MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Direc ia generala a finan elor publice „V”
DECIZIA nr. 6/07.03.2007
privind solu ionarea contesta iei formulate de
„M”din „B”, str. cpt. Grigore Ignat, nr. 6, jude ul „V”
înregistrata la D.G.F.P. a jude ului „V” sub nr. …/12.02.2007
„M”din „B”, str. cpt. …., nr. …., jude ul „V”, a formulat contesta ie înregistrata la
organul emitent al actului administrativ fiscal respectiv Administra ia finan elor publice a
municipiului „B” sub nr. …/06.02.2007 si la Direc ia generala a finan elor publice a jude ului
„V” sub nr. …./06.02.2007 împotriva masurilor dispuse prin decizia de impunere privind
obliga iile fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr. „D”/12.10.2005 referitoare la
virarea la bugetul de stat a sumei de „S” lei reprezentând:
- „S1” lei dobânzi aferente pla ilor planificate pentru impozitul pe veniturile din cedarea
folosin ei bunurilor;
- „S2” lei penalitatea de întârziere aferente pla ilor planificate pentru impozitul pe
veniturile din cedarea folosin ei bunurilor.
Constatând ca sunt îndeplinite prevederile art.175(1) si art.179(1) lit. a) din
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Direc ia
generala a finan elor publice prin Biroul solu ionare contesta ii este investita sa analizeze
contesta ia formulata de domnul „M”.
Cauza supusa solu ion rii este daca Direc ia generala a finan elor publice a
jude ului „V” prin Biroul solu ionare contesta ii se poate investi cu solu ionarea pe fond a
cauzei in condi iile in care contesta ia nu a fost formulata in termenul legal de exercitare a
caii administrative de atac.
In fapt,”V”a luat la cuno tin a de accesoriile stabilite prin Decizia privind obliga iile
fiscale suplimentare stabilite de inspec ia fiscala nr. „D”/12.10.2005 la data de 24.12.2005,
a a cum reiese din confirmarea de primire, anexa la dosarul contesta iei. fost depus la
Administra ia finan elor publice a municipiului „B” sub nr. …. din 06.02.2007 si la Direc ia
generala a finan elor publice la data de 06.02.2007, fiind înregistrata sub nr. …, conform
tampilei registraturii.
In drept, art.177 alin. (1) "Termenul de depunere a contesta iei" din Ordonan a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, prevede:
" (1) Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic rii actului
administrativ fiscal, sub sanc iunea dec derii [...].", alin. (4) „Daca actul administrativ fiscal
nu con ine elementele prev zute la art. 43 alin. (2) lit. i), contesta ia poate fi depusa, in
termen de 3 luni de la data comunic rii actului administrativ fiscal, organului de solu ionare
competent” iar alin.1 al art. 187 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 prevede:
" Daca organul de solu ionare competent constata neîndeplinirea unei condi ii
procedurale, contesta ia va fi respinsa f r a se proceda la analiza pe fond a cauzei."
De asemenea, art. 67 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 republicata, privind
Codul de procedura fiscal prevede:
“ Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si îndeplinirea obliga iilor
prev zute de Codul de procedura fiscal , precum si de alte dispozi ii legale aplicabile în
materie, dac legea fiscal nu dispune altfel, se calculeaz potrivit dispozi iilor Codului de
procedura civila.”
iar art.101 din Codul de procedura civil prevede:
“ Termenele se în eleg pe zile libere, neintrând în socoteal nici ziua când a
început, nici ziua când s-a sfâr it termenul.
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Termenele statornicite pe ore încep sa curg de la miezul nop ii zilei urm toare.
Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfâresc în ziua anului, lunii sau
saptamânii corespunz toare zilei de plecare.
Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr e te într-o luna care nu
are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urma a lunii.
Termenul care se sfâr e te într-o zi de s rb toare legal , sau când serviciul este
suspendat, se va prelungi pân la sfâr itul primei zile de lucru urm toare.”
De precizat ca prin Decizia de impunere privind obliga iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec ia fiscala nr. „D”/12.10.2005, organele fiscale nu au respectat in
totalitate prevederile art. 43 " Con inutul si motivarea actului administrativ fiscal ", alin. 2
lit. i) din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 republicata, in sensul ca au men ionat
posibilitatea contest rii actului administrativ fiscal atacat, organul fiscal la care se depune
contesta ia, iar cat prive te termenul legal de contestare nu a fost corect precizat, motiv
pentru care s-a considerat ca termenul legal de depunerea a contesta iei este de 3 luni.
Fata de cele de mai sus se retine ca domnul ”M” putea sa depun contesta ia la
organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat, respectiv Administra ia finan elor
publice a municipiului „B”, pana la data de 28.03.2006.
De re inut ca legisla ia in vigoare nu prevede excep ii cu privire la nedepunerea in
termenul legal a contesta iei si depunerea acesteia dup expirarea termenului legal de
contestare pentru a fi solu ionata pe fondul cauzei. Depunerea contesta iei dup expirarea
termenului de contestare, a atras dec derea contestatorului din dreptul de a i se solu iona
pe fond contesta iunea.
In consecin a, organele de solu ionare au competen a de a aplica întocmai actele
normative in vigoare, neputând dispune derog ri de la prevederile acestora, astfel ca, nu se
pot investi cu solu ionarea pe fond a cauzei.
Întrucât, contesta ia formulata de domnul ”M” nu a fost depus cu respectarea
termenului legal de contestare, potrivit art. 176 alin. (4) din Ordonan a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , contesta ia se va respinge ca nedepusa in
termen.
Pentru considerentele ar tate si in temeiul art. 43 alin. (2), lit.i), art. 67, art. 177
coroborat cu art. 187(1) din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, se
DECIDE:
1. Respingerea, ca nedepus in termen, a contesta iei formulata de domnul ”M” din
„B”, str. …., nr. …, jude ul „V”, împotriva Deciziei de impunere privind obliga iile fiscale
suplimentare stabilite de inspec ia fiscal nr. „D”/12.10.2005 emis de c tre Administra ia
finan elor publice a municipiului „B”.
2. Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul „V”, in termen de 6 luni de la
comunicare.
DIRECTOR EXECUTIV
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