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                      Ministerul Finan�elor Publice     
                      Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal�      Str. Vasile Bumbac nr.7 Suceava                   
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice       Tel : x 
                      a jude�ului Suceava                                                 fax x 

                            Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
     
 

DECIZIA  NR.  128 
                                                    din  29.12.2011 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  S.C. X S.R.L.   
C.U.I. x 

cu sediul  în Suceava, x 
jude�ul Suceava  înregistrat� la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice  a  

jude�ului Suceava sub nr. x din 07.12.2011 
 
 
    Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 
de Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Suceava prin adresa nr. x din 06.12.2011, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. x 
din 07.12.2011, asupra contesta�iei depuse de SC X SRL cu sediul în municipul 
Suceava, x jude�ul Suceava.  
             Deoarece societatea nu precizeaz� suma contestat�, în temeiul pct. 175.1 
din Hot�rârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, prin adresa nr. 
x/13.12.2011, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a 
solicitat petentei precizarea cuantumului acestei sume, individualizat� pe categorii 
de impozite, taxe accesorii. 
             Prin adresa înregistrat� sub nr. x din 27.12.2011, societatea precizeaz� c� 
nu poate preciza suma total� contestat�, motiv pentru care,  având în vedere 
prevederile pct. 2.1 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, consider�m contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. F –SV x, 
înregistrat� la Activitatea de inspec�ie fiscal� sub nr. x, privind suma total� de x 
lei, reprezentând: 

- X lei taxa pe valoarea ad�ugat�; 
- X lei major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
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    Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� analizeze contesta�ia. 
 
    1. Cauza supus� solu�ion�rii este daca Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, 
în condi�iile în care contesta�ia nu a fost depus� în termenul legal de 
exercitare a c�ii administrative de atac. 
 
     În fapt, Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. X din 20.10.2011, înregistrat� la  Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� sub nr. x, a fost comunicat� contribuabilului în data de 
27.10.2011, conform semn�turii de luare la cuno�tin�� de pe confirmarea de 
primire. 
               
    Contestatoarea a depus un exemplar al contesta�iei la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava la data de 29.11.2011, fiind înregistrat� sub 
nr. x. 
  
    Din cele prezentate, rezult� c� societatea a depus contesta�ia la data de 
29.11.2011, dup� un num�r de 33 de zile de la data la care i-a fost comunicat� 
Decizia de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de 
inspec�ia fiscal� nr. x din 24.10.2011. 
 
    În drept, art. 68 „Calcularea termenelor” �i  art. 207 alin. (1) 
„Termenul de depunere a contesta�iei” din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, prev�d: 
   
   „Art. 68 Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i 
îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i 
de alte dispozi�ii  legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune 
altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil� (…)” 
 
    Art. 207 „(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. 1 al art. 217 „Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea 
condi�iilor procedurale” din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, prevede: 
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  „Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei 
condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe 
fond a cauzei.” 
 
    În ceea ce prive�te modul de calcul al termenelor, art. 101 din  Codul de 
procedur� civil� stipuleaz�: 
 
  „Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 
când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. (…) 
   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.” 
   

  Specificarea modului de calcul al termenelor este dat� �i de punctul 3.10 
din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137 din 
25 mai 2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�, 
unde se precizeaz�:  

 
   „a) Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, cu 
excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul.” 
 
    Din cele prezentate mai sus se re�ine c� SC X SRL putea s� depun� 
contesta�ie la organul emitent al actului atacat pân� la data de 28.11.2011, 
inclusiv. 
 
    Contesta�ia a fost depus� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava la data de 29.11.2011, fiind înregistrat� sub nr. x din 
29.11.2011, rezultând astfel faptul c� a fost depus� dup� un num�r de 33 de zile de 
la data comunic�rii Deciziei de impunere privind obliga�iile fiscale suplimentare 
de plat� stabilite de inspec�ia fiscal� nr. x din 24.10.2011, deci peste termenul de 
30 de zile prev�zut la art. 207 „Termenul de depunere a contesta�iei.” 
 

  În conformitate cu prevederile pct. 12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 
217 din Codul de procedur� fiscal� - Respingerea contesta�iei pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale, din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
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Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,   

 „12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
      a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste 
termenul prev�zut de lege;”. 
 
    Întrucât pentru suma de x lei, reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat� �i 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, contestatoarea nu a 
respectat condi�iile impuse de Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, 
a dec�zut din dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond contesta�ia, drept pentru care se 
va respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca nedepus� în termen. 
 
   Pentru  considerentele  re�inute �i în baza prevederilor legale invocate în 
cuprinsul prezentei decizii, precum �i în baza prevederilor art. 216  din Codul de 
procedur� fiscal� republicat�, se: 
                     
        
                     DECIDE: 
 
   1. Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L. cu sediul în 
municipul Suceava, x jude�ul Suceava, împotriva Deciziei de impunere privind 
obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�  nr. x din 
20.10.2011, înregistrat� în cadrul Activit��ii de Inspec�ie Fiscal� Suceava sub nr. x 
din 24.10.2011, ca nedepus� în termen. 
  
     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 
6 luni de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
  
    
 
 
  


