
                D E C I Z I A   NR. 17/            2009                                                               
             privind soluŃionarea contestaŃiei formulate de                                              
    P  M din TgJiu , înregistrată la 
                                     D.G.F.P. Gorj sub nr..../26.03.2009

Biroul   soluŃionare   contestaŃii  din   cadrul  D.G.F.P. Gorj a  fost  
sesizat  de AdministraŃia  FinanŃelor  Publice a municipiului Tg Jiu,   prin
  adresa   nr..../08.04.2009 ,  asupra  contestaŃiei  formulate   de  d-na P
M cu domiciliul în Tg Jiu, ... jud. Gorj.

D-na P M contestă  măsurile dispuse de organele fiscale din
cadrul  AdministraŃiei  FinanŃelor  Publice  a municipiului Tg Jiu prin
Deciziile de impunere anuale nr..../03.09.2008 şi nr..../03.09.2008 .

Cauza supusă soluŃionării este dacă D.G.F.P. Gorj se poate
investi cu soluŃionarea pe fond a contestaŃiei , în condiŃiile în care, în
raport de data comunicării Deciziilor de impunere anuale nr..../
03.09.2008 şi nr..../03.09.2008, aceasta nu este depusă  în termenul  
legal  de  exercitare  a  căii  administrative  de  atac .

În fapt, la data de 26.03.2009, d-na P M a formulat contestaŃie
împotriva Deciziilor de impunere anuale nr..../03.09.2008 şi
nr..../03.09.2008 încheiate de organele fiscale din cadrul AdministraŃiei
FinanŃelor Publice a municipiului Tg Jiu.

Deciziile de impunere anuale nr..../03.09.2008 şi nr..../03.09.2008
au fost comunicate direct, sub semnătură, d-nei P M , în data de
03.09.2008 , aşa cum rezultă din datele înscrise pe acestea .

Prin Deciziile de impunere anuale nr..../03.09.2008 şi
nr...../03.09.2008, organele fiscale au precizat contribuabilului calea de
atac , termenul şi organul la care poate fi depusă contestaŃia , respectiv
,,împotriva măsurilor dispuse prin prezenta se poate face contesta Ńie ,
care se depune , în termen de 30 de zile de la comunicare , la organul
fiscal emitent .”

ContestaŃia împotriva Deciziilor de impunere anuale
nr..../03.09.2008 şi nr..../03.09.2008 a fost depusă la D.G.F.P. Gorj în
data de 26.03.2009 şi înregistrată sub nr...., aşa cum rezultă din
ştampila aplicată de serviciul Registratură pe originalul contestaŃiei ,
aflată la dosarul cauzei .

În drept, cauzei îi sunt incidente prevederile art.207 alin.(1) din OG
nr.92/2003   privind  Codul  de procedură fiscală, republicată , cu
modificările şi completările ulterioare ,  care  precizează :

Art.207 - Termenul de depunere



,,(1)Contesta Ńia se va depune în termen de 30 de zile de la
data comunic ării actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea
decăderii.”

Potrivit art.68 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată  ,, 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 nu
dispune altfel , se calculează conform dispoziŃiilor Codului de procedură
civilă “.

De asemenea , potrivit pct.3.11 alin.(1) din Ordinul nr.519/2005
privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată ,,DispoziŃiile
privind termenele din Codul de procedură civilă se aplică în mod
corespunzător , astfel :

(1)Termenul de depunere a contestaŃiei se calculează pe zile
libere , cu excepŃia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând
în calcul nici ziua în care a început , nici ziua când s-a sfârşit termenul .”

łinând cont de prevederile legale menŃionate anterior , se reŃine
că termenul de depunere a contestaŃiei prevăzut de OG nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată , este un termen sub
sancŃiunea decăderii şi începe să curgă de la data comunicării
Deciziilor de impunere anuale nr...../03.09.2008 şi nr..../03.09.2008,
respectiv de la data de 04.09.2008.

Din documentele anexate la dosarul cauzei , rezultă că d-na P M a
formulat contestaŃia la D.G.F.P. Gorj  la data de 26.03.2009 ( aşa cum
rezultă din ştampila aplicata de serviciul registratură pe originalul
contestaŃiei, aflată la dosarul cauzei ) , peste termenul de 30 de zile
prevăzut de art.207 alin.(1) din OG nr.92/2003  privind Codul de
procedură fiscală, republicată , încălcându-se  astfel  dispoziŃiile  
imperative  referitoare  la  termenul  de  depunere .

Întrucât contestatoarea nu a respectat condiŃiile procedurale
impuse de OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu privire la termenul de depunere a contestaŃiei împotriva
Deciziilor de impunere anuale nr..../03.09.2008 şi nr..../03.09.2008,
depăsind termenul de contestare de 30 de zile , a decăzut din dreptul de
a-i fi soluŃionată pe fond contestaŃia , astfel încât aceasta urmează  a  
se  respinge  ca nedepusă în termen, conform art.217 alin.(1) din OG
nr.92/2003, republicată , care precizează ,,Dacă organul de soluŃionare
competent constată neîndeplinirea unei condiŃii procedurale, contestaŃia
va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei”, coroborat
cu pct.13.1 din Ordinului nr.519/2005, care prevede :,,ContestaŃia poate



fi respinsă ca : a) nedepusă în termen, în situaŃia în care aceasta a fost
depusă peste termenul prevăzut de prezenta lege ”.

Din aceste considerente, având în vedere aspectele prezentate şi
în conformitate  cu  actele  normative  citate , coroborat cu art. 216 din
OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală ,  republicată,  
D.G.F.P. Gorj prin  directorul  executiv

                                               D E C I D E :

1)Respingerea   contestaŃiei formulate de  d-na P M, ca  nedepusă
 în termen .

2)Prezenta decizie  este definitivă în sistemul căilor administrative
de atac şi poate fi atacată în termen de 6 luni de la comunicare la
Tribunalul Gorj- SecŃia Comercială şi  de Contencios Administrativ.


