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D E C I Z I A Nr. 33/2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
S.C. C. Z. A. S.R.L. B.
înregistrată la D.G.F.P. a jud. V. sub nr. ../12.06.2009
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V. a fost sesizată prin adresa nr. 2../05.06.2009 de
către DirecŃia judeŃeană pentru accize şi operaŃiuni vamale V.. asupra contestaŃiei depusă de S.C. C. Z. A.
S.R.L. B., str. R., nr. .., bl..., judeŃul V.., CUI RO .. prin domnul avocat L.. P.. pe baza împuternicirii avocaŃiale
anexată la contestaŃie.
Societatea C. Z.A. S.R.L. B. contesta Decizia pentru regularizarea situatiei nr. . din 17.02.2009 si
procesul verbal de control nr. .din 17.02.2009 incheiate de reprezentantii DirecŃiei judeŃeane pentru accize şi
operaŃiuni vamale Vaslui pentru suma de S lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata in suma de S1 lei si
majorari de intarziere in suma de S2 lei.
Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art 206 si art. 209 alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin Directia generala a finantelor publice a judetului V..este legal competentă să analizeze contestatia formulata de Societatea C. Z.A. S.R.L. B.
Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala a finantelor publice a judetului V. prin
compartiemtul Solutionare contestatii se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei, in conditiile in care, in raport de data comunicarii Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. .. din 17.02.2009,
aceasta nu este depusa in termenul legal de exercitare a caii administrative de atac.
In fapt, Societatea C..Z.. A..S.R.L. B.. a formulat contestatie impotriva Deciziei pentru regularizarea
situatiei nr. .. din 17.02.2009, incheiata de reprezentantii DirecŃiei judeŃeane pentru accize şi operaŃiuni vamale
V.. prin care s-au stabilit obligatii de plata suplimentare in suma totala de S lei a fost comunicata societatii contestatoare la data de 26.02.2009 potrivit confirmarii de primire, aflata in copie la dosarul cauzei.
Contestatia formulata in data de 03.06.2009 impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. .. din
17.02.2009 a fost depusa la DirecŃia judeŃeană pentru accize şi operaŃiuni vamale V..la data de 03.06.2009 si
inregistrata sub nr. .., astfel cum rezulta din stampila aplicata de registratura pe originalul contestatiei, aflata la
dosarul cauzei.
In drept, sunt incidente prevederile art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care precizeaza urmatoarele :
“ Termenul de depunere a contestatiei
(1) Contestatia se va depune în 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 conform dispozitiilor Codului de procedura civila”.
Totodata, in conformitate cu prevederile art. 101 din Codul de procedura civila: ”Termenele se înteleg
pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.
[...] “.
De asemenea, potrivit pct. 3.11 alin.(1) din Ordinul nr.519/2005 emis de Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala: “Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu exceptia
cazului in care prin lege se prevede astfel, neintrand in calcul nici ziua cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul”.
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Se retine ca termenul de depunere a contestatiei prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, are caracter imperativ si incepe sa curga de la data comunicarii Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. .. din 17.02.2009, respectiv de la data de 26.02.2009.
Din actele existente la dosarul cauzei reiese ca Societatea C.. Z.. A.. S.R.L. B.. a depus contestatia
formulata impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. .. din 17.02.2009 la DirecŃia judeŃeană pentru accize şi operaŃiuni vamale V.. dupa 96 de zile de la data comunicarii deciziei contestata, 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.
In raport cu prevederile legale citate mai sus, rezulta ca Societatea C.. Z. A.. S.R.L. Bârlad avea posibilitatea de a depune contestatie pana la data de 30.03.2009 inclusiv, conform art.101 din Codul de procedura
civila.
Intrucat contestatoarea nu a respectat conditiile procedurale privitoare la termen, 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, republicata, 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 Presedintelului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 519/2005, care prevede: “Contestatia poate fi respinsa
ca: a) nedepusa la termen, in situatia in care aceasta a fost depusa peste termenul prevazut de prezenta lege;
[...]”, motiv pentru care contestatia va fi respinsa ca nedepusa la termen.
Argumentul societatii ca: “la data de 22 mai 2009 a luat cunostinta de existenta Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. .. din 17.02.2009, nu poate fi retinut in solutionarea favorabila a cauzei intrucat asa cum
reiese din inscrisurile aflate la dosar, decizia pentru regularizarea situatiei a fost comunicata contestatoarei,
conform confirmarii de primire aflata in copie la dosarul contestatiei, la data de 26.02.2009.
Sustinerea societatii privind faptul ca a luat la cunostinta de existenta deciziei contestate la data de 22
mai 2009 ramane la stadiul unei simple afirmatii, la dosar nefiind depus un inscris care sa dovedeasca cele
afirmate, conform art.1169 Cod Civil sarcina probei revenind reclamantului.
Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 68, art. 206, art. 207 alin.(1), art. 217 alin.(1), art. 218
din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se
DECIDE
1. Respingerea contestatiei formulata de Societatea C... Z.. A.. S.R.L. B.. ca nedepusa la termen pentru suma totala de S lei reprezentand taxa pe valoarea adaugata si majorari de intarziere aferente acestora.
2. Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta decizie celor în drept spre a fi dusã la îndeplinire.
3. Prezenta decizie este definitiva în sistemul cailor administrative de atac si poate fi contestata în
termen de 6 luni de la primire la Tribunalul V...
DIRECTOR COORDONATOR,
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