ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice

DECIZIA nr. 1/17.01/ 2007
privind solutionarea contestatiei formulata de
„AP”„B” Str. “T”, nr. …, Bl … , Sc. ..., jud. „V”
„AP” cu domiciliul fiscal in „B” str. “T” nr. …, Bl …, Sc. …., , jud. „V”, Cod de identificare fiscala: …a
formulat si depus contestatia formulata impotriva deciziei de impunere nr. “D”/17.08.2006 la Directia
generala a finantelor publice a judetului „V” prin adresa nr. …/11.12.2006 inregistrata la registratura
generala a DGFP „V” sub nr. … din12.12.2006.
Prin adresa nr…./15.12.2006 Biroul solutionare contestatii din cadrul DGFP „V” in calitate de organ
competent de solutionare a solicitat Activitatii de control fiscal „V” - Serviciul de investigatii financiar
fiscale completarea dosarului contestatiei si intocmirea referatului cu propuneri de solutionare.
Cu adresa nr…./04.01.2007 DCF „V” - Serviciul de investigatii financiar-fiscale, inregistrata la
DGFP „V” sub nr…./04.01.2007 inainteaza dosarul contestatiei si referatul cu propuneri de solutionare a
contestatiei formulate impotriva Deciziei de impunere nr. “D” din 17.08.2006 privind obligatiile fiscale
suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, intocmita pe baza raportului de inspectie fiscala nr.
“R”/17.08.2006 incheiat ca urmare a controlului fiscal efectuat la „AP”„B”, str. “T”, nr. … bl. …, sc. … , jud.
„V”, CUI: …, in perioada 08 -16.08.2006.
Perioada verificata: 01.12.2004 - 30.06.2006.
Obiectul contestatiei il constituie obligatiile fiscale stabilite suplimentar de plata prin Decizia de
impunere nr. 3148/17.08.2006, insa fara nominalizarea pe fiecare impozit, taxa sau contributie a
cuantumul sumei contestate.
Prin decizia contestata s-au stabilit in sarcina contestatoarei urmatoarele obligatii suplimentare de
plata:
Suma in lei
Denumire obligatie
CAS angajator
S1
- majorari aferente CAS angajator
S2
- penalitati de intarziere aferente CAS
S3
angajator
- CAS asigurati
S4
- majorarii aferente CAS asigurati
S5
- penalitati de intarziere aferente CAS
S6
asigurati
- Contributie fond accidente munca si boli
S7
profesionale
- majorarii aferente contrib accidente de
S8
munca si boli prof.
- penalitati de intarz. aferente contrib.
SO
accid. de m-ca si boli prof

- Somaj angajator
S10
- majorari aferente contrib fond somaj
S11
angajator
- penalitati de intarziere contributie fond
S12
somaj angajator
- Somaj asigurati
S13
- majorari aferente contrib fd somaj
S14
asigurati
- penalitati de intarziere aferente fd somaj
S15
asigurati
- CASS angajatori
S16
- majorari aferente contrib fd CASS
S17
angajatori
- penalitati de intarziere aferente fd CASS
S18
angajatori
- CASS asigurati
S19
- majorari aferente contrib asig sociale de
S20
sanatate -asigurati
- penalitati de intarziere aferente CASS
S21
asigurati
- Contrib. pt asig de sanatate calc. pt
122
concedii medicale
- majorari aferente contrib asig sanatate
S23
concedii medicale
- penalitati de intarziere aferente Contrib
S24
sanatate concedii medicale
S
TOTAL
Din analiza modului de indeplinire a conditiilor de procedura prevazute la art. 175(1), art.176,
art.177(1) si 179(1) din O.G. nr.92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, se constata
urmatoarele:
Contestatia a fost semnata de reprezentantul petentei, semnatura confirmata cu stampila societatii,
conform prevederilor art. 176 alin. (1) lit. e) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicat in anul 2005.
Contestatia nu a fost depusa în termenul legal de depunere.
Referitor la respectarea termenului legal de depunere a contestatiei, s-au retinut urmatoarele
aspecte:
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Codul de procedura fiscala, republicat:
"ART. 177
Termenul de depunere a contestatiei
(1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal,
sub sanctiunea decaderii."
`Referitor la termen, dreptul comun în materie îl reprezinta Codul de procedura civila care la
art.101 stipuleaza ca “Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfârsit termenul”, iar art.102 precizeaza ca“Termenele încep sa curga de la data
comunicarii actelor de procedura daca legea nu dispune altfel.”
Urmare a faptului ca, decizia de impunere “D”/17.08.2006 precum si raportul de inspectie fiscala
care a stat la baza emiterii acesteia au fost comunicate contestatoarei în data de 24.08.2006, asa cum
rezulta din copia confirmarii de primire, depusa la dosarul contestatiei de organul de inspectie fiscala, iar
contestatia a fost depusa si inregistrata la DGFP „V” in data de 12.12.2006 rezulta ca s-a înregistrat o

întârziere de 110 zile, fata de termenul prevazut la art.177 alin 1. din Codul de procedura fiscala,
republicat, in anul 2005.
Organul fiscal, respectiv, ACF „V”- Serviciul de investigatii financiar - fiscale a consemnat, in
referatul cu propuneri de solutionare, depasirea termenului legal de depunere a contestatiei, propunand
totodata si respingerea contestatiei ca nedepusa in termen.
In drept, art.187 din Codul de procedura fiscala:
Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale
(1) Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii
procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.
Contestatoarea depune la dosarul cauzei adresa nr. …./01.11.2006 prin care solicita lamuriri de la
DGFP „V” in ceea ce priveste calculul contributiilor la fondurile de somaj, asigurari sociale si asigurari de
sanatate pentru personalul incadrartat pe functiile de presedinte, vicepresedinte si membrii ai comitetului
executiv precum si raspunsul la aceasta formulat prin adresa DGFP nr. …./20.11.2006.
Corespondenta intre contestatoare si DGFP „V”, chiar daca priveste aceiasi speta nu poate fi luata
in considerare pentru repunerea in termen a contestatiei deoarece legiuitorul prevede imperativ in art.
177 (1) al O.G.nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala: “Contestatia se va depune în termen de
30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii”, fara a da
posibilitatea organului de solutionare sa deroge de la acest principiu de drept.
Astfel, luand in considerare cele aratate in continutul deciziei si actele normative citate, contestatia
urmeaza a fi respinsa pentru decizia de impunere nr. 3148/17.08.2005 in integralitatea sa.
Pentru considerentele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art. 177, 186 si 187 din
Codul de Procedura Fiscala, republicat, se

DECIDE
1. Respingerea contestatiei formulata de „AP”„B”, str. “T”, nr. …, Bl. …, Sc. …, jud. „V” împotriva
Deciziei de impunere privind obligatiile suplimentare de plata in suma totala de “S” lei stabilite de
inspectie fiscala nr. “D”/17.08.2006 ca nedepusa in termenul de solutionare reglementat de Codul de
procedura Fiscala, republicat in anul 2005.
Prezenta decizie poate fi atacata la instanta judecatoreasca de contencios administrativ
competenta, in termen de 6 luni de la data comunicarii.
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