
DECIZIA nr. 10/2005

Serviciul Solu�ionare Contestatii din cadrul Direc�iei Generale

a Finan�elor Publice a fost sesizat de Administratatia Finan�elor

Publice, asupra contesta�iei depuse de X din municipiul .

X din localitatea  cu domiciliul în b-dul Dacia bloc M7 scara B apt.5, formuleaz� contesta�ie

împotriva deciziilor de pla�i anticipate nr. Y si nr.Y pentru activitatea de taximetrie emise de

Administra�ia Finan�elor Publice a municipiul .

La data de 09.12.2004, formuleaz� si depune la D.G.F.P.

contesta�ia înregistrata sub nr.Y

Dosarul contesta�iei a fost transmis la D.G.F.P.  fiind înregistrata sub nr. Y.

In sus�inerea cauzei, contestatorul arata ca "Am fost impozita�i tot anul 2004, de�i am depus

dosar la dvs. înregistrat la nr. Y pentru scutire de impozit deoarece nu am putut ob�ine autoriza�ie de

execu�ie taxi nr. Y in data deY . Totodat� in perioada 09.03.2004 - 05.08.2004 am avut ma�ina

închiriata la S.C. X conform contractului de închiriere nr. Y si contractului de munca nr. Y care au

fost depuse la Administra�ia Finan�elor Publice  si la Inspec�ia Teritoriala de Munca si au fost

reziliate in data de 05.08.2004 (anexate in copii xerox)."

Contesta�ia nu a fost depusa in termenul de 30 zile prev�zut de ârt.I76 alin 1 din Ordonan�a

Guvernului nr.92/29.12.2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Ordonan�a  Guvernului nr. 92/29.12.2003  privind  Codul de procedura fiscala prevede la

art. 176 alin. l: "contesta�ia se depune, in termen de 30 zile de la comunicarea actului, sub sanc�iunea

dec�derii."

Contrar reglementarilor men�ionate mai sus, X au depus contesta�ie la Administra�ia

Finan�elor Publice  la data de 09.12.2004 fiind înregistrata sub nr.Y , deci cu o întârziere de 14 zile.

Fata de considerentele ar�tate mai sus si in temeiul prevederilor art. 180 din Ordonan�a

Guvernului nr. 92/29.12.2003 se

DECIDE

- respingerea contesta�iei depuse de X ca nedepusa in termen.

- prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul  in termen de 30 zile de la comunicarea

acesteia.

                                    DIRECTOR EXECUTIV


