
                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          DECIZIA NR. 154/          05. 2011                                                     
                        privind solutionarea contestatiei formulate de                                               
                                              D-na xxxxxxxx                                            
 
 
 
 
       Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului xxxx a fost investita in baza art. 
209 din OG 92/2003 R cu solutionarea contestatiei formulate de d-na xxxxx impotriva 
Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 
nr.xxxxxxx/05.11.2010 si a Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. xxxxx/ 
31.12.2010 intocmite de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxxx.                                                           
      Contestatia a fost depusa la AFP xxx sub nr. xxxx/08.03.2011 fiind completata cu 
adresa nr.xxxx/25.03.2011. Dosarul cauzei a fost inregistrat la DGFP xxxxx sub nr. 
xxxxx/05.04.2011.                                                                                                               
       Suma totala contestata este de xxxxx lei si reprezinta :                                                      
-xxxx  lei impozit pe venit din cedarea folosintei bunurilor                                                  
-   xxx lei accesorii impozit pe venit din cedarea folosintei bunurilor                                                                         
       Referitor la indeplinirea conditiilor de procedura mentionam  urmatoarele :                         
 1. Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit pe anul 2010 nr. xxxxx/ 
05.11.2010, prin care a fost stabilit un debit de plata de xxxx lei reprezentand impozit pe 
venit din cedarea folosintei bunurilor calculat pentru perioada 01.03.2010-04.05.2010, a 
fost comunicata petentei prin publicitate  in baza Anuntului Colectiv nr. xxxx/26.11.2010, 
data afisarii pe pagina de internet a ANAF  in conformitate cu art. 44 alin (2) lit. d) si alin 
(3)  din OG 92/2003 R . 
     Prin urmare, decizia de impunere de mai sus se considera comunicata in termen de 15 
zile de la data afisarii pe internet, respectiv in data de 11.12.2010.     
     Intrucat contestatia a fost depusa la organul fiscal in data de 08.03.2011, se constata ca 
nu a fost depusa in termenul legal de 30 de zile instituit de art. 207 alin (1) din OG 
92/2003 R unde se specifica :”Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.”                                     
     In consecinta,  contestatia pentru capatul de cerere reprezentand impozit pe venit din 
cedarea folosintei bunurilor in suma de xxxx lei inscris in decizia de impunere de mai sus, 
urmeaza a fi respinsa ca nedepusa in termenul legal fara a se mai analiza fondul cauzei.                                                                                                                   
  2. Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. xxxxxx/31.12.2010 prin care s-a 
calculat accesorii in suma de 761 lei aferente impozitului pe venit din cedarea folosintei 



bunurilor , a fost comunicata petentei prin posta cu confirmare de primire in data de 
14.02.2011.                                                                                                                           
      Intrucat contestatia a fost inregistrata la organul fiscal in data de 08.03.2011, se 
constata ca a fost depusa in termenul legal impus de art. 207 din OG 92/2003 R.                  
      Astfel, prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
323012437683/31.12.2010, organul fiscal  a calculat accesorii in suma de 761 lei ce sunt 
aferente impozitului pe venit din cedarea folosintei bunurilor in suma de 3.073 lei care nu 
a fost achitat de petenta si de care aceasta avea cunostinta fiindu-i comunicat prin 
publicitate, asa cum s-a aratat mai sus.                                                                                     
      Prin urmare, in mod intemeiat s-a stabilit in sarcina petentei accesoriile in suma de 
xxxx lei, determinate in speta prin decizia de mai sus emisa de AFP Sibiu in conformitate 
cu prevederile art. 88 lit. c) si art. 119 din OG 92/2003 R, motiv pentru care contestatia 
pentru acest capat de cerere va  fi respinsa ca fiind neantemeiata.                                       
     
 
      Pentru considerentele retinute in baza art. 211 (5) din OG 92/2003 R                              
 
 
                                                        DECIDE                                                                          
 
   1. Respinge  contestatia ca nedepusa in termen pentru suma de xxxx lei reprezentand 
impozit pe venit din cedarea folosintei bunurilor.                                                                      
   2.  Respinge contestatia ca neantemeiata pentru suma de xxxx lei  reprezentand  
accesorii aferente impozitului pe venit din cedarea folosintei bunurilor.                                              
 
      Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul xxxx in termen de 6 luni de la data 
comunicarii.                                                                                                                              
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