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Decizia nrx    / n2008 
privind solutionarea contestatiei depusa de 

SC yyy S.R.L. din       inregistrata la Agentia Nationala de 
Administrare     Fiscala- Directia generala de solutionare  a 

contestatiilor cu nr.xxx 
 
 
 
 
 Directia generala de solutionare a contestatiilor din 
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost sesizata 
de Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului prin 
adresa nr. inregistrata la Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
cu nr. - asupra contestatiei depusa de S.C. xxxx  S.R.L. din                 
Societatea contesta Decizia de regularizare a situatiei privind 
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.nnn,intocmita 
ca urmare a constatarilor din procesul verbal nr.nnn, incheiata de 
reprezentantii Directiei Regionale pentru Accize si Operatiuni 
Vamale prin care s-a stabilit suma totala de ggggg , reprezentand: 

- b lei drepturi vamale; 
- a lei dobanzi aferente drepturilor vamale; 
- n lei penalitati aferente drepturilor vamale; 
- b lei majorari aferente drepturilor vamale; 

 
 
               Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute 
de art.205 si art.209 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata, Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala este legal investita sa analizeze contestatia 
formulata de S.C. xxxx S.R.L., din Bucuresti. 
                
             Cauza supusa solutionarii este daca Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala prin Directia generala  de solutionare a 
contestatiilor se poate investi cu solutionarea pe fond a 



contestatiei, in conditiile in care societatea nu a respectat termenul 
legal de exercitare a caii administrative de atac. 
 
           In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei privitor la depunerea in termen a contestatiei, rezulta ca 
societatii contestatoare i-a fost transmisa decizia pentru 
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal  nr.xxx  emisa in urma procesului verbal de control 
nr.xxx, prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de 
primire, in data de; decizia in cauza  a fost returnata de catre posta 
conform plicului prin care s-a efectuat expedierea  aflat in copie la 
dosarul cauzei . 
            Pe cale de consecinta  Directia Regionala  pentru Accize si 
Operatiuni Vamale a comunicat decizia pentru regularizarea 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr.xxxx  prin afisare  la data de la sediul institutiei  si concomitent  
pe pagina de internet www.customs.ro, in temeiul art.44(3) din 
O.G.92/2003, republicata, astfel cum rezulta din adresele nr. si  
nr., aflate in copie la dosarul cauzei ; astfel, respectiva decizie a 
fost comunicata in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului, 
respectiv          Contestatia impotriva Deciziei de regularizarea 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr. a fost  formulata si depusa la Directia Regionala pentru Accize 
si Operatiuni Vamale la data de si inregistrata sub nr., astfel cum 
rezulta din numarul de inregistrare si din stampila aplicata de 
serviciul Registratura pe originalul contestatiei , aflata la dosarul 
cauzei. 
 
           In drept, sunt incidente prevederile art.207(1) din 
Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, care precizeaza urmatoarele: 
         “ Termenul de depunere a contestatiei : 
            Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la             
data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea 
decaderii “ 
            Potrivit art.68 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de Procedura Fiscala , republicata : “Termenele de orice fel 
privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute 
de Codul de procedura fiscala, precum si de alte dispozitii legale 
aplicabile in materie , daca legea nu dispune altfel , se calculeaza 
potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila .” 
           Totodata , in conformitate cu prevederile art.101 din Codul 
de procedura civila :” Termenele se inteleg pe zile libere , 



neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput , nici ziua cand s-a 
sfarsit termenul. 
           (…)Termenul  care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare 
legala, sau cand serviciul este suspendat se va prelungi pana la 
sfarsitul primei zile de lucru urmatoare,” potrivit art.102 din Codul 
de procedura civila: 
          “ Termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de 
procedura daca legea nu dispune altfel” si potrivit art.103 din Codul 
de procedura civila : 
           “ Neexercitarea oricarei cai de atac si neindeplinirea oricarui 
act de procedura in termenul legal atrage decaderea (…)”. 
           De asemenea, sunt aplicabile prevederile art.44(3) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata, care 
precizeaza: 
” (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, 
concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de 
internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ 
în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe 
numele contribuabilului. În cazul actelor administrative emise de 
organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, 
la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii 
administraţiei publice locale respective. În lipsa paginii de internet 
proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului 
judeţean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră 
comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.” 
 
           Se retine ca termenul de depunere a contestatiei prevazut 
de Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura 
fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are 
caracter imperativ de la care nu se poate deroga si incepe sa 
curga de la data comunicarii Deciziei pentru regularizarea situatiei 
privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal  , 
respectiv in speta  de la  data de,data comunicarii Deciziei nr. 
aceasta fiind ziua cand se implinesc 15 zile de la afisarea 
anuntului . 
            Pct.3.11 din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala  nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala , republicata , precizeaza : 
          “ Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile 
libere , cu exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel , 
neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a 
sfarsit termenul . 



             […] 
          “ Termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala 
sau cand serviciul este suspendat (de exemplu , zile de repaus 
saptamanal) se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru 
urmatoare.” 
 
           Din actele existente la dosarul cauzei, reiese ca S.Cxxx 
S.R.L. a depus contestatia impotriva Deciziei de regularizare a 
situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
la sediul  Directiei  Regionale  pentru Accize si Operatiuni Vamale 
in data de, asa cum rezulta din stampila registraturii aplicata pe 
originalul contestatiei si adresei nr. a Directiei Regionale pentru 
Accize si Operatiuni Vamale,  dupa 45 zile de la data comunicarii 
deciziei contestate, deci peste termenul de 30 de zile prevazut de 
art.207 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata , incalcandu-se astfel dispozitiile 
imperative referitoare la termenul de depunere a contestatiei. 
           
         Astfel,  in  raport de prevederile legale citate mai sus, rezulta 
ca S.C. xxxx  S.R.L. avea posibilitatea de a contesta la organul 
emitent al actului atacat, respectiv Directia Regionala pentru 
Accize si Operatiuni Vamale pana la data de. 
         Intrucat  contestatoarea nu a respectat conditiile procedurale 
privitoare la termen, depasind termenul de contestare de 30 de 
zile, a decazut din dreptul de a i  se solutiona pe fond contestatia , 
conform art.217 alin(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala Ordonanta Guvernului, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unde se 
precizeaza : 
       “ Daca  organul de solutionare competent constata 
neindeplinirea unei conditii procedurale , contestatia va fi respinsa 
fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei,” coroborat cu 
pct.13.1 lit.a) din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr.519/2005 , care stipuleaza : “ Contestatia 
poate fi respinsa ca: 

a) nedepusa la termen , in situatia in care aceasta a fost 
depusa peste termenul prevazut de lege “. 

         Pentru considerentele aratate si in temeiul art.207 alin 1) , 
art.216 alin.1),art.217 alin.1) din Ordonanta Guvernului  nr.92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare , se  

 
                            DECIDE  



 
          Respingerea contestatiei formulate de S.C. xxxx S.R.L. ca 
nedepusa in termen pentru suma totala de lei reprezentand : 
         a lei    - drepturi vamale; 
         b lei    - dobanzi aferente drepturilor vamale ; 
         c lei    - majorari aferente drepturilor vamale; 
         d lei    - penalitati aferente drepturilor vamale ; 
         Prezenta decizie poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti 
in termen de 6 luni de la data comunicarii. 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
  
 


