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Biroul  solutionare  contestatii  din  cadrul  Directiei  Generale  a  Finantelor 
Publice xxx a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice xxx prin adresa nr.xxx cu 
privire la  contestatia formulata de  xxx, CNP xxx, cu domiciliul in xxx, inregistrata la 
D.G.F.P. xxx sub nr.xxx

Prin contestatia formulata de xxx contesta  Decizia de impunere anuala 
emisa din oficiu pe anul xxx cu nr.xxx

Directia  Generala  a  Finantelor  Publice  xxx  prin  Biroul  de  Solutionare  a 
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art. 
209 din O.G. nr.  92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala,  este competent  sa 
solutioneze prezenta contestatie.

I.- xxx contesta  Decizia de impunere anuala emisa din oficiu pe anul xxx cu 
nr.xxx, in suma de xxx lei.

Cu  nr.xxx  a  fost  depusa  la  A.F.P.  xxx  cererea  privind  anularea  titlului 
executoriu nr.xxx si a somatiei nr.xxx pentru suma de xxx lei stabilita eronat in sarcina 
domnului xxx.

Se sustine ca acest debit apartinea domnului xxx, conform fisei fiscale depusa 
de SC xxx care din eroare a trecut codul numeric personal al domnului xxx in loc de 
codul numeric personal al domnului xxx

In urma adresei nr.xxx nu a fost primit un raspuns in termen legal, dar a fost 
primita Decizia nr.xxx in data de xxx prin care este obligat sa plateasca si diferente de 
impozit annual de regularizat in suma de xxx lei.

II.-Administratia  Finantelor  Publice  xxx prin  Referatul  cu  propuneri  de 
solutionare nr.xxx mentioneaza  ca:

xxx a contestat decizia de impunere anuala pe xxx nr.xxx
xxx solicita anularea titlului executoriu nr.xxx in suma de xxx lei.
Decizia de impunere anuala din oficiu pe anul xxx nr.xxx, a fost emisa de 

organul fiscal in mod corect conform art.90 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Se mentioneaza ca a fost  transmisa catre Inspectoratul Teritorial de Munca 

xxx adresa nr.xxx, prin care s-a solicitat sa se comunice daca domnul xxx, a fost in anul 
xxx angajatul societatii xxx

Urmare raspunsului primit de la Inspectoratul Teritorial de Munca xxx prin 
adresa nr.xxx prin care se comunica faptul ca domnul xxx, CNP xxx nu a figurat ca 
salariat angajat cu contract individual de munca la xxx, se propune refacerea Deciziei de 
impunere anuala din oficiu pentru anul xxx nr.xxx prin eliminarea veniturilor declarate 
in mod eronat oe CNP-ul contribuabilului si scaderea majorarilor aferente.

S-a emis Decizia de impunere anuala pentru anul xxx nr.xxx in care domnul 
xxx nu mai figureaza cu debite neachitate fata de Administratia Finantelor Publice xxx
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Ca urmare a celor de mai sus A.F.P. xxx considera contestatia domnului xxx 
fara obiect.

III.-Luand in consideratie constatarile Administratiei Finantelor Publice 
xxx, motivele prezentate de contestatoare , documentele existente la dosarul cauzei, 
precum si actele normative invocate de contestatoare si organele de control se retin 
urmatoarele :

In  urma  revenirii  nr.xxx  se  arata  ca  urmare  raspunsului  primit  de  la 
Inspectoraul Teritorial de Munca xxx prin adresa nr.xxx prin care se comunica  faptul ca 
domnul xxx, CNP xxx nu a figurat ca salariat angajat cu contract individual de munca la 
SC xxx, s-a refacut  Deciziei de impunere anuala pentru anul xxx nr.xxx in care domnul 
xxx nu mai figureaza cu debite neachitate fata de A.F.P. xxx

Avand in vedere cele precizate mai sus se retine ca situatia fiscala a petentului 
a  fost  reglementata  de  decizia  de  impunere  anuala  pentru  anul  xxx  nr.xxx  prin 
eliminarea veniturilor declarate in mod eronat pe CNP-ul contribuabilului si scaderea 
majorarilor aferente, motiv pentru care se va respinge contestatia formulata de petent ca 
fiind ramasa fara obiect in temeiul pct.12.1 lit.c din Ordinul 519/2005 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata.

Pentru considerentele aratate in continutul Deciziei si in temeiul art.205, art.
206  si  art.216  din  O.G.  nr.92/2003,  republicata,  titlul  IX,  privind  solutionarea 
contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele administrative fiscale, se

DECIDE:

Art.1.-Respingerea ca ramasa fara obiect a contestatiei formulate de xxx 
impotriva Deciziei de impunere anuala din oficiu pentru anul xxx  nr. xxx

Art.2.-Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxx in termen de 6 
luni de la comunicare.
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