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MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE
DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE

CONSTAN�A
SERVICIUL SOLU�IONARE CONTESTA�II

B-dul Tomis Nr.51 Tel.-Fax 0241/70.80.83, E-
mail:contesta�ii@finante-ct.ro

DECIZIA nr.22/14.02.2005
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de

S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr.1055/20.01.2005

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de S.A.F. – Activitatea de Control Fiscal
Constan�a prin adresa nr………/…….01.2005, înregistrat� la D.G.F.P.
Constan�a sub nr……………/…….01.2005, asupra cererii de contesta�ie
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L. unitate cu sediul în Medgidia,
str……………, nr……, bl……, ap……, jud.Constan�a, cod fiscal R ………………….

Contesta�ia a fost formulat� împotriva Deciziei de impunere
nr…………/…….12.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare
stabilite de inspec�ia fiscal� efectuat� de S.A.F. – Activitatea
de Control Fiscal Constan�a.

Prin calea administrativ� de atac demarat� care face obiectul
prezentei, S.C. CONSTANTA S.R.L. Medgidia contest� suma total� de
………………… lei, cu urm�toarea componen��:
• ………………… lei - impozit pe profit;
• ………………… lei – dobânzi întârziere impozit pe profit;
• ………………… lei – penalit��i întârziere impozit pe profit;
• ………………… lei – TVA;
• ………………… lei - dobânzi întârziere TVA;
• ………………… lei - penalit��i întârziere TVA.

Contesta�ia este semnat�, poart� �tampila persoanei juridice
contestatoare, respectându-se astfel dispozi�iile art.175(1)
lit.e) din Ordonan�a Guvernului nr.92/24.12.2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal�.

Constatându-se ca în spe�� sunt întrunite condi�ii de
procedur�, prev�zute la art.175 Titlul IX din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedur� fiscal� republicat, Serviciul
Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor
Publice Constan�a are competen�a s� se pronun�e asupra
contesta�iei.

Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Serviciul Solu�ionare
Contesta�ii din cadrul D.G.F.P. Constan�a se poate investi cu
analizarea pe fond a cauzei, în condi�iile în care contestatoarea
nu a respectat termenul legal de exercitare a c�ii administrative
de atac prev�zut de Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal�.



2

În fapt, societatea contestatoare formuleaz� contesta�ie
împotriva Deciziei de impunere nr…………/…….12.2004 privind
obliga�iile fiscale suplimentare, emis� în baza Raportului de
inspec�ie fiscal� încheiat la data de …….12.2004 de S.A.F. –
Activitatea de Control Fiscal Constan�a, �i o înregistreaz� la
organul fiscal sub nr…… în data de 11.01.2005.

Actul atacat,  a fost comunicat societ��ii prin po�t� la data
de 09.12.2004, a�a cum reiese din confirmarea de primire nr…………,
semnat� de primire de destinatarul trimiterii.

În drept, art.176(1) din OG nr.92/2003 republicat�, privind
Codul de procedur� fiscal�, prevede:

“Contesta�ia se va depune în termenul de 30 de zile de la
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea
dec�derii”.

De asemenea, potrivit art.102 din Codul de procedur� civil�
“termenele încep s� curg� de la data comunic�rii actelor de
procedur� dac� legea nu dispune altfel”, iar în ceea ce prive�te
transmiterea prin po�t� a actelor de procedur�, conform art.104
din acela�i act normativ, aceste acte “se socotesc împlinite în
termen dac� au fost predate recomandat la oficiul po�tal înainte
de împlinirea lui”.

Din actele existente la dosarul cauzei rezult� c� SC.
CONSTANTA SRL a depus contesta�ie împotriva Deciziei de impunere
nr…………/…….12.2004 privind obliga�iile fiscale suplimentare, �i a
Raportului de inspec�ie fiscal� primite de societate în data de
09.12.2004, direct la registratura S.A.F. – Activitatea de Control
Fiscal Constan�a, în data de …….01.2005 fiind înregistrat� sub
nr…….

Prin urmare contesta�ia a fost depus� dup� 32 de zile de la
data comunic�rii actului de control contestat, înc�lcându-se
astfel dispozi�iile imperative ale art.176(1) din OG nr.92/2003
republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�.

Întrucât contestatoarea nu a respectat condi�iile procedurale
impuse de actul normativ men�ionat cu privire la termen, dep��ind
termenul legal de contestare, a dec�zut din dreptul de a-i fi
solu�ionat� pe fond contesta�ia, drept pentru care aceasta se va
respinge ca nedepus� în termen.

Pentru considerentele ar�tate, în temeiul dispozi�iilor
art.176(1), art.178(1), coroborate cu cele ale art.179 �i 185(1)
din O.G. nr.92/24.12.2003 republicat� privind Codul de procedur�
fiscal�, se
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DECIDE:

Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L. Medgidia pentru debitul în valoare total� de
……………… lei,  compus din:

• ……………… lei- impozit pe profit;
• ……………… lei– dobânzi întârziere aferente impozitului pe

profit;
• ……………… lei – penalit��i întârziere aferente impozitului pe

profit;
• ……………… lei – TVA;
• ……………… lei - dobânzi întârziere aferente TVA;
• ……………… lei - penalit��i întârziere aferente TVA.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
termen de 30 zile de la comunicare, conform art.187 alin.(2) din
Codul de procedur� fiscal�, aprobat prin O.G. nr.92/24.12.2003
republicat�.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

P.F./5EX
14.02.2005


