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             Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea, investit� cu solu�ionarea
contesta�iilor conform titlului IX, cap. 2, art. 209 din O.G. 92/2003 R, privind
Codul de procedur� fiscal�, a fost sesizat� de Serviciul Inspec�ie Fiscal�
Persoane Fizice - ACTIVITATEA DE INSPEC�IE FISCAL� 1  din cadrul
D.G.F.P. Tulcea, asupra contesta�iei formulat� de A.F. X, împotriva Deciziei de
impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia
fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod
idividual �i/sau într-o form� de asociere, nr.../2008 �i a Deciziei de impunere
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal�
pentru persoane fizice care desf��oar� activit��i independente în mod individual
�i/sau într-o form� de asociere nr.../2008, emise în baza constat�rilor stabilite
prin Raportul de inspec�ie fiscal� general� nr.../2008, pentru suma total� de ...
lei, reprezentând: ...lei impozit pe venit, ... lei accesorii aferente �i ... lei fond
activit��i d�un�toare s�n�t��ii.
              Contesta�ia nu a fost depus� în termenul legal prev�zut la art. 207,
pct.(1) din O.G. 92/2003 R privind Codul de procedur� fiscal�, în raport de data
primirii de c�tre petent� a deciziilor de impunere nr.../16.05.2008 �i
nr.../16.05.2008, respectiv 19.05.2008 (cf. datei înscrise pe confirmarea de
primire aflat� în copie la dosarul cauzei), �i data înregistr�rii contesta�iei la
A.I.F 1 - D.G.F.P. Tulcea, respectiv 09.10.2008.
         Contesta�ia este semnat� de titularul dreptului procesual, conform
prevederilor art. 206 din O.G.  nr. 92/2003 R.    
              Condi�iile de procedur� nefiind îndeplinite conform prevederilor art.
207 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, potrivit
prevederilor art.213, alin(5) din acela�i act normativ, “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� acestea sunt întemeiate, nu se va mai
proceda la analiza pe fond a cauzei.”   La pct. 9.3 din Ordinul pre�edintelui
ANAF  nr. 519/2005, se specific�:  “ În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de
procedur� pot fi urm�toarele: nerespectarea termenului de depunere a
contesta�iei, lipsa calit��ii procesuale,.........”

              Din documentele existente la dosarul cauzei, rezult� urm�toarele:

             I.Petenta, A.F. X  identificat� prin C.I.F. ..., înregistrat� la O.R.C. sub
nr..., contest� Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar�
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere
nr.../2008 �i Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care  desf��oar�  activit��i  



independente în mod individual  �i/sau  într-o  form� de asociere nr.../2008,
emise în baza constat�rilor stabilite prin Raportul de inspec�ie fiscal� general�
nr.../2008,  cu privire la suma total� de ...lei, reprezentând : ... lei diferen�� de
impozit pe venitul net anual, ... lei major�ri de întârziere aferente, ... lei fond  
activit��i d�un�toare s�n�t��ii, motivând urm�toarele:
                 - “c� aceast� inspec�ie fiscal� a fost efectuat� pentru o persoan� f�r�
capacitate de folosin�� �i de exerci�iu, acestea încetând la data la care firma a
fost radiat�”, anume la data de 10.05.2005;    
                  -având în vedere  c�  existen�a A.F. X  a încetat la data men�ionat�
mai sus, petenta consider� c� “în mod eronat au fost stabilite în sarcina lui N T
�i N G obliga�ii fiscale în baza unui control fiscal ilegal.”         
               Fa�� de motiva�iile prezentate mai sus, petenta solicit� �tergerea
obliga�iilor fiscale stabilite în sarcina lui N T �i N G. 

             II. Organele de control fiscal din cadrul D.G.F.P. Tulcea - A.I.F. 1 -
Serviciul Inspec�ie Fiscal� Persoane Fizice, au verificat modul de stabilire,
eviden�iere �i virare a obliga�iilor fiscale de c�tre A.F. X.                                      
             Concluziile controlului au fost consemnate în Raportul de inspec�ie
fiscal� general� nr.../2008,   în  baza  c�ruia  s-au  emis Decizia de impunere
nr.../2008 pentru N T �i  Decizia de impunere nr./2008 pentru N G, prin care
s-au stabilit în sarcina A.F.X obliga�ii fiscale suplimentare de plat� la bugetul
general consolidat în sum� total� de ... lei, reprezentând: o diferen�� de ... lei la
impozitul pe venit, accesorii aferente impozitului pe venit stabilit suplimentar în
sum� de ... lei �i ... lei pentru fondul activit��ilor d�un�toare s�n�t��ii. 
               III.Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, a sus�inerilor
petentei precum �i a actelor normative în vigoare, se re�in urm�toarele:

          Direc�ia General� a Finan�elor Publice Tulcea este investit� s� se
pronun�e dac� în situa�ia în care nu sunt îndeplinite condi�iile de
procedur� în conformitate cu art. 207 din O.G. nr. 92/2003 R,  contesta�ia
formulat� de A.F. X, va fi respins� f�r� a se proceda la analiza  pe fond a
cauzei, potrivit art. 213 �i 217 din O.G. nr. 92/2003 R.                                       
           În fapt, în urma verific�rii la A.F. X, organele fiscale au constatat o
diferen�� de ... lei la impozitul pe venit pentru care s-au calculat major�ri de
întârziere aferente în sum� de ... lei, iar taxa asupra activit��ii d�un�toare
s�n�t��ii nefiind calculat� �i pl�tit� pentru perioada verificat� (01.01.2004-
30.06.2005), s-a stabilit o diferen�� de plat� de ... lei, pentru care au fost
calculate major�ri de întârziere aferente în sum� de ... lei. Concluziile
controlului au fost consemnate în Raportul de inspec�ie fiscal� nr.../2008, în
baza c�ruia au fost emise deciziile de impunere nr... si nr... ambele din data de
16.05.2008 �i care i-au fost comunicate petentei cu adresa nr.../16.05.2008, �i



primite în data de 19.05.2008, conform semn�turii contribuabilului de pe
confirmarea de primire  (aflat� în copie la dosarul cauzei).
         Petenta nu este de acord cu diferen�ele stabilite �i formuleaz� prezenta
contesta�ie, pe care o depune la A.I.F. 1 - D.G.F.P. Tulcea în data de
09.10.2008.                                                                                                               
       În drept, cauza î�i g�se�te solu�ionarea în prevederile O.G. 92/2003
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� �i Ordinul pre�edintelui ANAF 
nr. 519/2005, privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G. 92/2003.                                                                                                          
         * Potrivit prevederilor art. 217 din O.G. 92/2003: “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”, iar la
pct. 13.1 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 519/2005,  se stipuleaz�:
                 “Contesta�ia poate fi respins� ca:                  
            a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste
termenul prev�zut de prezenta lege;
                ................”
            * În deciziile de impunere nr.../16.05.2008 �i nr.../16.05.2008 primite de
petent� la data de 19.05.2008, la pct.7 “Dispozi�ii finale” se arat�:               “În
conformitate cu art.205 �i art.207 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, împotriva sumelor de plat� �i/sau
aprobate la rambursare prin prezenta se poate face contesta�ie, care se depune, în
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sanc�iunea
dec�derii. Prezenta decizie de impunere reprezint� titlu de crean��.”               
De�i petenta primise deciziile de impunere mai sus men�ionate, conform
confirm�rii de primire din data de 19.05.2008 �i avea posibilitatea de contestare
în termenul legal de 30 zile de la data comunic�rii, petenta depune contesta�ia la
A.I.F.1 - D.G.F.P. Tulcea la data de 09.10.2008, cu întârziere de 113 zile, în
afara termenului imperativ stabilit prin art.207, alin.(1) din O.G. 92/2003:        
“Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii actului
administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.”          

                Având în vedere cele prezentate mai sus, precum �i prevederile legale
incidente în spe��, urmeaz� a se respinge contesta�ia petentei ca nedepus� la
termen.
               Fa�� de cele re�inute în prezenta decizie, în temeiul art.216, alin.1 din
O.G. 92/21.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se

                                                    DECIDE:



               Art.1 Respingerea ca dec�zut� din termen a contesta�iei formulat� de
A.F. X împotriva Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar�
activit��i independente în mod individual �i/sau într-o form� de asociere
nr.../16.05.2008 �i a Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit
suplimentar de plat� de inspec�ia fiscal� pentru persoane fizice care desf��oar�
activit��i independente  în mod individual �i/sau intr-o form� de asociere
nr.../16.05.2008,  privind suma total� de ... lei.
               Art.2 Prezenta decizie poate fi atacat� în termen de 6 luni de la data
comunic�rii, la Tribunalul Tulcea - sec�ia contencios administrativ.  
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