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DECIZIA NR.72 emisa de DGFP Hunedoara 2010 
             
          Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� cu adresa X de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municpiului X asupra contesta�iei formulat� de doamna X, cu domiciliul 
în X jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii, încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului Deva �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente diferen�ei de impozit anual de 
regularizat stabilit în plus. 
 
             Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
               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 Hunedoara este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
        I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea solicit� 
anularea deciziei, sus�inând c�, major�rile de întârziere nu sunt 
datorate, în condi�iile în care, comunicarea deciziei de impunere privind 
impozitul pe venit datorat pe anul X, s-a efectuat legal doar la data de X, 
dat� la care s-a achitat impozitul pe venit în sum� de X lei 
            Potrivit art.44 alin.2 lit.c  din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, 
actul administrativ fiscal se comunic� prin po�t�, cu scrisoare 
recomandat�, cu confirmare de primire. 
            Lipsa confirm�rii de primire �i a unui proces verbal de afi�are la 
domiciliul contribuabilului, atrage o îndoial� puternic� asupra împrejur�rii 
c�, actul administrativ fiscal a fost comunicat a�a cum men�ioneaz� 
expres dispozi�iile art.92 alin.3 din Codul de procedur� civil�, dispozi�ii cu 
care se completeaz� Codul de procedur� fiscal�. 
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            Concluzionând, contestatoarea consider� c�, este nelegal s� se 
calculeze major�ri de întârziere, atât timp cât decizia de impunere nu i-a 
fost comunicat� potrivit prevederilor legale, fiind astfel împiedicat� s�-�i 
onoreze obliga�iile fiscale în termenul legal.     
 
      II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei finan�elor 
publice a municipiului X 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 în sum� de X lei, datorate pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor, contribu�iilor sociale �i a altor venituri ale 
bugetului general consolidate, respectiv, diferen�a de impozit anual de 
regularizat stabilit în plus în sum� de X lei. 
      
     III. Având în vedere contesta�ia formulat�, motivele invocate 
de peti�ionar� �i prevederile actelor normative în vigoare, se 
re�ine c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara este investit� a se pronun�a dac� în mod corect 
�i legal, organele fiscale au stabilit în sarcina petentei 
major�ri de întârziere prin decizia referitoare la obliga�iile 
de plat�  accesorii întocmit� de Administra�ia Finan�elor 
Publice a municipiului Deva. 
           
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� se poate vorbi de o 
scaden�� a diferen�ei de impozit anual de regularizat stabilit în plus 
datorat la data de X, în condi�iile în care din actele anexate dosarului 
contesta�iei �i a sus�inerilor organelor de inspec�ie fiscal�, reiese 
faptul c�, decizia de impunere a fost comunicat� în conformitate cu 
procedura stabilit� prin Codul de procedur� fiscal�. 
  
            IN FAPT, sub nr.X, doamna X depune la Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului X DECLARA�IA SPECIAL� PRIVIND VENITURILE 
REALIZATE pe anul X, cu un venit net în sum� de X lei. 
 
            In data de X, organul fiscal emite DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� 
pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 
X nr.X prin care s-a stabilit în plus o diferen�� de impozit anual de 
regularizat în sum� de X lei, calculat la venitul net de X lei, declarat de 
contribuabil ca realizat pe anul X.  
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            Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea invoca în esen��, 
faptul c�, comunicarea deciziei de impunere privind impozitul pe venit 
datorat pe anul X s-a efectuat legal doar la data de X, dat� la care s-a 
achitat impozitul pe venit în sum� de X lei. 
 
          In drept, prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, la CAP.2 Actele emise de organelle fiscale, stipuleaz�: 
    ART.44 “Comunicarea actului administrativ fiscal 
    (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului 
c�ruia îi este destinat. În situa�ia contribuabililor f�r� domiciliu fiscal 
în România, care �i-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), 
precum �i în situa�ia numirii unui curator fiscal, în condi�iile art. 19, 
actul administrativ fiscal se comunic� împuternicitului sau 
curatorului, dup� caz. 
    (2) Actul administrativ fiscal se comunic� dup� cum urmeaz�: 
      a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent �i 
primirea actului administrativ fiscal de c�tre acesta sub semn�tur�, data 
comunic�rii fiind data ridic�rii sub semn�tur� a actului; 
     b) prin remiterea, sub semn�tur�, a actului administrativ fiscal de c�tre 
persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data 
comunic�rii fiind data remiterii sub semn�tur� a actului; 
    c) prin po�t�, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare 
recomandat� cu confirmare de primire, precum �i prin alte mijloace, 
cum sunt fax, e-mail, dac� se asigur� transmiterea textului actului 
administrativ fiscal �i confirmarea primirii acestuia; 
    d) prin publicitate. 
    (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afi�area, 
concomitent, la sediul organului fiscal emitent �i pe pagina de 
internet a Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, a unui anun� 
în care se men�ioneaz� c� a fost emis actul administrativ fiscal pe 
numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de 
organele fiscale prev�zute la art.35, afi�area se face, concomitent, la 
sediul acestora �i pe pagina de internet a autorit��ii administra�iei 
publice locale respective. În lipsa paginii de internet proprii, 
publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului jude�ean. În 
toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider� comunicat în 
termen de 15 zile de la data afi��rii anun�ului.” 
 
           Din analiza actelor aflate la dosarul contesta�iei, cu privire la 
comunicarea DECIZIEI DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile realizate 
din România de persoanele fizice pe anul X, nr.X din data de X, se 
re�in urm�toare:  



 
     ����

 
 

  

5/5 

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

- la data de X, cu Recomandata nrX, Decizia de impunere anual� a fost 
expediat� prin po�t�, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu 
confirmare de primire; 

- întrucât destinara nu a fost g�sit� la domiciliu �i a expirat termenul de 
p�strare, la data de X, se aprob� înapoierea; 

- întrucât Decizia de impunere anual� nu a putut fi comunicat� prin una 
dintre modalit��ile de comunicare prev�zute la art.44 alin.(2) lit.a), b) �i 
c) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, organele fiscale au procedat, în conformitate cu dispozi�iile 
art.44 alin.(3) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, la comunicarea 
actului administrativ fiscal prin publicitate; 

- în acest sens s-a afi�at, în data de 02.12.2008, anun�ul nr.X, 
concomitent la sediul AFP X�i pe internet pe site-ul MFP - ANAF la 
adresa de web: http://anaf.mfinante.ro/, la pagina ANUN�URI / 
LICITA�II – la Comunicare acte administrative fiscale jude� 
Hunedoara. 

- potrivit Procesului verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare 
prin publicitate nr.X, anun�ul nr.X, în care contestatoarea X figureaz� 
la pozi�ia X,  a fost retras în data de X; 

 
            Prin prisma prevederilor legale enun�ate, în baza documentelor 
existente la dosarul cauzei �i fa�� de cele prezentate, se re�ine faptul c�, 
în cazul DECIZIEI DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile realizate din 
România de persoanele fizice pe anul X, nr.X din data de X, se poate 
vorbi de o dat� a comunic�rii la data de X �i o dat� a scaden�ei 
impozitului pe venit la data de X (diferen�a de impozit pe venit stabilit� 
în plus în sum� de X lei, se pl�te�te în termen de cel mult X de zile de la 
data comunic�rii). 
 
           In condi�iile în care s-a stabilit cu  claritate situa�ia de fapt a 
contestatoarei, �i mai mult, solu�ia fiscal� a fost adoptat� având în 
vedere prevederile legale admise de lege, prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr.X, pentru neplata la termen a debitului 
eviden�iat, s-au calculat corect �i legal major�rile de întârziere în sum� de 
X lei, contesta�ia doamnei X din X urmând a se respinge ca 
neîntemeiat�. 
 
            Referitor la sus�inerea petentei c�, în cauza nu exist� un 
proces verbal de afi�are la domiciliul contribuabilului, a�a cum prevede 
Codul de procedur� fiscal�, coroborat cu art.92 alin.3 din Codul de 
procedur� civil�, se re�ine: 
         Prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile Hot�rârii 
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Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, stipuleaz�: 
    Art.44 “Comunicarea actului administrative fiscal. 
          (4) Dispozi�iile Codului de procedur� civil� privind 
comunicarea actelor de procedur� sunt aplicabile în mod 
corespunz�tor.” 
       Norme metodologice: 
      43.1. Dispozi�iile art.90, 91 �i 92 din Codul de procedur� civil� 
sunt aplicabile, cu excep�ia dispozi�iilor privind comunicarea prin 
afi�are.” 
      
                 Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
se 
                                                  DECIDE: 
                      
                Respingerea contesta�iei formulat� de doamna X din Deva 
împotriva Deciziei nr.X referitoare la obliga�iile de plat� accesorii, 
încheiat� de c�tre Administra�ia finan�elor publice a municipiului Deva 
pentru suma de X lei reprezentând major�ri de întârziere aferente 
diferen�ei de impozit anual de regularizat stabilit în plus. 
 
         Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara în termen de 
6 luni de la comunicare. 
 
 

Director Coordonator 


