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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice  a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice prin  adresa nr. cu privire la 
contestatia formulata de domnul  C.

Contestatia  a  fost  formulata  impotriva  masurilor  dispuse  prin  Decizia  de 
impunere din oficiu  nr. prin care s-a stabilit suma de   lei  ce reprezinta impozit 
pe venit pe anul 2001.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut la art. 177 din O.G. nr. 92/2003 
(R)(A) privind Codul de procedura fiscala.

Directia Generala a Finantelor Publice  prin biroul solutionarea contestatiilor, 
constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 175 si art. 176 din 
O.G.  nr.  92/2003  (R)(A)  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  este  competenta  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

.
I.-D.C.M  contesta masurile dispuse prin Decizia de impunere din oficiu nr. 

prin care s-a stabilit impozit pe venitul anual regularizat in anul 2001, deoarece nu au 
fost calculate deducerile personale.

II.-Administratia Finantelor Publice  analizand motivatiile  contestatorului, 
constata ca domnul C nu a depus Declaratie speciala privind veniturile realizate pe 
anul  2001  in  urma  notificarii  inaintate  contribuabilului,drept  urmare  conform 
procedurilor  prevazute in legislatia fiscala a emis  decizia de impunere din oficiu. 

III.-Luind  in  considerare  constatarile  organului  de  inspectie  fiscala, 
documentele  existente  la  dosarul  contestatiei  precum  si  actele  normative  in 
vigoare  in  perioada  invocata  de  contestatoare  si  organul  de  control  se  retin 
urmatoarele:

In fapt-domnul C nu a depus Declaratie speciala privind veniturile realizate 
pe anul 2001 si in urma notificarii si in baza referatului privind estimarea bazei de 
impunere nr.  intocmit de organul fiscal din cadrul A.F.P., a emis Decizia de impunere 
din oficiu nr. ,stabilindu-se diferenta de impozit anual regularizat de plata in suma de 
lei , anexata la dosarul cauzei.

In drept cauza isi gaseste solutionarea in prevederile reglementate de legislatia 
fiscala,  respectiv art.80 –81 –82 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala,  care  precizeaza  :”Nedepunerea  declaratiei  fiscale  da  dreptul  organului 
fiscal  sa procedeze la stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale prin estimarea 
bazei  de  impunere  potrivit  art.  65(  daca  organul  fiscal  nu  poate  determina 
marimea bazei de impunere , acesta trebuie sa o estimeze[.….]); stabilirea din 
oficiu  a obligatiei fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 
15 zile de la instiintarea contribuabilului privind depasirea termenului legal de 
depunere a declaratiei fiscale [….].”

Avand in vedere cele ,mentionate in continutul deciziei contestatia urmeaza a 
fi respinsa ca neintemeiata.

Pentru considerentele retinute in continutul deciziei si in temeiul art.175 , 180 
si art. 186 al (1) din O.G. nr. 92/2003(R)(A) privind Codul de procedura fiscala.  

Directorul  Executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului 
;
                                               D E C I D E :

Art.1.-Respingerea  in  totalitate  a  contestatiei  pentru  suma  de   lei 
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reprezentand diferenta  de  impozit  anual  de  regularizat  stabilita  in  plus  prin 
Decizia de impunere nr.

-

Art.2.-  Prezenta  decizie  poate  fi  atacata  in  termen  de  6  luni  de  la 
comunicare la Tribunalul . 

                   DIRECTOR EXECUTIV , 
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