Ministerul Finanţelor Publice
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală
Di r ec Ń i a G e n er a l ă a F i na nŃ e l or P ubl i c e a J ude Ń ul ui Ha r ghi t a

D E C I Z I A nr. 95 din 2010
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de
XY,
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita
sub nr…/2010
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de
Activitatea de InspecŃie Fiscală, prin adresa nr…/2010, asupra contestaŃiei
formulate de XY,– CNP .., cu domiciliul în judeŃul Harghita.
Prin contestaŃia înregistrată la DGFP Harghita sub nr…/2010 XY
contestă obligaŃii fiscale de plată în suma totală de … lei, reprezentând:
- … lei impozit pe venit,
- … lei majorări de întârziere aferente impozitului pe venit,
- … lei taxă pe valoarea adăugată,
- … lei majorări de întârziere aferente TVA,
- … lei penalităŃi de întârziere aferente TVA.
Cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice Harghita se poate investi cu soluŃionarea pe fond a
cauzei în condiŃiile în care contestaŃia nu a fost formulată în termenul
legal de exercitare a căii administrative de atac.
În fapt, obligaŃiile fiscale de plată au fost stabilite prin Decizia de
impunere nr…/2010 şi Decizia nr…/2010, care împreună cu Raportul de
inspecŃie fiscală au fost comunicate contestatarului prin remitere sub
semnătură, la data de 27.08.2010, primirea fiind confirmată de titular, prin
semnătură.
ContestaŃia a fost depusă la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
Harghita la data de 11.10.2010 înregistrată sub nr… şi transmisă la Activitatea
de InspecŃie Fiscală înregistrată sub nr…/2010.
În drept, art. 207(1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, reglementează termenul de depunere
a contestaŃiei, potrivit căruia: "(1) ContestaŃia se va depune în termen de 30
de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancŃiunea
decăderii.."
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De asemenea, art. 68 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, republicată, prevede:
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si 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.”
iar art.101 din Codul de procedura civilă prevede:
“Termenele se înŃeleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua
când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.
Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopŃii zilei
următoare.
Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua
anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.
Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârseste întro lună care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a
lunii.
Termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală, sau când
serviciul este suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru
următoare.”
Se reŃine ca termenul de depunere a contestaŃiei prevăzut la
art.207(1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, are caracter imperativ şi începe să curgă de la data
comunicării Deciziilor de impunere nr.10307 şi 10308 din 25.08.2010. În speŃă
data comunicării potrivit art.44(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003,
republicată, este 27.08.2010, aşa cum rezultă din remiterea sub semnătură,
anexată la dosarul cauzei, iar termenul de depunere a contestaŃiei era
27.09.2010.
Din datele existente la dosarul cauzei reiese ca XY a depus
contestaŃia la data de 11.10.2010, deci peste termenul de 30 de zile prevăzut
de art.207(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedura
fiscală, republicată, încălcându-se astfel dispoziŃiile imperative referitoare la
termenul de depunere.
Întrucât contestatarul nu a respectat condiŃiile procedurale impuse
de OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură
fiscală, cu privire la termenul de depunere a contestaŃiei, depăşind termenul de
contestare de 30 de zile, a decăzut din dreptul de a-i fi soluŃionată pe fond
contestaŃia, astfel urmează a se respinge ca nedepusă în termen potrivit art.
217(1) din O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedura fiscală, republicată,care
prevede:
“Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei
condiŃii procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza
pe fond a cauzei."
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Pentru considerentele reŃinute şi în temeiul prevederilor art. 207 şi
art. 217 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.101 si art.104
din Codul de procedură civilă, coroborat cu art.217(1) din O.G. nr.92/2003,
republicată, se:
DECIDE
Respingerea ca nedepusă în termen a contestaŃiei formulată de
XY, pentru suma totală contestată de … lei.
Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen
de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale.

DIRECTOR EXECUTIV,
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