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  DECIZIA nr.        /                      
privind solu�ionarea contesta �iei , înregistrată la D.G.R.F.P. Galați 

       sub nr…., formulată de către 
…, cu domiciliul în municipiul … 

Str. …nr…., bl…, sc…, et…., ap…., județul … 
 
 

 
Ministerul FinanŃelor Publice - AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală - DirecŃia 

Generală Regională a FinanŃelor Publice GalaŃi - Serviciul SoluŃionare ContestaŃii a fost 
sesizată de AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice GalaŃi  - Serviciul Registru 
Contribuabili şi DeclaraŃii Fiscale Persoane Fizice, prin adresa nr...., înregistrată la 
D.G.R.F.P. GalaŃi sub nr...., asupra contestaŃiei formulată de ... împotriva Deciziei de 
impunere anual ă pentru veniturile realizate din str ăinătate de persoanele fizice pe 
anul 2014, identificat ă sub nr.... , întocmită de organul fiscal competent, potrivit legii. 
 … are domiciliul în municipiul …, Str. … nr…., bl…. sc…., et…., ap…. şi se identifică 
prin CNP …. 

Obiectul contesta Ńiei  formulată de ... îl constituie impozitul pe venit datorat în 
România în sum ă total ă de … lei , stabilit prin Decizia de impunere anual ă pentru 
veniturile realizate din str ăinătate de persoanele fizice pe anul 2014,  identifica tă sub 
nr....  

D.G.R.F.P. GalaŃi, prin Serviciul SoluŃionare ContestaŃii verificând îndeplinirea 
condiŃiei prevăzută la pct.2.3.1. din O.P.A.N.A.F. nr.2906/25.09.2014 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală a constatat că, persoana fizică în cauză nu a anexat la contestaŃia 
formulată o copie a actului de identitate. Drept consecinŃă s-a solicitat prin adresa nr…., 
transmisă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca în termen de cinci zile de 
la data primirii acesteia să se depună la dosarul cauzei o copie a actului de identitate.  

Prin corespondenŃa de răspuns la solicitarea adresată, înregistrată la D.G.R.F.P. 
GalaŃi sub nr...., doamna ... depune, în copie, la dosarul contestaŃiei documentul solicitat.  

În speŃă s-a constatat că sunt îndeplinite numai condiŃiile procedurale prevăzute de 
art.205, art.206 şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În ceea ce priveşte modul în care s-a îndeplinit condiŃia procedurală prevăzută de 

art.207 alin. (1) din actul normativ sus-citat D.G.R.F.P. GalaŃi, prin serviciul de resort, reŃine 
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prin prisma obligaŃiei de a verifica primordialitatea soluŃionării excepŃiilor faŃă de orice 
dezbatere a fondului cauzei aspectele ce sunt reliefate în cele ce urmează. 
 
  Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă Direc Ńia General ă Regional ă a Finan Ńelor 
Publice Gala Ńi – Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii se poate investi cu solu Ńionarea pe 
fond a contesta Ńiei formulat ă de către doamna … în condi Ńiile  în care persoana fizic ă 
în spe Ńă nu a respectat termenul legal de exercitare a c ăii administrative de atac. 
 

În fapt , din analiza documentelor care compun dosarul cauzei a rezultat că doamna 
… a depus contestaŃie, înregistrată la organul fiscal emitent, respectiv AdministraŃia 
JudeŃeană a FinanŃelor Publice GalaŃi sub nr…., împotriva Deciziei de impunere anuală 
pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice pe anul 2014, identificată sub 
nr..... 

Conform celor înscrise în decizia de impunere atacată se reŃine următoarea menŃiune 
“împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaŃie, care se depune, în 
termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent”. 

Având în vedere cele reŃinute este necesar a se menŃiona că, data comunicării 
deciziei în speŃă a fost …, operaŃiune realizată de către organul emitent prin transmiterea 
actului administrativ fiscal în cauză, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de 
primire (conform documentului depus, în copie, la dosarul cauzei), iar contestaŃia s-a 
înregistrat la AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice GalaŃi în data de ….  

În drept , cauza supusă analizei se fundamentează pe dispoziŃiile art.207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu modificările 
şi completările ulterioare, în temeiul căruia: 
 ”Art. 207  - Termenul de depunere a contesta Ńiei  
          (1) ContestaŃia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancŃiunea decăderii. 
 De asemenea, în instrumentarea cauzei, în drept , aplicabilitate au şi dispoziŃiile 
art.213 alin.(5) şi cele ale art.217 alin.(1) din actul normativ sus-citat, în temeiul cărora: 
            Art.213 – Solu Ńionarea contesta Ńiei  
            … 
            (5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  
             Art.217 - Respingerea contesta Ńiei pentru neîndeplinirea condi Ńiilor 
procedurale  
        (1) Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii 
procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei”. 
      Dată fiind natura cauzei dedusă judecăŃii, în drept , incidente sunt şi dispoziŃiile pct. 
3.8 lit.a) şi lit.b) coroborat cu pct.9.4 şi pct.12.1 lit.a) din Ordinul preşedintelui AgenŃiei 
NaŃionale de Administrare Fiscală nr.2906/25 septembrie 2014 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedură fiscală, în reglementarea cărora:    
            “3. InstrucŃiuni pentru aplicarea art.207 din Codul de procedură fiscală - Termenul de 
depunere a contestaŃiei 
          … 
     3.8. DispoziŃiile privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod 
corespunzător, astfel: 
           a) Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile libere, cu excepŃia 
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, nici 
ziua când s-a sfârşit termenul. 
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              De exemplu: Actul administrativ fiscal este comunicat contribuabilului în data de 29 
iunie, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data de 30 iunie şi se împlineşte în data 
de 29 iulie, astfel încât ultima zi de depunere a contestaŃiei este 30 iulie. 
              b) Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este 
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal) se va prelungi până la sfârşitul primei 
zile de lucru următoare. 
              De exemplu: În situaŃia în care data de 30 iulie prezentată la exemplul anterior este 
sâmbătă, ultima zi de depunere a contestaŃiei este luni, 1 august. 
               9.InstrucŃiuni pentru aplicarea  art.213 din Codul de procedură fiscală - 
SoluŃionarea contestaŃiei 
          … 
         9.4. În soluŃionarea contestaŃiilor, excepŃiile de procedură şi de fond pot fi următoarele: 
excepŃia de nerespectare a termenului de depunere a contestaŃiei…  
         12. InstrucŃiuni pentru aplicarea art.217 din Codul de procedură fiscală - Respingerea 
contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale 
        12.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 
         a) nedepusă în termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste termenul 
prevăzut de lege”. 
 Din analiza documentelor componente ale dosarului cauzei conchidem că depăşirea 
termenului legal de depunere a contestaŃiei a fost dată de cele două coordonate: data 
confirmării primirii deciziei în speŃă: …, respectiv de înregistrare a acŃiunii la organul fiscal 
emitent: …, caz în care în funcŃie de ultima zi de depunere în termen, potrivit legii, şi anume: 
… s-a înregistrat o depăşire de … zile.  
 

Drept consecinŃă a celor redate în precedent, acŃiunea formulat ă în calea 
administrativ ă de atac de c ătre doamna … , împotriva Deciziei de impunere anuală pentru 
veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice pe anul 2014, identificată sub nr...., 
emisă de către AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice GalaŃi, prin care s-a stabilit un 
impozit pe venit datorat în România  în sum ă total ă de … lei se respinge ca nedepus ă în 
termen , dat fiind faptul că s-a depus peste termenul prevăzut de lege. 

Pentru cele ce preced şi în temeiul art.209 alin.(1) lit.a), art.210 alin.(2) şi art.216 
alin.(1) coroborat cu art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se  

                      D E C I D E: 
 

Respingerea ca nedepus ă în termen a contesta Ńiei  formulată de doamna …, cu 
domiciliul în municipiul … Str. … nr…., bl…., sc…., et…., ap…. împotriva Deciziei de 
impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice pe anul 
2014, identificată sub nr...., emisă de către AdministraŃia JudeŃeană a FinanŃelor Publice 
GalaŃi, prin care s-a stabilit un impozit pe venit datorat în România în sum ă total ă de … lei .  

În temeiul art.210, alin.(2) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 31.07.2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, prezenta decizie de soluŃionare a contestaŃiei este definitivă în 
sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată, la instanŃa judecătorească de 
contencios administrativ competentă în condiŃiile legii, în termen de 6 luni de la data 
comunicării.        

 
DIRECTOR GENERAL, 
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