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                      D   E   C   I   Z   I   A   nr. 

 
          privind solutionarea contestatiei depuse de SC X SRL, înregistrat� la 
DGRFP Timi�oara sub nr. .../07.11.2013.   
                              
          DGRFP Timisoara, Serviciul de Solu�ionare a Contesta�iilor, a fost sesizat 
cu adresa nr. .../01.11.2013 de catre AJFP Hunedoara, asupra contestatiei 
depuse SC X SRL, CUI RO … inregistrata la ORC sub nr. J…/…/…, cu sediul 
în . jude�ul Hunedoara, împotriva Deciziei de impunere nr. F-HD .../23.08.2013 
privind obliga�iile fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, 
emis� de c�tre Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza rapotului de inspec�ie 
fiscal� nr. F-HD .../23.08.2013, pentru suma totala de ...lei. 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� DGRFP Timisoara, prin Serviciul de 
Solu�ionare a Contesta�iilor se poate investi cu solu�ionarea pe fond a cauzei, în 
condi�iile în care contesta�ia nu a fost formulat� în termenul legal de exercitare a 
c�ii administrative de atac. 
         În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privind 
depunerea în termen a contesta�iei rezult� c�: 
         Decizia de impunere nr. F-HD .../23.08.2013 privind obliga�iile fiscale 
suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal�, a fost comunicat� petentului prin posta la data de 30.08.2013, 
cu recomandata nr. … cu confirmare de primire, conform semn�turii si 
stampilei SC X SRL, inregistrata si stampilata de Oficiul Postal Hunedoara, 
confirmare de primire anexata in copie la dosarul cauzei.            
         Contestatia supusa solutionarii in acest dosar a fost depusa la AJFP 
Hunedoara fiind inregistrata sub nr. .../01.10.2013, adica in afara termenului de 
30 zile de la comunicarea actului atacat (30.08.2013), nerespectindu-se 
prevederile art.207 alin. (1) din OG nr. 92/2003, republicata 
          În drept, potrivit art. 207 alin.(1) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care prevede: 
„ART. 207 Termenul de depunere a contesta�iei 
    (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.” 
          Potrivit OANAF Nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 
   “3.10. Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se aplic� 
în mod corespunz�tor, astfel: 
    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.” 
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        Astfel, potrivit art. 68 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se 
prevede : 
     “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�”. 
         Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de procedur� 
civil� : 
    “Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua când a 
început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
     Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii zilei 
urm�toare. 
     Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în ziua anului, 
lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
     Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-o lun� 
care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urm� a lunii. 
    Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul 
este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr�itul primei zile de lucru urm�toare.” 
          Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul de de 30 de 
zile de depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de la 
data comunic�rii actului atacat, respectiv data de 30.08.2013. 
         In solutionarea contestatiei exceptiile de procedura pot fi si nerespectarea 
termenului de depunere a contestatiei asa cum prevede pct. 9.4 din OANAF 
nr.450/2013. 
         Acest text de lege se coroboreaza cu prevederile art. 213 alin. 5 din OG nr. 
92/2003 republicata si modificata, adica: 
        “(5) Organul de solutionare competent se va pronunta mai intai asupra 
exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se constata ca 
acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.”, 
          Astfel, petentul a formulat tardiv contesta�ia împotriva Deciziei de 
impunere nr. F-HD .../23.08.2013 privind obliga�iile fiscale suplimentare de 
plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, în data de 01.10.2013, înc�lcând astfel 
dispozi�iile imperative referitoare la termenul de depunere de 30 de zile de la 
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.              
          În spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente prevederile din  OG 
Nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, care la art. 217, prevede: 
    “(1) 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.” 
        OANAF Nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din OG nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, precizeaz� : 
   „12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur� fiscal� - 
Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
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    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;                                         
          Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul O G nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în baza referatului  
nr.                                               se : 
 

D E C I D E : 
 

            1. Respingerea ca nedepusa in termen a contesta�iei formulat� de SC X 
SRL impotriva Deciziei de impunere nr. F-HD .../23.08.2013 privind obliga�iile 
fiscale suplimentare de plat� stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de c�tre 
Activitatea de Inspec�ie Fiscal�, în baza rapotului de inspec�ie fiscal� nr. F-HD 
.../23.08.2013, pentru suma totala de ...lei. 
           2.  Prezenta decizie se comunica la : SC X SRL 
                                                                      AJFP Hunedoara – Inspectie Fiscala                              
           Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� protrivit prevederilor legale la instan�a judec�toreasc� de 
contencios administrativ competent�, în termen de 6 luni de la comunicare. 
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