
D E C I Z I A  Nr. 60/2005

          Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Dolj a fost sesizat� de Administra�ia
Finan�elor Publice prin Adresa nr.37781 /14.12.2004 asupra contesta�iei formulat� de xxx.
          Din analiza contesta�iei, privind modul de îndeplinire a condi�iilor de procedur�, se re�ine c�
aceasta nu a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice în termenul legal de 30 de zile prev�zut
de alin. (1) al art. 176 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�.
          În fapt, contestatorul a semnat de primirea Deciziei de impunere anual� pentru persoanele
fizice române cu domiciliul în România pe anul 2003, a�a cum este înscris� în confirmarea de
primire, în data de 11 noiembrie 2004.
          Contestatorul xxx a depus contesta�ia la Administra�ia Finan�elor Publice, care a înregistrat-o
sub nr. xxx/14.12.2004.
          �inând cont de faptul c� în Codul de procedur� fiscal� nu se define�te con�inutul termenului
de depunere a contesta�iei, în conformitate cu art. 61 din acesta, care precizeaz� c� ,,termenele de
orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur�
fiscal�, (.......) dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de
procedur� civil�'', s-a apelat la cap. 3 -Termenele- din Codul de procedur� civil�.
       Astfel, art. 101 din Codul de procedur� civil� stabile�te urm�toarele:
         ,,Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua când a început, nici ziua
când s-a sfâr�it termenul.
         Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc în ziua anului, lunii sau
s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare.
       Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când serviciul este suspendat, se va
prelungi pân� la sfâr�itul primei de zile lucr�toare''
        Conform prevederilor de mai sus termenul de 30 de zile libere este cuprins între 12 noiembrie
�i 11 decembrie 2004, inclusiv, deci în cazul analizat termenul de depunere se sfâr�ea în ziua de 12
decembrie 2004.
        Cum ziua de 12 decembrie 2004 a c�zut într-o zi de duminic�, termenul de depunere a
contesta�iei se prelunge�te pân� la sfâr�itul primei zile lucr�toare, respectiv 13 decembrie 2004.
        Contestatorul, depunând contesta�ia în ziua de 14 decembrie 2004, nu se încadreaz� în
termenul legal de depunere a contesta�iei de 30 de zile,  dep��indu-l cu o zi.
        În drept, alineatul (1) al articolului 176 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal� prevede urm�toarele: ,,Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la
data comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.''
        La articolul 186, alineatul (1), aceea�i ordonan�� precizeaz� c�: ,,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.''
        Contestatorul, nedepunând contesta�ia împotriva Deciziei de impunere anual�  pe anul 2003 nr.
xxx, emis� de Adminstra�ia Finan�elor Publice, în termenul legal de 30 de zile de la data primirii
(11.11.2004), nu a respectat condi�ia procedural� de încadrare în termenul legal de contestare,
urmând a se  respinge contesta�ia ca nedepus� în termenul legal.
        Fa�� de cele re�inute �i având în vedere dispozi�iile legale men�ionate, în  temeiul art. 185
alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coroborat cu art.
186 alin. (1) din aceea�i ordonan��,se

                                                       D  E  C  I  D  E

       Respingerea contesta�iei formulat� de contribuabilul xxx ca nedepus� în termenul legal.


