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             MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERALA  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
          A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 
 
 
 
 

DECIZIA  NR.  019 
din  30.01.2006 

privind  solu�ionarea  contesta�iei  formulat�  de  c�tre 
  persoana fizic� .....din ....., 

înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice 
                              a jude�ului Suceava sub  nr.  ..... 

 
 
 
 

      Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava,  a  fost  
sesizat�  de  Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc  prin  
adresa  nr.  .....,  înregistrat�  la  Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  
jude�ului  Suceava  sub  nr.  .....,  asupra  contesta�iei  depuse  de  persoana fizic� 
....., cu domiciliul în  localitatea ....., comuna ....., ....., jude�ul Suceava. 

 
 

      Persoana fizic� .....contest�  decizia de impunere anual� nr. ....., adus� 
la cuno�tin�a contribuabilului la data de 14.10.2005, privind  suma  de  ..... lei,  
reprezentând impozit pe venitul global datorat aferent anului 2004. 

 

                   Întrucât contesta�ia depus� ini�ial de contestator, înregistrat� la 
Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc sub nr. ....., nu a fost 
semnat� de ....., nu con�inea suma contestat� �i nici datele personale ale 
contestatorului, prin adresa nr. .....,  s-a pus în vedere petentului s� completeze 
contesta�ia cu aceste preciz�ri. 
                  La data de 07.12.2005, persoana fizic� .....depune completarea la 
contesta�ie, înregistrat� la Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung 
Moldovenesc sub nr. ....., care con�ine datele personale �i suma contestat� de ..... 
lei reprezentând impozitul pe venitul anual global datorat. 

              
     Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 

179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� la data de 26.09.2005, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
       Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei 



 2

în condi�iile în care contesta�ia nu a fost depus� în termenul legal de 
exercitare a c�ii administrative de atac. 
 

În fapt, Decizia de impunere anual� nr. ..... prin care a fost stabilit  
un impozit pe venit global datorat aferent anului 2004 în sum� de .....lei �i o 
diferen�� de impozit anual de regularizat în sum� de ….. lei, întocmit� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Câmpulung Moldovenesc, a fost comunicat� 
contribuabilului la data de 14.10.2005, dup� cum rezult� din confirmarea de 
primire nr. …... 

Prin decizia de impunere contestat� organele fiscale fac men�iunea c� 
împotriva acesteia „se poate face contesta�ie, care se depune în termen de 30  zile 
de la comunicare la organul fiscal emitent”. 

Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice 
Câmpulung Moldovenesc, la data de 21.11.2005, fiind înregistrat� sub nr. ...... 

Din cele prezentate mai sus rezult� c� persoana fizic� .....a depus 
contesta�ia dup� un num�r de 37 zile de la data la care i-a fost comunicat� decizia 
contestat�. 

    
În drept, art. 67 „Calcularea termenelor” �i art. 177 alin. (1) 

"Termenul de depunere a contesta�iei" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul fiscal, republicat�, prev�d: 

 
Art. 67 „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�.”[…] 

Art. 177 "(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. 

 

Alin.1 al art.187 "Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale" din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
fiscal, republicat�, prevede: 

 
"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." 

 
 Prin Decizia de impunere anual� nr. ....., prin care a fost stabilit un 

impozit pe venit anual global datorat în sum� de .....lei, organele de control au 
men�ionat atât posibilitatea contest�rii actului administrativ fiscal, cât �i 
termenul legal de 30 de  zile în care se poate ataca acest act. 

 

În ceea ce prive�te modul de calcul al termenelor, la art. 101, Codul 
de procedur� civil� stipuleaz�: 
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         „Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. […] 
              Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare.” 
 

Specificarea modului de calcul al termenelor este dat� �i de pct. 3.11 
din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�,  pân� la data aprob�rii actelor normative de aplicare 
a acestuia, unde se precizeaz�: 

 
  „Termenul […] se calculeaz� pe zile libere, neintrând în calcul 
nici ziua în care el a început �i nici ziua în care el se sfâr�e�te”. 
 

Din cele precizate mai sus, se re�ine c� persoana fizic� .....putea s� 
depun� contesta�ie la organul care a întocmit actul atacat pân� la data de 
15.11.2005, inclusiv. 

 

  Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice 
Câmpulung Moldovenesc la data de 21.11.2005, fiind înregistrat�  sub nr. ....., 
dup� 37 de zile de la data comunic�rii Deciziei de impunere anual� nr. ....., 
prin care a fost stabilit impozit pe venit anual global datorat în sum� de 
.....lei, deci peste termenul de 30 de zile prev�zut la art. 177 alin. (1) - 
"Termenul de depunere a contesta�iei" -  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la 26.09.2005. 
 

Întrucât pentru suma de .....lei contestatorul nu a respectat condi�iile 
procedurale impuse de Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, a 
dec�zut din dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond contesta�ia, drept pentru care se va 
respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca nedepus� în termen. 
  

Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  
temeiul  prevederilor art. 67, 177 alin. 1 �i 187 alin 1 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data de 26.09.2005, pct. 
3.11 din O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�,  art. 101 din Codul de procedur� civil� coroborate cu art. 186 
din Codul de procedur� fiscal� republicat�, se: 
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D  E  C  I  D  E  : 
 

        Respingerea   contesta�iei   formulat�   de  persoana fizic� ....., ca 
nedepus� în termen. 
 
 
          Prezenta  decizie  poate  fi  atacat�  la  Tribunalul  Suceava  în  termen  
de  6 luni  de  la  data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 
 
 
 
 
  


