
                                

DECIZIA nr._______din______________2014
privind soluţionarea contestaţiei depusă

 de ÎI   din  , judeţul Olt, 
înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova sub nr.  CV  /

13.02.2014

Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Craiova  a  fost  sesizată  de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt prin adresa înregistrată sub nr. CV  /
13.02.2013, asupra contestaţiei  formulată  de  ÎI   cu sediul  în  ,  str.    nr.  ,  jud. Olt, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. F28/ /  , având Cod Unic de Înregistrare  .

Întreprinderea  Individuală    contestă  Decizia  de  impunere  privind  obligaţiile 
fiscale  suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care 
desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr.  /
30.10.2013, fără a preciza suma contestată şi componenţa ei.

În conformitate cu art. 206 alin.(1) lit. b) şi alin.(2) şi art. 207 dinO.G. nr.92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, prin adresa nr. CV  /13.02.2013, organul de soluţionare competent a solicitat 
petentei  dovada  depunerii  contestaţiei  în  termenul  de  30  de  zile  şi  precizarea 
cuantumului sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, taxe, datorie 
vamală, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora.

Adresa nr. CV  /13.02.2013 a fost comunicată  ÎI   la data 14.02.2013, potrivit 
confirmării de primire anexată la dosarul cauzei.

Termenul de îndeplinire a cerinţelor cuprinse în adresa  CV /13.02.2013 a fost de 
5 zile de la comunicare, respectiv 20.02.2014.

Până la  data  întocmirii  prezentei  decizii,  contestatara  nu  a  îndeplinit  cerinţele 
cuprinse în adresa nr.  CV  /13.02.2013.

Întrucât  contestatorul  precizează  că  obiectul  contestaţiei  îl  formează  actul 
administrativ fiscal atacat, fără însă a menţiona, înăuntrul termenului acordat de organul 
de soluţionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite, 
taxe,  datorie  vamală,  contribuţii,  precum  şi  accesorii  ale  acestora,  contestaţia  se 
consideră formulată împotriva întregului act administrativ fiscal, aşa cum prevede pct. 
2.1 din OPANAF nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
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Astfel, obiectul contestaţiei este reprezentat de suma totală de   lei, reprezentând:  
- TVA                                                                 lei;
- Dobânzi/Majorări întârziere                               lei;
- Penalităţi întârziere                                             lei.
Contestaţia  a  fost  înregistrată  la  Serviciul  fiscal  orăşenesc    sub.  nr.  OT   /

06.01.2014 şi transmisă la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt unde a fost 
înregistrată sub nr. OT  /22.01.2014.

AJFP Olt-Inspecţie Fiscală  nu a transmis dosarul cauzei  în termenul  de 5 zile 
prevăzut de pct. 3.3 din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/20013, 
aprobate  prin  Ordinul  preşedintelui  ANAF  nr.  450/2013,  termenul  de  soluţionare 
prelungindu-se conform art. 70 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În  situaţiile  în  care,  pentru  soluţionarea  cererii,  sunt  necesare  informaţii 
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada 
cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate, aşa cum prevede art. 
70 alin.(2)  din  O.G.  nr.92/2003 privind Codul  de procedură fiscală,  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare:

 „ART. 70
    Termenul de soluţionare a cererilor contribuabililor
    (1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de 
către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
   (2)  În  situaţiile  în  care,  pentru  soluţionarea  cererii,  sunt  necesare  informaţii 
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada 
cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.”

Văzând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 209 alin.(1) lit a) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcţia  generală regională a finanţelor publice 
Craiova este învestită să se pronunţe asupra contestaţiei formulate de  ÎI Bolovan N. 
Adrian.

Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă   Direcţia   generală  regională  a  finanţelor 
publice  Craiova  prin  Serviciul  soluţionare  a  contestaţiilor  se  poate  învesti  cu 
soluţionarea pe fond a contestaţiei în condiţiile în care, în raport de data comunicării 
Deciziei  de  impunere  privind  obligaţiile  fiscale  suplimentare  de  plată  stabilite  de 
inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod 
individual  şi/sau într-o formă de asociere nr.   /30.10.2013 aceasta  nu este depusă în 
termenul legal de exercitare a căii administrative de atac.

În fapt, se reţine că  ÎI   a formulat în data de 06.01.2014 contestaţia pe care a 
înregistrat-o  la   Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Olt- Serviciul  fiscal 
orăşenesc   sub nr. OT   în data de 06.01.2014 prin care se îndreaptă împotriva Deciziei 
de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală 
pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau 
într-o formă de asociere nr.  /30.10.2013  emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală 

 



nr.   /30.10.2013  încheiat  de  organele  de  inspecţie  fiscală  din  cadrul  Administraţiei 
Judeţeană a Finanţelor Publice Olt-Inspecţie fiscală.

Operatorul economic a depus contestaţia nr.  /06.01.2014 la registratura AJFP Olt- 
Serviciul fiscal orăşenesc   în data de 06.01.2014 sub nr. OT  .

Totodată se reţine că  Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare 
de plată stabilite de inspecţia fiscală  pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi 
independente  în  mod  individual  şi/sau  într-o  formă  de  asociere  nr.   /30.10.2013 şi 
Raportului de inspecţie fiscală nr.  /30.10.2013 au fost comunicate societăţii de către 
reprezentanţii  Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Olt-Inspecţie fiscală, prin 
adresa  din  05.11.2013,  anexată  în  copie  la  dosarul  cauzei,  fiind  primite  în  data  de 
05.11.2013, conform ştampilei şi semnăturii de primire aplicate pe aceasta.

În drept, potrivit art. 207 alin.(1) din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

„ (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării 
actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.”

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
stipulează:

„ (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după 
cum urmează:
    1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei 
următoare;
    2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă 
termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
    3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua 
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu 
are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte 
în ultima zi a acestei luni.
    (2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte 
până în prima zi lucrătoare care urmează.”

În temeiul acestor prevederi legale se reţine că termenul de depunere a contestaţiei 
prevăzut de  Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter imperativ şi începe să 
curgă de la data de 05.11.2013 care reprezintă data comunicării Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru 
persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o 
formă de asociere nr.  /30.10.2013  emisă de AJFP Olt, astfel cum reiese din adresa de 
înaintare din 05.11.2013, aflată la dosarul cauzei, adresă purtând amprenta semnăturii şi 
ştampilei ÎI  . 

Din documentele aflate la dosarul cauzei, se reţine că  ÎI   a înaintat contestaţia 
formulată împotriva  Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi 
independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr.  /30.10.2013, la data 
de 06.01.2014, aşa cum rezultă din ştampila serviciului Registratură al AJFP Olt- 

 



Serviciul fiscal orăşenesc   aplicată pe prima pagină a contestaţiei aflată la dosarul 
cauzei, după 62 de zile de la data comunicării, deci peste termenul de 30 de zile prevăzut 
de  art. 207 alin.(1) din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, încălcându-se astfel dispoziţiile imperative 
referitoare la termenul de depunere.

În raport de prevederile legale citate mai sus şi cele reţinute în conţinutul deciziei 
se constată că petentul putea să depună contestaţia până la data de 06.12.2013, la 
organul care a emis  Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de 
plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi 
independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere nr.  /30.10.2013, în 
cuprinsul acesteia fiind indicată calea de atac, termenul în care se poate exercita organul 
la care se depune contestaţia.

De asemenea, speţei îi sunt aplicabile prevederile art. 185 alin.(1) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care stipulează:

„(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, 
nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în 
care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.”

Potrivit doctrinei, decăderea are ca efect principal stingerea tuturor posibilităţilor 
de punere în valoare a dreptului neexercitat în termenul legal.

Contestatara a decăzut din dreptul de a i se soluţiona pe fond contestaţia conform 
art. 217 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
unde se precizează:

„ (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii 
procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.” 
coroborat cu prevederile pct. 12.1 lit. a) din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din 
OG nr. 92/2003, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr 450/2013, unde se 
prevede:

„12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
        a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul 
prevăzut de lege;”

Prin urmare, contestaţia formulată de  ÎI    împotriva  Deciziei de impunere 
privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru 
persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o 
formă de asociere nr.  /30.10.2013  emisă în baza Raportului de inspecţie fiscală nr.  /
30.10.2013 încheiat de organele de inspecţie fiscală din cadrul Administraţiei Judeţeană 
a Finanţelor Publice Olt-Inspecţie fiscală, se va respinge ca nedepusă în termenul legal.

Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor legale invocate în  cuprinsul 
deciziei, precum şi în baza art. 217 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, coroborat cu dispoziţiile pct.  12.1 din Ordinul 
Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se

 



D E C I D E 

Respingerea ca nedepusă la termen contestaţiei formulată de ÎI    împotriva  
Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod 
individual şi/sau într-o formă de asociere nr.  /30.10.2013  emisă de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Olt-Inspecţie fiscală.

Decizia poate fi atacată la Tribunalul Judeţean Olt sau la Tribunalul Judeţean Dolj 
în termen de 6 luni de la data comunicării, potrivit procedurii legale.

                                            

DIRECTOR GENERAL
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