
      

  

                                                          
                                                   

       
DECIZIA nr._____din___________2014

privind asoluţionarea contestaţiei formulată de 
dl.   din  , judeţul Olt, 

înregistrată la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova sub nr. CV /
13.11.2013

Direcţia  Generală  Regională  a  Finanţelor  Publice  Craiova  a  fost  sesizată  de 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt prin adresa înregistrată sub nr. CV /
13.11.2013 asupra contestaţiei formulată de dl.   din  , str.   nr.  , bl.  , sc.  , ap.  ,  jud.  
Olt, având Cod Numeric Personal  .

Dl.   contestă Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.  /31.05.2012, 
emisă de CAS Olt, având ca obiect suma totală de   lei,  reprezentând:

- CASS                                                            lei;
- Dobânzi/Majorări întârziere                          lei;
- Penalităţi întârziere                                         lei.
 Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.  /31.05.2012 a fost 

transmisă prin poştă la data de 15.06.2013 şi restituită la 21.06.2012, motiv pentru care 
a fost comunicată prin  anunţul colectiv privind comunicarea prin publicitate nr.  /
04.07.2012 în condiţiile art. 44 alin. (3) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data comunicării fiind 
considerată 20.07.2012, după 15 zile se la data afişării anunţului.

Contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut de art. 207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabilită în raport de data comunicării Deciziei referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii nr.  /31.05.2012, respectiv 20.07.2012, aşa cum rezultă din 
dovada de comunicare a titlului de creanţă contestat – anunţ colectiv privind 
comunicarea prin publicitate nr.  /04.07.2012 -, şi de data depunerii contestaţiei la 
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt, respectiv 31.10.2013,  aşa cum rezultă 
din ştampila acestei instituţii, aplicată pe originalul contestaţiei.

Contestaţia se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 
alin.(1) din  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
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„ART. 207
    Termenul de depunere a contestaţiei
    (1) Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului 
administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.”

Contestaţia a fost depusă după 467 de zile de la comunicare şi la 437 de zile de la 
expirarea termenului de depunere de 30 de zile prevăzut de art. 207 alin.(1) din  O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei, conform art. 213 alin.(5) din OG nr. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,   pct.  9.3  şi  pct.  9.4  din  Instrucţiunile  pentru 
aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr 
450/2013:

 „ART. 213
    Soluţionarea contestaţiei
       (5) Organul de soluţionare competent se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de 
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se 
va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.

9.3. Organul de soluţionare competent va verifica existenţa excepţiilor de 
procedură şi, mai apoi, a celor de fond, înainte de a proceda la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei.

9.4. În soluţionarea contestaţiilor, excepţiile de procedură şi de fond pot fi 
următoarele: excepţia de nerespectare a termenului de depunere a contestaţiei, excepţia 
de necompetenţă a organului care a încheiat actul contestat, excepţia lipsei semnăturii 
sau a ştampilei de pe contestaţie, excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei de calitate 
procesuală, prescripţia, puterea de lucru judecat etc.”

 Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii 
procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei, aşa 
cum menţionează art. 217 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată,

„ART. 217
    Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale
    (1) Dacă organul de soluţionare competent constată neîndeplinirea unei condiţii 
procedurale, contestaţia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”

Întrucât nu a fost depusă în termenul de 30 de zile prevăzut de 207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, contestaţia formulată de dl.   va fi respinsă ca  fiind nedepusă la 
termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege, în 
concordanţă cu pct. 12.1 lit. a) din Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 
92/2003, aprobate prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr 450/2013:

„12.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
        a) nedepusă la termen, în situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul 
prevăzut de lege;”



Pentru considerentele arătate în cuprinsul deciziei, în temeiul prevederilor legale 
invocate în prezenta şi în baza art. 213 alin.(5), precum şi a prevederilor art. 217 alin.(1) 
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, coroborat cu 
dispoziţiile pct. 9.3, 9.4 şi 12.1 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală nr. 450/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se:

D E C I D E 

Respingerea  contestaţiei  formulate  de   dl.    ca   fiind  nedepusă  la  termen,  în 
situaţia în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de lege.

Decizia poate fi  atacată la Tribunalul Judeţean Olt  sau la Tribunalul Judeţean 
Dolj în termen de 6 luni de la data comunicării, potrivit procedurii legale.
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