DIREC IA GENERAL A FINAN ELOR PUBLICE
COMPARTIMENTUL SOLU IONARE CONTESTA II

DECIZIA NR.
privind solu ionarea contesta iei formulat de SC SRL,
înregistrat la Biroul Vamal sub nr.

Prin contesta ia formulatã societatea se îndreaptã împotriva mãsurilor dispuse prin
Deciziile pentru regularizarea situa iei nr. întocmite de organele de control vamal, în baza
Proceselor verbale de control nr., privitor la suma de lei reprezentând:
- lei – TVA
- lei - major ri de întârziere aferente;
Diferen a men ionatã, a fost stabilitã de organele vamale în urma controlului ulterior
efectuat conform prevederilor art.100, alin(5) din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al
României i a adresei nr.4622/17.11.2006 a Centrului Regional de Pl i pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit 5, Timi oara.
Deciziile pentru regularizarea situa iei nr. sunt primite de petent prin postã în data de
14.12. 2006, asa cum rezultã din confirmarea de primire, anexatã la dosarul contesta iei.
Împotriva Deciziilor pentru regularizarea situa iei nr., SC SRL, formuleazã i depune
contesta ie la Biroul Vamal, înregistratã sub nr. 1055/18.01.2007.
În drept, la art. 177(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , cu modificarile i completarile ulterioare, prevede:
“Contesta ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului
administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.”,
completate cu cele ale pct. 3.11 din Instructiunile pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , aprobate prin Ordinul nr. 519/ 2005 al
presedintelui Agen iei Nationale de Administrare Fiscal , unde se mentioneaz :
"3.11. Dispozi iile privind termenele din Codul de procedura civila se aplic în mod
corespunzator, astfel:
1. Termenul de depunere a contesta iei se calculeaza pe zile libere, cu excep ia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a încaput, nici
ziua când s-a sfar it termenul."
În conformitate cu prevederile art.183 (5) din OG nr.92/2003, privind Codul de
procedurã fiscalã, republicatã:
“Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra excep iilor de procedurã
i asupra celor de fond, iar când se constatã cã acestea sunt antemeiate, nu se va mai
proceda la analiza pe fond a cauzei.
De asemenea, prevederilor art.187(1) din aceea i OG nr.92/2003, republicatã, privind
Codul de procedurã fiscalã aratã:
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
(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.

Pentru considerentele men ionate mai sus i în baza art.187 alin.(1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, se:
DECIDE
Respingerea contesta iei formulatã de SC SRL ca nedepus în termen.

