
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
        A JUDETULUI HARGHITA

 D E C I Z I A nr. 3/52 din  04 ianuarie 2005
privind solutionarea contestatiei formulata de

                   Societatea comerciala X S.R.L. 
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita 

sub nr./.2004

Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Biroul Vamal Miercurea Ciuc, prin adresa nr./.2004, asupra
contestatiei formulata de S.C. X S.R.L., cu sediul in judetul Harghita.

 Contestatia este formulata impotriva actului constatator nr.
din 2004 si a procesului verbal privind calculul accesorilor nr./2004,
incheiate de Biroul Vamal Miercurea Ciuc, prin care s-au dispus virarea
la bugetul statului a sumei de ... lei, reprezentand:

- lei drepturi de import;
- lei dobanzi;
-   lei penalitati de intarziere.

Organul de solutionare a contestatiei, constatand ca sunt
indeplinite dispozitiile art.174 si art.178 (1) din OG nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala - republicat, Directia Generala a Finantelor
Publice este investita sa analizeze contestatia formulata de S.C. X
S.R.L. 

  Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala a
Finantelor Publice  se poate investi cu solutionarea pe fond a
cauzei in conditiile in care contestatia nu a fost formulata in
termenul legal de exercitare a caii administrative de atac.

In fapt, actul constatator nr. din 2004 si  procesul verbal
privind calculul accesorilor nr./.2004, acte contestate, au fost
comunicate de Biroul vamal Miercurea Ciuc, prin posta, la sediul
societatii, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In spatiul
rezervat destinatarului s-a confirmat primirea la data de 19.08.2004,
copia confirmarii se afla in dosarul cauzei. 

Contestatia fara nr. si fara data a fost depusa la Biroul vamal
Miercurea Ciuc la data de 14.12.2004 fiind inregistrata sub nr..
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Se retine ca prin actul constatator reprezentantii Biroului
vamal Miercurea Ciuc au mentionat: " Contestatia se depune, sub
sanctiunea decaderii, la organul de control al carui act se ataca, in
termen de 30 zile de la comunicarea acestuia".

In drept, art.176 "Termenul de depunere a contestatiei" din
Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, prevede:

"(1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de
la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea
decaderii.

(2) În cazul în care competenta de solutionare nu apartine
organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestatia va fi
înaintata de catre acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare,
organului de solutionare competent.

(3) În cazul în care contestatia este depusa la un organ fiscal
necompetent, aceasta va fi înaintata, în termen de 5 zile de la data
primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

(4) Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele
prevazute la art.42 alin.(2) lit. i), contestatia poate fi depusa, în
termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal,
organului de solutionare competent."
iar alin.1 al art.186 "Respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea
conditiilor procedurale" din Ordonanta Guvernului nr.92/2003,
republicata, prevede:

"Daca organul de solutionare competent constata
neîndeplinirea unei conditii procedurale, contestatia va fi respinsa
fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei."

Societatea a depus contestatia la data de 14.12.2004, fata
de data de 20.09.2004 pana la care avea posibilitatea legala sa conteste
actul constatator nr. din 2004, sau fata de data de 22.11.2004 pana la
care avea posibilitatea sa conteste procesul verbal privind calculul
accesorilor nr./.2004 (act administrativ care nu contine elementele
prevazute la art.42 alin.2 lit.i din OG nr.92/2003,republicat). Avand in
vedere ca societatea a inaintat contestatia cu depasirea termenului
legal, se va respinge ca nedepusa in termen contestatia formulata.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art.42(2) lit.i,
art.176, art.179 si art.186(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala,republicata, se

 DECIDE:
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Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata
de S.C.  X S.R.L.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea-Ciuc, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, potrivit
procedurii legale.
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