
    MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
    AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ      
    DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a  judeŃului V            

                                                                                                       
                                 Str. Ştefan cel Mare, nr. 56,V, jud. V

                                                                                                                              Tel:  0235315297, 0235314143/429, Fax: 235317067,   
                                                                  e-mail: admin.vsvsjudx01.vs@mfinante.ro     

DECIZIA nr. 41/12.07.2010 

privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 
 domnul TD

înregistrată la D.G.F.P.V sub nr. ---/02.06.2010

Compartimentul  SoluŃionare  ContestaŃii  din  cadrul  D.G.F.P.V  a  fost  sesizat  de   către  Serviciul
InspecŃie  fiscală  Persoane  Fizice  -Activitatea  de  InspecŃie  Fiscală  V  prin  adresa  nr.  ---  din  data  de
09.06.2010, înregistrată la D.G.F.P.V sub nr. ---/11.06.2010, cu privire la contestaŃia formulată de domnul
TD, CNP 11............8, cu domiciliul în V str. ... nr. 21, judeŃul V. 

Obiectul  contestaŃiei îl  reprezintă,  obligaŃiile  fiscale  în  suma  de  S  lei  reprezentând  T.V.A.  în
cuantum de S1 lei şi majorările de întârziere aferente în sumă de S2 lei, stabilite suplimentar de plată prin
Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la
persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale
nr.  .../15.01.2010 întocmită  de organele  de inspecŃie  fiscală  din  cadrul  D.G.F.P.V -A.I.F.V –   Serviciul
InspecŃie fiscală Persoane Fizice, în baza Raportului de inspecŃie fiscală nr. .../15.01.2010.

Cauza supusă  soluŃionării este dacă  D.G.F.P. V se poate pronunŃa pe fond, în condiŃiile în
care nu a fost respectat termenul legal de depunere a contestaŃiei.

Înainte  de  a  analiza  pe  fond  contestaŃia,  organul  de  soluŃionare  este  obligat  să  procedeze  la
verificarea modului de îndeplinire a condiŃiilor obligatorii de procedură, conform prevederilor art.213(5) din
O.G.  nr.  92/2003, republicată  în anul 2007, cu modificările  şi  completările  ulterioare,  care dispun: „(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.”

Analizând dacă a fost respectată procedura de comunicare a actului administrativ fiscal, organul de
soluŃionare a constatat că Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaŃii fiscale
stabilite de inspecŃia fiscală la persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi economice
nedeclarate  organelor  fiscale  nr.  .../15.01.2010  întocmită  de  organele  de  inspecŃie  fiscală  din  cadrul
D.G.F.P.V -A.I.F.V –  Serviciul InspecŃie fiscală Persoane Fizice a fost comunicată prin publicitate la sediul
organului  fiscal  emitent  şi  pe  site-ul  AgenŃiei  NaŃionale  de  Administrare  Fiscală,  în  conformitate  cu
prevederile art. 44 (2) din O.G. nr.92/2003, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, conform
cărora comunicarea actului administrativ fiscal  se face prin:

    „a)  prin  prezentarea  contribuabilului  la  sediul  organului  fiscal  emitent  şi  primirea  actului
administrativ  fiscal  de  către  acesta  sub  semnătură,  data  comunicării  fiind  data  ridicării  sub
semnătură a actului;
    b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către persoanele împuternicite
ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;
       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;
    d)  prin  publicitate”,  iar  în  conformitate  cu  prevederile  alin.  (4)  al  aceluiaşi  articol  din  ordonanŃă
„DispoziŃiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de procedură sunt aplicabile
în mod corespunzător.
  Totodată în conformitate cu prevederile art. 45 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările  ulterioare     
    „Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului
sau la o dată ulterioară menŃionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii”.

Din analiza respectării de către petent a procedurii privind depunerea în termen a contestaŃiei la
A.F.P.V, Compartimentul SoluŃionare ContestaŃii a reŃinut următoarele: 



Organul  fiscal  a  emis  în  data  de  15.01.2010,  Decizia  de  impunere  privind  taxa  pe  valoarea
adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la persoanele fizice care realizează venituri
impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale nr. ... pe numele contribuabilului TD. 

Decizia mai sus menŃionată a fost comunicată contribuabilului prin poştă cu scrisoare recomandată
cu confirmare de primire  în data de 22.01.2010 iar conform ştampilei  Poştei  române scrisoarea a fost
returnată la A.F.P.V în data de 05.02.2010 cu menŃiunea că destinatarul lipseşte de la domiciliu, motiv
pentru  care  Serviciul  InspecŃie  Fiscală  Persoane  Fizice  din  cadrul  D.G.F.P.V  a  procedat,  în  data  de
10.02.2010, în conformitate cu dispoziŃiile art. 44, alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului
administrativ  fiscal  prin  publicitate  şi  anume  prin  afişare  la  sediul  DGFPV  în  data  de  15.02.2010
concomitent cu publicarea pe pagina de internet www.mfinante.ro a anunŃului nr. .../10.02.2010 privitor la
actele  administrativ  fiscale  emise  pe  numele  domnului  TD,  în  speŃă  Raportul  de  inspecŃie  fiscală
nr.  .../15.01.2010  şi  Decizia  de  impunere  nr.  .../15.01.2010.  AnunŃurile  au  fost  retrase  în  data  de
02.03.2010, dată de la care începe să se calculeze termenul în care se pot contesta actele administrativ
fiscale.

În drept, cauza îşi găseşte soluŃionarea în prevederile art. 207, alin.1 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, care prevede: 
(1),,ContestaŃia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ
fiscal, sub sancŃiunea decăderii”. 

Organul de soluŃionare a contestaŃiilor a reŃinut că întrucât,  de la data comunicării   Deciziei  de
impunere  privind  taxa  pe  valoarea  adăugată  şi  alte  obligaŃii  fiscale  stabilite  de  inspecŃia  fiscală  la
persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate  nr. .../15.01.2010
domnului TD (comunicată prin publicitate începând din data de 15.02.2010 şi retragerea anunŃului în data
de  02.03.2010)  până  la  data  depunerii  contestaŃiei  02.06.2010  au  trecut  mai  mult  de  30  de  zile
calendaristice,  respectiv  92  de  zile,  contestaŃia  nu  îndeplineşte  condiŃiile  de  procedură  referitoare  la
termenul de depunere, urmând a se respinge ca nedepusă în termen contestaŃia formulată de domnul TD
împotriva  Deciziei  de  impunere  privind  taxa  pe  valoarea  adăugată  şi  alte  obligaŃii  fiscale  stabilite  de
inspecŃia fiscală la persoanele fizice care realizează venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate
organelor fiscale nr. .../15.01.2010. 

SusŃinerea petentului că actul administrativ fiscal atacat i-a fost comunicat în data de 19.05.2010 nu
poate fi reŃinută în cauză din moment ce emiterea deciziei de impunere i-a fost comunicată prin publicitate,
aşa cum s-a arătat mai sus.

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul art. 216 (1) din O.G.92/2003, republicata, se: 

D E C I D E 

Respingerea contestaŃiei formulată de domnul TD împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe
valoarea adăugată şi alte obligaŃii fiscale stabilite de inspecŃia fiscală la persoanele fizice care realizează
venituri impozabile din activităŃi economice nedeclarate organelor fiscale nr. .../15.01.2010 ca nedepusă în
termen. 

Prezenta  decizie  este  definitivă  în  sistemul  căilor  administrative  de  atac  şi  poate  fi  atacată  la
Tribunalul V în termen de 6 ( şase ) luni de la comunicare . 

DIRECTOR EXECUTIV,
......


