
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de 

S.C. X S.R.L., cu sediul în --, str. --, nr. --, jud. Covasna, înregistrat� 
la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� Covasna 

sub nr. --/2009 
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Activitatea 
de Inspec�ie Fiscal� Covasna, prin adresa nr. --/2009, înregistrat� la D.G.F.P. 
Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., înregistrat� 
sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia de impunere nr. --/2009 emis� în 
baza Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 act administrativ fiscal prin care s-a 
respins la rambursare TVA în sum� de ?? lei. 

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i a actelor normative în 
vigoare, cu privire la depunerea în termen a contesta�iei, se re�in urmatoarele: 
 Potrivit art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003R privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, se precizeaz�: “Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.”. 
 În spe��, se re�ine c� Raportul de inspec�ie fiscal� nr. --/2009 �i Decizia de 
impunere nr. --/2009, acte administrativ fiscale încheiate de organele de control din 
cadrul Activitat��ii de Inspec�ie Fiscal� Covasna – Serviciul Inspec�ie Fiscal� 
persoane Juridice 3, au fost comunicate contestatoarei cu scrisoare recomandat� 
potrivit dispozi�iilor art. 44 alin. 2 lit. c din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, la data de 2009, �i primite de petent� conform semn�turii de primire la data 
de 2009, iar contesta�ia a fost înregistrat� la Activitatea de Inspec�ie Fiscal� 
Covasna, la data de 2009 sub nr. --, dup� împlinirea termenului legal de 30 zile, 
termen calculat conform dispozi�iilor Codului de procedur� civil�, care la Cap. 3 
“Termene”, art. 101 precizeaz� c�: “Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în 
socoteal�, nici ziua când a început, nici ziua când s-a �f�rsit termenul“. 
 Întrucât termenul prevazut de art. 207 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003R Cod 
procedur� fiscal� cu modific�rile ulterioare, privind solu�ionarea contesta�iilor 
împotriva m�surilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de 
organele Ministerului Finan�elor Publice, ca natur� juridic� este de dec�dere, �i luând 
în considerare c� contesta�ia petentei nu a fost depus� cu respectarea prevederilor 
legale privind solu�ionarea contesta�iilor, în sensul dep��irii acestui termen, se: 
 

D E C I D E : 
 
 Respingerea contesta�iei formulate de S.C. X S.R.L., cu sediul în or.--, str.--, 
nr.--, jud. Covasna, împotriva Deciziei de impunere nr. --/2009 emis� în baza 
Raportului de inspec�ie fiscal� nr. --/2009, ca nedepus� în termen. 
 Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat� în termen de 6 luni de la comunicare la Tribunalul Covasna. 
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