare,  la  instanta  judecatoreasca de  contencios  administrativ
competenta, in conditiile legii.

                                                  DIRECTOR EXECUTIV,
 

                                                             
 

                                                                                                            


