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DECIZIA nr. 60 /27.04.2005

Privind solu�ionarea contesta�iei formulate de
SC. CONSTANTA S.A.

      Înregistrat� la DGFP Constan�a sub nr……………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul DGFP Constan�a a
fost sesizat de c�tre Serviciul Administrare Contribuabili Mari
prin adresa nr…………/………………2005, înregistrat� la  Direc�ia General�
a Finan�elor Publice Constan�a sub nr…………/………………2005, cu privire
la contesta�ia depus� de SC CONSTANTA S.A., cu sediul în
localitatea …………………, str……………… nr………, CUI ………………….

Obiectul contesta�iei îl  reprezint�  obliga�iile fiscale
accesorii în sum� total� de …………………… lei constând în dobânzi în
sum� de ……………………… lei  �i penalit��i de întârziere în sum� de
………………… lei, stabilite prin Deciziile referitoare la obliga�iile
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale restante,
înregistrate sub nr………/………/……/2003/………………, …………… - …………, ……………  -
……………… �i comunicate petentei prin adresa nr………………/08.03.2005.

Accesoriile stabilite sunt aferente obliga�iilor fiscale
restante �i au fost calculate pentru perioada 31.01.2005 -
28.02.2005.

Contesta�ia a fost semnat� de reprezentantul legal, conform
prevederilor art.175 lit.e din Codul de procedura fiscal�,
republicat.

Cauza supus� solu�ion�rii prin prezenta este dac� Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a se poate investi cu
analiza pe fond a contesta�iei în  condi�iile în care contestatara
nu a respectat termenul legal de exercitare a c�ii administrative
de atac.

În fapt, din documentele aflate la dosarul cauzei, rezult� c�
Titlul de crean�� înregistrat sub nr……………/08.03.2005, precum �i
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deciziile  prin care s-au calculat accesoriile au fost comunicate
petentei prin po�t� cu confirmare de primire.

Confirmarea de primire a fost semnat� de c�tre destinatar în
data de 11.03.2005.

În drept, referitor la termenul de contestare, dispozi�iile
art.176 alin.1 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz�:

“ Contesta�ia se va depune în termen 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
dispozi�iilor 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”.

În spe��, se re�ine c� petenta a înaintat contesta�ia
formulat� împotriva titlului de crean�� prin po�t� în data de
14.04.2005, respectiv dup� 34 de zile de la data comunic�rii
actului administrativ fiscal, comunicare ce a avut loc a�a cum s-a
ar�tat mai sus în data de 11.03.2005, iar potrivit dispozi�iilor
legale precizate, ultima zi de depunere a contesta�iei  de c�tre
petent� ar fi fost data de 11.04.2005.

Având în vedere c� petenta a depus contesta�ia dup� expirarea
termenului legal �i în condi�iile în care normele legale
referitoare la termenul de depunere a contesta�iei au un caracter
imperativ, s-a re�inut c�, nerespectarea termenului de contestare
a f�cut imposibil� analiza pe fond a cauzei de c�tre Direc�ia
General� a Finan�elor Publice Constan�a.

Deoarece termenul pentru exercitarea c�ii administrative de
atac prev�zut de Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 republicat�,
privind Codul de procedur� fiscal� are un caracter expres,
nerespectarea acestuia fiind sanc�ionat� cu dec�derea a�a cum se
precizeaz� la art.176 alin.1 din ordonan�� �i re�inându-se culpa
procedural� în care se afl� petenta, contesta�ia formulat� se va
respinge ca nedepus� în termen.

Pentru considerentele ar�tate în con�inutul prezentei
decizii �i în temeiul prevederilor art.178 alin.1, 179 �i 186
alin.1 din OG nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat�, se
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D E C I D E:

Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulate de
S.C. VITIVINICOLA BASARABI S.A. împotriva Titlurilor de crean��
nr…………………/08.03.2005, emise de Serviciul Administrare Contribuali
Mari, pentru suma total� de …………………… lei, reprezentînd:

�     ………………………… lei penalit��i de întîrziere;
�     ………………………… lei dobânzi.

Definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac,
prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Constan�a, în
conformitate cu prevederile art.187(2) din O.G. nr.92/2003
republicat�, în termen de 30 de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
VASILICA MIHAI

D.G./4 EX.
27.04.2005


