MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
Agentia Natională de Administrare Fiscală
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş
Biroul SoluŃionare ContestaŃii
Târgu Mureş, Mureş
Str. Gheorghe Doja nr. 1-3
Tel/Fax: 0265-261093

DECIZIA nr.330/2011/2012
Direc\ia Generalã a Finan\elor Publice Mure] a fost sesizatã de
Direc\ia Municipiului Bucure]ti pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale prin adresa
nr..../30.05.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../31.05.2011, asupra
contesta\iei formulate de S.C. X S.R.L. [mpotriva Deciziei pentru regularizarea
situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal
nr..../26.01.2011.
Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
- ... lei reprezent@nd taxe vamale RPT;
- ... lei reprezent@nd dob@nzi aferente taxelor vamale RPT;
- ... lei reprezentând tax` pe valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezentând dob@nzi aferente taxei pe valoarea ad`ugat`.
Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor
specializate din cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].
Cauza supus` solu\ion`rii este dac` Direc\ia General` a
Finan\elor Publice Mure] prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii se poate
[nvesti cu solu\ionarea pe fond a contesta\iei, [n condi\iile [n care, [n raport
cu data comunic`rii actului atacat, aceasta nu a fost depus` la termenul
legal de exercitare a c`ii administrative de atac.
În fapt, urmare a reverific`rii efectuate de organele de specialitate
ale Direc\iei Municipiului Bucure]ti pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale, asupra
opera\iunii de import temporar derulate [n baza DVOT .../01.09.2008 de S.C. X
S.R.L. a fost întocmit` Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../26.01.2011.
Decizia pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../26.01.2011 a fost comunicat`
petentei prin publicitate, respectiv prin afi]area concomitent` la sediul
D.J.A.O.V. Mure] ]i pe portalul de internet www.customs.ro la data de
02.03.2011 a anun\ului privind emiterea actului administrativ pe numele S.C. X
S.R.L., procedura de comunicare fiind considerat` [ndeplinit` la data de
18.03.2011, data la care s-au [mplinit 15 zile de la data afi]`rii anun\ului.
{n referatul cu propuneri de solu\ionarea acontesta\iei, [naintat cu
adresa nr..../30.05.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../31.05.2011,
organele vamale precizeaz` "Decizia pentru regularizarea situa\iei privind
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obliga\iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../26.01.2011 ]i procesul
- verbal de control nr..../26.01.2011 emise de D.J.A.O.V. Mure] au fost trimise
prin po]t` cu confirmare de primire, refuz@ndu-se preluarea acestora".
ContestaŃia, a fost [nregistrat` la Direc\ia Municipiului Bucure]ti
pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale sub nr..../25.05.2011.
{n drept, potrivit art. 207, alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, “Contesta\ia se va
depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ
fiscal, sub sanc\iunea dec`derii”.
La art.44 "Comunicarea actului administrativ fiscal" din acela]i act
normativ, se prevede:
"(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului
căruia îi este destinat. În situaŃia contribuabililor fără domiciliu fiscal în
România, care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în
situaŃia numirii unui curator fiscal, în condiŃiile art. 19, actul administrativ fiscal
se comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
(2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:
a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal
emitent şi primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură,
data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului;
b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de
către persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data
comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului;
c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt
fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi
confirmarea primirii acestuia;
d) prin publicitate.
(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent,
la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală, a unui anunŃ în care se menŃionează că a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. În cazul actelor administrative
emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face, concomitent, la
sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităŃii administraŃiei publice locale
respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de
internet a consiliului judeŃean. În toate cazurile, actul administrativ fiscal se
consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunŃului.
(4) DispoziŃiile Codului de procedură civilă privind comunicarea
actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător".
Se re\ine c` termenele de contestare prev`zute [n Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, act
normativ care reglementeaz` posibilitatea contest`rii pe cale administrativ` a
titlurilor de creanŃă şi a altor acte administrative fiscale, au caracter imperativ,
de la care nu se poate deroga ]i [ncep s` curg` de la data comunic`rii actelor
administrative fiscale.
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La art.68 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, se prevede:
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi
îndeplinirea obligaŃiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de
alte dispoziŃii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se
calculează potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură civilă”.
Potrivit art.101 din Codul de procedur` civil`, “Termenele se [n\eleg
pe zile libere, neintr@nd [n socoteal` nici ziua c@nd a [nceput, nici ziua c@nd s-a
sf@r]it termenul [...].
Termenul care se sf@r]e]te [ntr-o zi de s`rb`toare legal`, sau c@nd
serviciul este suspendat, se va prelungi p@n` la sf@r]itul primei zile de lucru
urm`toare”.
Totodată, art.104 din Codul de procedur` civil`, stipulează că:
"Actele de procedură trimise prin poştă instanŃelor judecătoreşti se socotesc
îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de
împlinirea lui".
Prin urmare, se re\ine c`, în raport cu data comunicării Deciziei
pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr..../26.01.2011 (18.03.2011), data limit` de depunere a
contesta\iei era 18.04.2011, av@nd [n vedere calculul termenului de 30 de zile de
la data comunic`rii actului administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în
speŃă, efectuat [n conformitate cu art.101 si art.104 din Codul de procedur`
civil`, iar petenta a depus contesta\ia în data de 25.05.2011, dep`]ind astfel
termenul legal de depunere a contesta\iei cu 37 de zile.
În speŃă sunt incidente prevederile art.213, alin.(5) din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003, republicat`, unde referitor la soluŃionarea contestaŃiei se
arată: “Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată ca
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”,
nerespectarea termenului de depunere a contesta\iei fiind o excep\ie de procedur`
a]a cum este prev`zut la pct.9.4 din Instruc\iunile pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, aprobate
prin Ordinul pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal`
nr.2.137/2011.
Totodatã, potrivit art.103 din din Codul de procedur` civil`,
"Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură
în termenul legal atrage decăderea [...]".
Prin urmare, se re\ine c` efectul juridic al dec`derii, sanc\iune
prev`zut` pentru nerespectarea termenului de 30 de zile de la comunicarea
actului atacat, este acela al pierderii dreptului contestatorului de a-i fi analizate
preten\iile pe fondul cauzei.
Potrivit pct.12.1. din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate
prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală
nr.2.137/2011, "ContestaŃia poate fi respinsă ca:
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a) nedepusă la termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă
peste termenul prevăzut de prezenta lege; [...]".
{n consecin\`, întrucât S.C. X S.R.L. din S@ncraiu de Mure], jud.
Mure], nu a respectat condiŃiile procedurale impuse de Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003, republicat`, cu privire la termenul de depunere a contestaŃiei,
depăşind termenul de contestare cu 37 zile, contesta\ia formulat` de petent`
[mpotriva Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr..../26.01.2011, urmeaz` a fi respins` ca
nedepus` la termen.
Pentru considerentele arãtate mai sus, în raport cu actele normative
enun\ate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) ]i art.210 din
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ]i completãrile ulterioare, se
DECIDE
Respingerea contesta\iei formulată de S.C. X S.R.L. [mpotriva
Deciziei pentru regularizarea situa\iei privind obliga\iile suplimentare stabilite de
controlul vamal nr..../26.01.2011, ca nedepus` la termen.
Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.
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