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DECIZIA NR. 44 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
         
       Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., a fost sesizat� cu 
adresa nr..../...2009, de Administra�ia fina�elor publice a municipiului ..., 
asupra contesta�iei formulat� de contestatorul X, cu domiciliul în ..., str...., 
bl...., sc...., ap...., jude�ul ..., împotriva DECIZIEI referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, centralizatoare nr..../...2009 �i care vizeaz� suma total� 
de ... lei reprezentând accesorii aferente impozitului pe venitul din 
profesii libere �i comerciale �i împotriva DECIZIILOR DE IMPUNERE 
PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din 
activit��i independente pe anul 2007 nr..../...2007 �i pe anul 2008 
nr..../...2008, care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând pl��i 
anticipate cu titlu de impozit pe venit. 
 
        Contesta�ia formulat� împotriva DECIZIEI referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii, centralizatoare nr..../...2009 a fost depus� în termenul 
legal prev�zut de art.207 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, cu excep�ia contesta�iei 
formulat� împotriva DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU 
TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 
2007 nr..../...2007 �i pe anul 2008 nr..../...2008. 
 
          Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
       I. Prin contesta�ia formulat�, contestatorul solicit� 
exonerarea de la plata obliga�iilor de plat� accesorii ca fiind 
eronat �i ilegal calculate, sus�inând faptul c�, la data de 
22.01.2009 i-a fost comunicat un act cu referire la trei decizii de pl��i 
accesorii �i care reprezint� obliga�ii de plat� accesorii aferente achit�rii cu 
întârziere a sumelor din deciziile de impunere pentru pl��i anticipate cu titlu 
de impozit la nivelul anului 2007 �i 2008, în condi�iile în care, acestea nu i 
s-au adus la cuno�tin��.   
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         De asemenea, contestatorul sus�ine c� deciziile sunt întocmite 
retroactiv pentru pretinse penalit��i calculate dup� verificarea �i 
compensarea efectuat�, respectiv dup� decizia de impunere anual� 
nr..../...2008, conform c�reia, din suma de restituit au fost sc�zute toate 
obliga�iile restante, rezultând de asemenea diferen�� de impozit de restituit 
�i care reprezint� contribu�ie achitat� în avans �i nedatorat�. 
         Concluzionând, contestatorul sus�ine c� pretinsele penalit��i sunt 
aplicate inclusiv sumei nedatorate �i a diferen�ei care a fost restituit�, de 
unde rezult� modul eronat în care au fost calculate.   
 
      II. Organele de inspec�ie fiscal� din cadrul Administra�iei 
finan�elor publice a municipiului ..., în temeiul art. 88 lit.c) �i art.119 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat la 
calcularea, prin aplica�ia informatic� Eviden�a analitic� pe pl�titor, a 
major�rilor de întârziere datorate pentru debitele neachitate, astfel:                                                                           
1. Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de                                
plat� accesorii. 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2007, nr..../...2007, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   
   

 
2. Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii. 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2007, nr..../...2008, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   
   

3. Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii. 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2007, nr..../...2008, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   

 
      Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organele 
fiscale arat� urm�toarele: 
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      In data de 26.03.2007 a fost întocmit� decizia pentru pl��i anticipate 
cu titlu de impozit pentru anul 2007, nr...., transmis� contribuabilului prin 
po�t� cu confirmare de primire, recomandata nr. .../...2007 �i confirmat� 
de acesta în data de ...2007.  
      In data de 18.06.2008 a fost întocmit� decizia de impunere pentru 
pl��i anticipate cu titlu de impozit pentru anul 2008, nr...., transmis� 
contribuabilului prin po�t� cu confirmare de primire, recomandata 
nr..../...2008 �i confirmat� de acesta în data de 30.06.2008.  
      Pentru anul 2007 s-a intocmit decizia de impunere anuala nr. 
.../...2008.  
      In urma emiterii deciziei de impunere anuala, impozitul pe venitul net 
anual impozabil datorat pentru anul 2007, este în sum� de ... lei, 
obliga�iile stabilite privind pl��ile anticipate sunt în sum� de ... lei, 
rezultând diferen�a de impozit anual de regularizat, stabilit� în minus, în 
suma de ... lei.  
      In vederea restituirii diferen�ei de impozit în sum� de ... lei s-a 
procedat la efectuarea compens�rii din oficiu, întocmindu-se în acest 
sens în�tiin�area de compensare nr..../...2008. Dup� compensare a 
rezultat diferemta de impozit de restituit în sum� de ... lei, restituit� 
contribuabilului în data de 04.12.2008 pe baza în�tiin��rii de restituire 
nr..../...2008. 
      Din analiza situa�iei analitice debite pl��i solduri, pentru anul 2008, 
contribuabilul nu �i-a îndeplinit obliga�iile de plata stabilite prin deciziile 
de impunere prezentate mai sus, fapt ce a condus la calculul major�rilor 
de întârziere.  
 
         III. Având în vedere contesta�ia formulat� �i motivele invocate 
de peti�ionar, prevederile actelor normative în vigoare, se re�ine 
c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... este 
investit� a se pronun�a dac� în mod corect �i legal, 
reprezentan�ii Administra�iei Finan�elor Publice a 
municipiului ... au stabilit în sarcina petentului, major�ri de 
întârziere prin decizia referitoare la obliga�iile de plat�  
accesorii  aferente obliga�iei fiscale. 
 
         A. Referitor la accesoriile în sum� de ... lei aferente impozitului 
pe veniturile din profesii libere, cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� 
accesoriile stabilite de Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
... ca datorate de contestator,  în  condi�iile în care, organele fiscale, în 
examinarea st�rii de fapt fiscale, nu au avut în vedere prevederile 
legale aplicabile spe�ei �i toate documentele justificative existente la 
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dosarul fiscal, care constituie mijloace de prob� relevante pentru 
stabilirea drepturilor �i obligatiilor fiscale corelative. 
 
        La nivelul anului 2007 �i 2008, contribuabilul a exercitat profesia de 
avocat, ob�inând astel venituri din profesii libere. 
 
        In baza Declara�iei privind veniturile estimate din activit��i 
independente, depus� de c�tre contribuabil, înregistrat� la Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ... sub nr..../...2007, la data de 26.03.2007 
s-a emis DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE 
IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 2007, prin care s-
au stabilit în sarcina contribuabilului pl��i anticipate cu titlu de impozit în 
suma de ... lei calculate la venitul estimat de 12.00... lei realizat din 
exercitarea profesiei de avocat. Pl��ile anticipate s-au repartizat 
astfel: 15.03.2007 =   ... lei 
           15.06.2007 = ... lei 
           15.09.2007 = ... lei 
           15.12.2007 = ... lei 
        De asemenea, în baza Declara�iei privind venitul estimat, depus� de 
c�tre contribuabil, înregistrat� la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ... sub nr..../...2008, la data de 18.06.2008 s-a emis DECIZIA DE 
IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT pe anul 2008, 
prin care s-au stabilit în sarcina contribuabilului pl��i anticipate cu titlu de 
impozit în suma de ... lei calculate la venitul estimat de 5.00... lei realizat 
din exercitarea profesiei de avocat. Pl��ile anticipate s-au repartizat 
astfel: 15.03.2008 = ... lei 
           15.06.2008 = ... lei 
           15.09.2008 = ... lei 
           15.12.2008 = ... lei 
 
       In data de 19.06.2008, organul fiscal emite DECIZIA DE IMPUNERE 
ANUAL� pentru veniturile realizate din România de persoane fizice pe 
anul 2007, nr.... prin care se stabile�te impozitul pe venitul net anual 
impozabil datorat în sum� de ... lei, calculat la venitul net de ... lei, declarat 
de contribuabil ca realizat pe anul 2007. De re�inut c�, prin aceast� decizie 
s-a stabilit în minus o diferen�� de impozit anual de regularizat în sum� de 
... lei. 
 
        Din analiza situatiei analitice debite plati solduri, an fiscal 2008, 
anexat� de organul fiscal la dosarul cauzei, cod debit 51 (obliga�ii - venituri 
din profesii libere �i comerciale), se constat� c�:  
- pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2007 �i termen de plat� 15 

decembrie 2007 nu au fost achitate integral, diferen�a de pl��i anticipate 
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în sum� de ... lei, fiind stins� prin pl��i efectuate de contribuabil, 
astfel: 

� 08 mai   2008   -  ... lei 
� 25 iunie 2008   -  ... lei 

- pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe anul 2008, respectiv suma de ... lei 
cu termen de plat� 15 martie 2008 �i suma de ... lei cu termen de plat� 
15 iunie 2008, nu au fost achitate la termen, acestea fiind stinse prin 
compensare la data de 27 octombrie 2008, potrivit In�tiin��rii de 
compensare nr..../...2008.  
 
          Astfel, pentru plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale de natura 
pl��ilor anticipate cu titlu de impozit pe veniturile din profesii libere, organele 
fiscale au procedat la calcularea major�rilor de întârziere aferente, astfel:                                                                           
1. Prin Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de                                
plat� accesorii, major�ri de întârziere în sum� de ... lei: 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2007, nr..../...2007, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   
   

 
2. Prin Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
major�ri de întârziere în sum� de 138 lei: 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2008, nr..../...2008, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   
   

3. Prin Decizia nr..../...2009 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
major�ri de întârziere în sum� de ... lei: 
- baza generatoare de accesorii - DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I 
ANTICIPATE CU TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i 
independente pe anul 2008, nr..../...2008, astfel: 

Impozit venit Perioada de calcul al major�rilor Suma 
   

 
                   
           IN DREPT, referitor la “Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit” 
art.82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz�: 
  “Stabilirea pl��ilor anticipate de impozit 
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     (1) Contribuabilii care realizeaz� venituri din activit��i 
independente, din cedarea folosin�ei bunurilor, cu excep�ia veniturilor din 
arendare, precum �i venituri din activit��i agricole sunt obliga�i s� 
efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de impozit, 
exceptându-se cazul veniturilor pentru care pl��ile anticipate se stabilesc 
prin re�inere la surs�.(…) 
   (3) Pl��ile anticipate se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 15 
inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, (…) 
  (5) Pentru stabilirea pl��ilor anticipate, organul fiscal va lua ca baz� de 
calcul venitul anual estimat, în toate situa�iile în care a fost depus� o 
declara�ie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul net din 
declara�ia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dup� caz. La 
stabilirea pl��ilor anticipate se utilizeaz� cota de impozit de 16%, prev�zut� 
la art.43 alin.(1).” 
 
         DECIZIA Nr.6 din 23 septembrie 2004 privind aplicarea unitar� a unor 
prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea ad�ugat� �i 
probleme de procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
 
    5. “Art. 44 �i art. 82 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, precum �i art. 88 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
    Solu�ie: 
    În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date 
în aplicarea art. 44 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, organul fiscal nu poate pretinde executarea 
obliga�iei stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dac� 
acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii. 
    Contribuabilul are obliga�ia efectu�rii pl��ilor anticipate începând cu 
data comunic�rii de c�tre organul fiscal a deciziei de impunere pentru 
pl��i anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru sumele înscrise în 
aceast� decizie �i pentru care termenele de plat� au expirat.” 
 
         Referitor la "Majorari de întârziere" prevederile din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
precizeaz�: 
   Art.119 “Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere.  
        (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 
   Art.120 “Major�ri de întârziere. 
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        (1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� 
�i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv.    
       (6) Pentru obliga�iile fiscale neachitate la termenul de plat�, 
reprezentând impozitul pe venitul global, se datoreaz� major�ri de 
întârziere dup� cum urmeaz�: 
    a) pentru anul fiscal de impunere major�rile de întârziere pentru 
pl��ile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pl��i 
anticipate se calculeaz� pân� la data pl��ii debitului sau, dup� caz, 
pân� la data de 31 decembrie; 
   b) major�rile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, 
potrivit lit.a), se calculeaz� începând cu data de 1 ianuarie a anului urm�tor 
pâna la data stingerii acestora,inclusiv; 
  c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere 
anual� este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de pl��i anticipate, 
major�rile de întârziere se recalculeaz�, începând cu data de 1 ianuarie a 
anului urm�tor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu 
impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual�, urmând a se 
face regularizarea major�rilor de întârziere în mod corespunz�tor.” 
         
       Prin prisma prevederilor legale enun�ate, în baza documentelor 
existente la dosarul cauzei �i fa�� de cele prezentate, se re�ine faptul c�, 
potrivit constat�rilor înscrise în Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii �i în referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, organul 
investit cu solu�ionarea contesta�iei nu se poate substitui organelor fiscale, 
în condi�iile în care acestea nu au stabilit cu  claritate situa�ia de fapt a 
contestatorului, �i mai mult, solu�ia fiscal� nu a fost adoptat� având în 
vedere prevederile legale admise de lege.  
                  
        Pe cale de consecin��, se impune desfiin�area DECIZIEI referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr..../...2009 contestat�, urmând a se reanaliza 
situa�ia de fapt fiscal�, în conformitate cu prevederile legale incidente în 
spe�a �i a se emite un nou act administrativ fiscal, în condi�iile prev�zute de 
lege. 
       Prin urmare, �inând cont de cele precizate,se vor aplica prevederile 
art.216 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz�: “Prin decizie se poate 
desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în 
vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 
      
       B. Referitor la cap�tul de cerere formulat împotriva deciziilor de 
impunere pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit pe anul 2007 �i 



 
     ����

 
 

  

8/10

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	������

anul 2008, privind necomunicarea �i ca urmare solicitarea anul�rii lor, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� se poate vorbi de o comunicare, 
în condi�iile în care din actele anexate dosarului contesta�iei �i a 
sus�inerilor organelor fiscale, se face dovada comunic�rii celor dou� 
decizii. 
 
        Prin contesta�ie, petentul solicit� anularea deciziilor de impunere 
pentru pl��i anticipate cu titlu de impozit, pe motiv c� nu îi sunt opozabile, în 
condi�iile în care acesta consider� c� deciziile în spe�� nu i s-au comunicat 
de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului .... 
 
        In fapt, DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE 
IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 2007, 
nr..../...2007 emis� de Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., a 
fost comunicat� petentului cu recomandata nr..../...2007, contestatorul 
luând cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat la data de 29.03.2007, 
potrivit confirm�rii de primire anexat� la dosar.  
         De asemenea, DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU 
TITLU DE IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 
2008, nr..../...2008 emis� de Administra�ia finan�elor publice a municipiului 
..., a fost comunicat� petentului cu recomandata nr..../...2008, contestatorul 
luând cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat la data de 30.06.2008, 
potrivit confirm�rii de primire anexat� la dosar.  
 
        A�a cum precizeaz� organul fiscal în referatul cu propuneri de 
solutionare a contestatiei, transmis cu adresa nr..../...2009, se face dovada 
comunic�rii celor dou� decizii de impunere pentru pl��i anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2007 �i anul 2008. 
 
        La data de 16.02.2009, contesta�ia a fost depus� de c�tre Cabinet 
Individual Avocat X din ..., la Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ..., fiind înregistrat� sub nr..../...2009. 
 
          In drept, potrivit art.207 alin.1 din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr.92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
  ART.207 „Termenul de depunere a contesta�iei 
    (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.” 
 
            In spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente prevederile 
din ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr.92 din 24 decembrie 2003 



 
     ����

 
 

  

9/10

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	������

privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care la art.217, 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.” 
 
             Potrivit ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr.519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct.3.11 se precizeaz�: 
„3.11. Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se 
aplic� în mod corespunz�tor, astfel: 
    1. Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, 
cu excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în 
calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul.” 
 
           Astfel, potrivit art.68 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
prevede: 
       “Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i 
îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, 
precum �i de alte dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea 
fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de 
procedur� civil�”. 
 
           Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de 
procedur� civil� : 
       “Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
         Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii 
zilei urm�toare. 
         Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în 
ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
         Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te 
într-o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea 
din urm� a lunii. 
         Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau 
când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr�itul primei 
zile de lucru urm�toare.” 
 
           Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul de 
depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de la data 
comunic�rii actelor atacate, respectiv data de 29.03.2007 �i 30.06.2008. 
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           Conform ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr.519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la 
pct.13.1 se precizeaz� : 
„13.1. 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; ” 
 
           Având în vedere c� petentul a înaintat contesta�ia cu dep��irea 
termenului legal, se va respinge ca nedepus� în termen contesta�ia 
formulat� împotriva Deciziilor de impunere pentru pl��i anticipate cu 
titlu de impozit pe anul 2007 �i anul 2008.   
 
          Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul prevederilor Ordonan�ei 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se           
      
                                                   DECIDE: 
 
     1. Desfiin�area DECIZIEI referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
centralizatoare nr..../...2009 emis� de Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ..., pentru suma de ... lei reprezentând accesorii aferente 
impozitului pe venitul din profesii libere �i comerciale, în vederea 
refacerii pentru aceea�i perioad� �i acela�i tip de impozit, conform celor 
re�inute. 
     2. Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulat� 
împotriva DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU DE 
IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 2007, 
nr..../...2007 �i DECIZIA DE IMPUNERE PENTRU PL��I ANTICIPATE CU TITLU 
DE IMPOZIT privind venitul din activit��i independente pe anul 2008, 
nr..../...2008, emise de Administra�ia finan�elor publice a municipiului ... �i 
care vizeaz� suma total� de ... lei reprezentând pl��i anticipate cu titlu 
de impozit pe venit. 
 
       Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la 
comunicare. 


