
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

Dl. X,  
cu domiciliul în --, nr.--, jud. Covasna, 

�i domiciliul ales pentru comunicarea actelor  
situat în --, Str.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Administra�ia 

Finan�elor Publice Baraolt, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub 
nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de Dl. X, înregistrat� la organul fiscal teritorial 
sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere din oficiu pe anul 2007 cu nr. 
--/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei �i Decizia de impunere din 
oficiu pe anul 2008 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei. 
 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) �i alin. 
(3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul solutionare a 
contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de Dl. X se cere anularea Deciziei de impunere din 
oficiu pe anul 2007 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei �i 
a Deciziei de impunere din oficiu pe anul 2008 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe 
venit în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� Deciziile contestate sunt emise 
de un organ fiscal necompetent teritorial �i c� sumele stabilite în deciziile contestate sunt 
eronat calculate. În sus�inerea celor afirmate contestatoarea depune adresele nr.--/2009 �i 
nr.--/2009 emise de Y din care reiese sumele pe care a câ�tigat în anii 2007-2008, precum 
�i impozitul re�inut de c�tre societatea emitent�. 
 

II. Administra�ia Finan�elor Publice Baraolt a emis Decizia de impunere din oficiu pe 
anul 2007 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei �i Decizia 
de impunere din oficiu pe anul 2008 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în 
sum� de ?? lei, ca urmare a datelor depuse de Y prin Declara�i 205, din care reiese 
sumele pe care contestatoarea a câ�tigat în anii 2007-2008, precum �i impozitul re�inut de 
c�tre societatea emitent�. 
 

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile organelor 
fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare se re�in urm�toarele: 

Domiciliul fiscal al Dl. X este --, nr.--, jud. Covasna conform datelor aflate în baza de 
date al D.G.F.P Covasna comunicat de S.T.I. din cadrul D.G.F.P. Covasna prin adresa nr.-
-/2009. 
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Pe cale de consecin�� sunt aplicabile art.31 �i art.33 din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�.  

Se re�ine c� contestatoarea nu a depus nici un act din care s� reias� c� �i-a 
schimbat domiciliul fiscal, în consecin�� se respinge cap�tul de cerere privind competen�a 
teritorial� a Administra�ia Finan�elor Publice Baraolt. 

În leg�tur� cu afirma�ia c� Deciziile emise de Administra�ia Finan�elor Publice 
Baraolt sunt eronate se re�in urm�toarele: 

Contestatoarea a efectuat opera�iuni de transfer al titlurilor de valoare prin 
cump�rare �i v�nzare astfel ob�inund venituri care conform art.65 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, sunt venituri impozabile. 
Conform legistlatiei în vigoare societateta Y este obligat� s� depun� „Declara�ie 
informativ� privind impozitul re�inut pe veniturile cu regim de re�inere la surs�, pe 
beneficiari de venit 205” privind sumele, impozitele re�inute �i datele despre persoanele 
care au efectuat opera�iuni de transfer al titlurilor de valoare prin cump�rare �i v�nzare. În 
consecin�� datele care apar în Decizia de impunere din oficiu pe anul 2007 cu nr. --/2009 
prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei �i Decizia de impunere din oficiu pe 
anul 2008 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei sunt corect 
stabilite conform declara�iilor depuse de c�tre Y. 

Suspendarea execut�rii actelor administrative adic� a Deciziei de impunere din 
oficiu pe anul 2007 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei �i 
a Deciziei de impunere din oficiu pe anul 2008 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit impozit pe 
venit în sum� de ?? lei, nu se poate efectua pentru c� obliga�iile de plat� a sumelor de ?? 
lei �i ?? lei au un termen de plat� de 60 zile de la data comunic�rii actelor adic� pân� pe 
data de 2009 aferent anului 2007 �i pân� pe data de 2009 aferent anului 2008. 

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.1393/2006 privind aprobarea Procedurii 
privind stabilirea din oficiu a impozitului pe venit la persoanele fizice �i a modelului �i 
con�inutului formularelor "Decizie de impunere din oficiu" se re�ine c� contestatoarea are 
oportunitatea ca în cazul în care nu este deacord cu sumele stabilite prin decizia de 
impunere din oficiu s� corecteze sumele respective prin depunerea a unei declara�ii de 
venit la Administra�ia Finan�elor Publice Baraolt a�a cum este specificat �i în deciziile 
atacate. În cazul contestatoarei trebuia s� depun� declara�iile de venti pe anii 2007 �i 
2008 �i s� anexeze fi�ele de portofoliu în original aferent fiec�rei an conform art.83 din 
Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, art. 
210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat�:  

D E C I D E : 
 Respinge contesta�ia formulat� de Dl. X, cu domiciliul în --, nr.--, jud. Covasna, 
împotriva Deciziei de impunere din oficiu pe anul 2007 cu nr. --/2009 prin care sa stabilit 
impozit pe venit în sum� de ?? lei �i a Deciziei de impunere din oficiu pe anul 2008 cu nr. -
-/2009 prin care sa stabilit impozit pe venit în sum� de ?? lei, acte administrative fiscale 
emise de Administra�ia Finan�elor Publice Baraolt, ca neîntemeiat�. 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 

DIRECTOR COORDONATOR, 


