
                                

                           D E C I Z I A  NR. 42/    .06.2008
          privind solutionarea contestatiei formulate de d-l  ..... din                 
Rovinari, inregistrata la Biroul Vamal Tg Jiu sub nr..../28.05.2008.

Biroul solutionare contestatii din cadrul DGFP Gorj a fost sesizat de
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamala Craiova -Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Gorj, prin adresa nr...../29.05.2008,
inregistrata la DGFP Gorj sub nr....30.05.2008, asupra  contestatiei  formulate  de  
d-l ....   din Rovinari,  judetul Gorj.

Obiectul contestatiei il constituie masurile dispuse de organele vamale din
cadrul Directiei judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Gorj , prin Procesul
verbal de control, incheiat in data de 04.01.2008  si prin Decizia pentru
regularizarea situatiei nr..../07.01.2008.                                                         

Suma  contestata  este .... lei  si  reprezinta :
- ....  lei - diferente  de  drepturi  vamale
-  .... lei - obligatii  de  plata  accesorii 

Analizand exceptiile de procedura din continutul contestatiei, s-a constatat
neindeplinirea unei conditii procedurale prevazute de art.207, alin.1 din OG  
92/2003, privind Codul de procedura fiscala,republicata, care precizeaza:

“Contestatia se va depune in termen de 30 zile de la data comunicarii
actului administrativ fiscal atacat”

In fapt, din documentele anexate la dosarul contestatiei se constata ca
DJAOV Gorj a transmis d-lui  ...., prin recomandata..... din data de 16.01.2008
procesul verbal nr.48/04.01.2008 si Decizia pentru regularizarea situatiei  
nr..../07.01.2008.Ulterior,in data de 28.01.2008, organele postale constantind  



lipsa contribuabilului de la domiciliul fiscal declarat au procedat la inapoierea
corespondentei la DJAOV Gorj.

In drept, art.44 din OG nr.92/2003, republicata, privind Codul de
procedura fiscala, prevede:
    ART. 44
    Comunicarea actului administrativ fiscal
    (1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi
este destinat.(...). 
   (2) Actul  administrativ  fiscal se comunica dupa cum urmeaza:
    a) prin  prezentarea contribuabilului  la sediul organului fiscal emitent si
primirea  actului administrativ  fiscal de catre acesta sub semntura, data
comunicarii fiind  data ridicarii  sub semntura a actului;
    b) prin  remiterea, sub semnatura, a actului administrativ  fiscal de catre
persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit  legii, data comunicarii
fiind  data remiterii  sub semnatura a actului;
  c)prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata
cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail,
daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea
primirii  acestuia;
    d) prin publicitate.

Ca urmare, avand in vedere ca actele administrativ fiscale mentionate nu au
putut fi  comunicate prin modalitatile de comunicare prevazute de legislatia
mentionata, Directia Judeteana pentru Operatiuni vamale Gorj a procedat in
conformitate cu prevederile art.44, alin.3 din OG nr.92/2003, republicata,care
prevede:
    ( 3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul
organului fiscal emitent si pe pagina de internet a Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative
de organele fiscale prevzute la art. 35, afisarea se face, concomitent, la sediul
acestora si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale
respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de
internet a consiliului judetean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se
considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.”

In acest sens s-a afisat  in data de ....02.2008 , la sediul D.J.A.O.V Gorj  si
in acelasi timp  pe pagina de internet a A.N.V Bucuresti  anuntul



nr...../31.01.2008,(anexat in xerocopie , la dosarul contestatiei) cu privire la
emiterea procesului verbal de control nr....04.01.2008 si a Deciziei pentru
regularizarea situatiei nr....07.01.2008  privind pe  ...... din Rovinari.   

In drept, potrivit prevederilor pct.9.3 din Ordinul A.N.A.F nr.519/2005,
privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003,
republicata si a art.213, alin.5 din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscala, republicata:

“9.3. In solutionarea contestatiilor, exceptiile de procedura pot fi
urmatoarele: nerespectarea termenului de depunere a contestatiei (...)

(5)Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca
acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

Tinand cont de faptul ca DJAOV Gorj a comunicat, prin publicitate, asa
cum prevede lit.d, alin.3 , art.44 din OG nr.92/2003,  actele administrativ fiscale in
data de 31.01.2008  iar contestatia este depusa  si   inregistrata  la DJAOV
Gorj  sub nr....in data de 28.05.2008, deci in afara termenului legal de 30 zile
de la data comunicarii actului administrativ fiscal (16.01.2008), contestatia
urmeaza sa fie respinsa ca nedepusa in termen, pentru neindeplinirea
conditiilor procedurale, in conformitate cu prevederile punctului 13(1), lit.a
din Ordinul ANAF nr.519/2005, pentru aprobarea Instructiunilor pentru
aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscala,republicata, care precizeaza:

“Contestatia poate fi respinsa ca:
a)nedepusa in termen, in situatia in care aceasta a fost depusa

peste temenul prevazut de prezenta lege.”  

Fata de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative citate , a
art.210 (1), (2) si art.217 (1) din OG nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscala, republicata, DGFP Gorj,  prin  directorul  executiv



   D E C I D E :

          
 1)Respingerea , in totalitate, a contestatiei formulate de d-l .... din Rovinari,

ca nedepusa in termen.

  
 2)Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj-Sectia Comerciala si

de  Contencios Administrativ competenta ,  conform  prevederilor legale .


