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Ministerul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia  General ă  a F inan Ńelor Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 146  din  2012  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

XY, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. .../2012 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul de InspecŃie Fiscală Persoane Fizice, 
prin adresa nr. .../2012, asupra contestaŃiei formulate de XY, CNP ..., cu 
domiciliul în ..., judeŃul Harghita. 
 ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei de impunere nr. 
.../2012, emisă Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul InspecŃie Fiscală 
Persoane Fizice, prin care s-au stabilit obligaŃii fiscale de plată în suma total ă 
de x.xxx lei , reprezentând: 

- x.xxx lei impozit pe venit stabilit suplimentar; 
- x.xxx lei majorări de întârziere aferente impozitului pe venit; 
-    xxx lei penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe venit. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art. 205, art. 209 (1) şi art. 
207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicat în 
M.O. partea I nr. 513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 

Cauza supus ă solu Ńion ării este ca Direc Ńia General ă a 
Finan Ńelor Publice Harghita, prin Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor, se 
poate învesti cu solu Ńionarea pe fond a contesta Ńiei în condi Ńiile în care 
organul fiscal competent a emis o nou ă decizie de impunere, care 
înlocuie şte decizia de impunere contestat ă. 

 
În fapt prin adresa nr. .../2012, înregistrată la DirecŃia Generală a 

FinanŃelor Publice Harghita sub nr. .../2012, Serviciul de inspecŃie fiscală – 
Persoane fizice a înaintat dosarul contestaŃiei formulată de persoana fizică XY 
împotriva Deciziei de impunere nr. .../2012 , comunicând totodată prin referatul 
privind punctul de vedere la soluŃionarea contestaŃiei, că “[...] neconcordanŃele 



 2 

invocate de contribuabil cu privire la calculul penalităŃilor şi a dobânzilor precum 
şi de apariŃia numelui unui alt contribuabil sunt de natura greşelilor de redactare 
şi nu au consecinŃă directă asupra sumelor stabilite ca accesorii.”  

Prin adresa .../AD/2012 Biroul de SoluŃionare a ContestaŃiilor a 
solicitat completarea dosarului de contestaŃie şi comunicarea sumei corecte a 
obligaŃiilor suplimentare stabilite, eventual să se facă îndreptare erorii materiale 
dacă este cazul. 

Urmare acestei solicitări, Serviciul de inspecŃie fiscală – Persoane 
fizice prin adresa nr. .../2012 a comunicat că în conformitate cu prevederile art. 
48 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală s-a realizat 
îndreptarea erorilor materiale asupra deciziei de impunere emis la data de 
...2012 cu nr. ... şi s-a emis un nou act administrativ fiscal corectat, care 
înlocuie şte actul care con Ńinea erori , având acelaşi număr de înregistrare, 
modificând doar data emiterii efective, respectiv nr. .../2012, comunicată la data 
de ...2012. 

În drept,  art. 216 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind  
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevede: 

“(1) Prin decizie contesta Ńia va putea fi  admisă, în totalitate sau în 
parte, ori respins ă.”, 

coroborate cu prevederile pct.11.1 lit.c) din Ordinul preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, care stipulează: 

“11.1. Contesta Ńia poate fi respins ă ca: 

 c) fiind f ără obiect, în situa Ńia în care sumele şi măsurile contestate 
nu au fost stabilite prin actul administrativ fisca l atacat  sau dacă prin 
reluarea procedurii administrative, luându-se act de soluŃia pronunŃată de 
instanŃa penală, se constată că cererea rămâne lipsită de obiect;” 

Având în vedere cele precizate şi reŃinute mai sus, precum şi în 
temeiul prevederilor legale citate, se va respinge  ca rămasă fără obiect 
contesta Ńia formulat ă de persoana fizic ă XY împotriva Deciziei de nr. 
.../2012 emisă de Activitatea de InspecŃie Fiscală, Serviciul InspecŃie Fiscală 
Persoane Fizice în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. .../2012, pentru 
suma total ă de x.xxx lei, întrucât organele de inspecŃie fiscală din cadrul 
DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Harghita - Activitatea de inspecŃie 



 3 

fiscală au emis Decizia de impunere nr. .../2012, care înlocuie şte Decizia de 
impunere nr. .../2012, contestat ă. 

În conformitate cu art. 205 şi 207 din OG nr. 92/2003, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, împotriva noii decizie se poate face 
contesta Ńie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zi le de la 
comunicare deciziei, adic ă până la data de ...2012 .  

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art. 205 şi art. 216 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind  Codul de  procedură  fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederile pct.11.1. lit.c) din Ordinul preşedintelui 
AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală nr. 2137/2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, se  

 
DECIDE 

 
Respingerea ca r ămasă fără obiect a contestaŃiei împotriva 

Deciziei de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecŃia fiscală 
pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi 
economice nedeclarate organelor fiscale nr. .../2012 pentru suma totală de 
x.xxx lei , reprezentând: 

- x.xxx lei impozit pe venit stabilit suplimentar; 
- x.xxx lei majorări de întârziere aferente impozitului pe venit; 
-    xxx lei penalităŃi de întârziere aferente impozitului pe venit 

luându-se act de faptul că organele de inspecŃie fiscală din cadrul DGFP 
Harghita - Activitatea de inspecŃie fiscală au emis Decizia de impunere  nr. 
.../2012, care înlocuie şte actul administrativ atacat, respectiv Decizia de 
impunere nr. .../2012.  

 
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen 
de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 


