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DECIZIA NR           /                2009

 privind   solutionarea contestatiei formulata de 
X si  X din X inregistrata la AFP X sub nr.Y/ 009

 
      Directia Generala a Finantelor Publice Xj a fost sesizata de Administratia Finantelor 
Publice comunala X prin adresa nr.Y/2009, inregistrata la D.G.F.P. X sub nr. Y/2009 
asupra contestatiei formulata de X si  X din comuna X , jud. X.
X, CNP Y  si  X CNP Y  domiciliati in comuna X , jud. X,  contesta Deciziile  de impunere 
anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice pe anul 2007: 
-  X  contesta  decizia  de  impunere  anuala  pentru  veniturile  realizate  in  Romania  de 
persoanele fizice pe anul 2007 nr.Y prin care a fost stabilita suma de plata de Y lei, 
reprezentant diferenta impozit pe venit.

- X  contesta decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in Romania 
de persoanele fizice pe anul 2007 nr.Y prin care a fost stabilita suma de plata de Y lei, 
reprezentant diferenta impozit pe venit.

        Din analiza respectarii de catre petent a procedurii privind depunerea in termen a 
contestatiei la A.F.P. comunala X, Serviciul Solutionare Contestatii a retinut urmatoarele: 

In fapt, organul fiscal a emis in data de Y,  Decizia de impunere anuala pentru 
veniturile  realizate in  Romania de persoanele fizice pe anul  2007 nr.   Y pe numele 
contribuabilului X si Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in Romania 
de persoanele fizice pe anul 2007 nr Y pe numele contribuabilului   X . 
   Deciziile  mai  sus  mentionate  au  fost  comunicate  contribuabililor   prin  poştă   cu 
scrisoare  recomandată  cu  confirmare  de  primire  in  data  de  18.08.2008,  conform 
semnaturilor de pe confirmari cu specificarea “destinatar” si in conformitate cu  art. 44 
alin.2  lit.c)  din  OG nr.92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  republicata,  care 
prevede: 

,,Actul  administrativ  fiscal  se  comunica  dupa  cum urmeaza:  c)  prin  poştă,  la 
domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, 
precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului 
actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia”.

Avand  in  vedere  cele  mai  sus  aratate  Deciziile   de  impunere  anuala  pentru 
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veniturile realizate in Romania de persoanele fizice pe anul 2007 nr. Y si Y 2008 emise 
de  Administratia  Finantelor  Publice  Comunala  X  pe  numele  X  si  X   se  considera 
comunicate, conform art. 44 alin.2 lit.c) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata.
         In drept, cauza isi gaseste solutionarea in prevederile art.207, alin.1 din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care prevede:

(1),,Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii 
actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii”.
      Organul de solutionare a contestatiilor a retinut ca intrucat, de la data comunicarii 
Deciziilor   de impunere anuala pentru veniturile  realizate in Romania de persoanele 
fizice pe anul 2007 nr. Y si Y (luate la cunostinta de petenti pe data de 18.08.2008) si 
pana  la  data  depunerii  contestatiei  07.09.2009   au  trecut  mai  mult  de  30  de  zile 
calendaristice,  respectiv  384 zile, contestatia  nu  indeplineste conditiile  de procedura 
referitoare la termenul  de depunere, urmand a se  respinge ca nedepusa in termen 
contestatia  formulata  de  X si  X  impotriva   Deciziilor   de  impunere  anuala  pentru 
veniturile realizate in Romania de persoanele fizice pe anul 2007 nr. Y si Y/2008
         

     Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.216 (1) din O.G.92/2003, 
republicata, se: 

                                                DECIDE   

     Respingerea contestatiei formulata de  X si X  ca nedepusa in termen.
   Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul X in termen de 6 ( sase ) luni de la 
comunicare . 

DIRECTOR COORDONATOR 
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