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DECIZIA nr. 11/11.02.2010 
privind solu Ńionarea contesta Ńiei formulate de 

S.C. CONSTANTA SRL din Constan Ńa 
înregistrat ă la D.G.F.P. Constan Ńa sub nr……. 

 
 Biroul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul D.G.F.P. ConstanŃa a fost sesizat de 
către SAF - AIF ConstanŃa, prin adresa nr……./15.05.2009, înregistrată la D.G.F.P. 
ConstanŃa sub nr……./22.01.2010, cu privire la contestaŃia formulată de către S.C. 
CONSTANTA SRL cu sediul în ConstanŃa, Strada ……… nr…., Bl…., Sc…, Ap…, CUI: 
………...  

Obiectul contesta Ńiei îl reprezint ă Decizia de impunere privind obliga Ńiile 
suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr……./10.12.2009 emis ă în 
baza raportului de inspec Ńie fiscal ă întocmit la data de 09.12.2009 de c ătre SAF - 
AIF Constan Ńa, pentru suma de ……. lei, reprezentând taxa pe val oarea adăugată 
stabilit ă  suplimentar de plat ă, precum şi suma de ……. lei, reprezentând major ări 
de întârziere. 

ContestaŃia a fost introdusă de către petentă prin O…….. R……., în calitate de 
administrator, fiind îndeplinite astfel dispoziŃiile art.206 lit.e) din O.G. nr.92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată. 

Referitor la termen se reŃine că: actul administrativ fiscal, respectiv decizia de 
impunere privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală 
nr……. din data de 10.12.2009, a fost emisă de către SAF - AIF ConstanŃa, fiind 
comunicată petentei prin poştă, cu confirmare de primire, aceasta semnând de primirea 
deciziei în data de 14.12.2009, iar contestaŃia formulată a fost depusă la organul fiscal 
sub nr…… din data de  15.01.2010. 

În conformitate cu dispoziŃiile art.213(5) din OG nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, republicată, s-a procedat la verificarea respectării condiŃiilor de formă 
şi conŃinut ale contestaŃiei precum şi a termenului de formulare a ac Ńiunii .  

În acest sens, referitor la suma de ……. lei, reprezentând taxa pe valoarea 
adăugată stabilită suplimentar de către organele de control, cât şi la suma de ……. lei, 
reprezentând majorări de întârziere, cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice ConstanŃa, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, se poate 
investi cu soluŃionarea pe fond a cauzei, în condiŃiile în care, în raport cu data 
comunicării deciziei referitoare la obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de 
inspecŃia fiscală nr……/10.12.2009, emisă de către SAF - AIF ConstanŃa, act comunicat  
petentei prin poştă, cu confirmare de primire, fiind semnat de primire la data de 
14.12.2009, contestaŃia nu a fost depusă în termenul legal de exercitare a căii 
administrative de atac.                                                                                                                                    

În fapt , actul administrativ fiscal contestat a fost întocmit de către SAF - AIF 
ConstanŃa, comunicat petentei prin poştă, cu confirmare de primire. Decizia de impunere 
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privind obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală precum şi 
raportul de inspecŃie fiscală încheiat la data de 09.12.2009, au fost aduse la cunoştinŃa 
petentului şi a semnat pentru primirea lor în data de 14.12.2009, conform  confirmării de 
primire. 

Petenta, prin O…….. R…….., a depus, împotriva Deciziei de impunere privind 
obligaŃiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecŃia fiscală precum şi a 
raportului de inspecŃie fiscală încheiat la data de 09.12.2009, contestaŃie, care a fost  
înregistrată la SAF - AIF Constanta sub nr……./15.01.2010, fiind astfel depăşit termenul 
legal de 30 de zile .  

În drept , potrivit prevederilor art.207 din Codul de procedură fiscală aprobat prin 
O.G. nr.92/2003, republicată: 

“ContestaŃia se va depune în termen de 30 zile de la data comunicării actului 
administrativ-fiscal atacat, sub sancŃiunea decăderii”. 

Referitor la comunicarea actului administrativ fiscal prevederile art.44 din acelaşi 
act normativ precizează că: 
     „(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului căruia îi este 
destinat.(…) 
     (2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează: 
     a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi primirea 
actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data 
ridicării sub semnătură a actului; 
     b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către 
persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind data 
remiterii sub semnătură a actului; 
     c) prin po ştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se 
asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi confirmarea primirii acestuia; 
     d) prin publicitate. 
     (4) DispoziŃiile Codului de procedură civilă privind comunicarea actelor de 
procedură sunt aplicabile în mod corespunzător.” 

Referitor la termene, dispoziŃiile art.101-103 din Codul de procedură civilă, 
precizează: 

“Art.101 
Termenele se înŃeleg pe zile libere, neintrând în socoteală  nici ziua când a 

început,  nici ziua când s-a sfârşit termenul. 
Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este 

suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
Art.102 

  Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă 
legea nu dispune altfel. 

Art.103 
Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură 

în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când 
partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinŃa ei. 

În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de 
la încetarea împiedicării; în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării”. 
 În spe Ńă,  se reŃine că termenul legal pentru exercitarea căii administrative de 
atac a fost 13.01.2010, pentru decizia de impunere privind obligaŃiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inpecŃia fiscală nr……/10.12.2009, în sumă de …….. 
lei, reprezentând taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată, precum şi 
suma de ……. lei, reprezentând majorări de întârziere, iar petenta a depus contestaŃia la 
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organul emitent al actului atacat în afara acestui termen, respectiv în data de 
15.01.2010, fiind astfel depăşit termenul legal, fapt care se sancŃionează cu decăderea 
din dreptul de a  se soluŃiona pe fond contestaŃia formulată de către petentă.  

Posibilitatea de repunere în termen a contestaŃiei este reglementată de  
dispoziŃiile art.103 din Codul de procedură civilă care prevăd că, acest lucru este posibil 
atunci când partea dovedeşte că a fost împiedicată  printr-o împrejurare mai presus de 
voinŃa sa de a exercita calea de atac în termenul legal. 

Drept urmare, având în vedere că termenul pentru exercitarea căii administrative 
de atac are caracter expres, nerespectarea acestuia fiind sancŃionată cu decăderea, aşa 
cum se precizează la art.207 din Codul de procedură fiscală, republicat, şi că petenta nu 
dovedeşte că a fost împiedicată să-şi exercite calea administrativă de atac în termenul 
prevăzut de lege, se reŃine că aceasta a decăzut din dreptul de a i se soluŃiona pe fond 
contestaŃia. 

În drept , devin incidente dispoziŃiile art.217 din Codul de procedură fiscală, care 
prevăd:      

„Art.217 
     Respingerea contestaŃiei pentru neîndeplinirea condiŃiilor procedurale: 
     (1)Dacă organul de soluŃionare competent constată neîndeplinirea unei condiŃii 
procedurale, contestaŃia va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei”. 

Pe cale de consecin Ńă şi pentru motivele expuse, se va respinge ca 
nedepus ă în termen contesta Ńia formulat ă de petent ă împotriva Deciziei de 
impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de plat ă stabilite de inspec Ńia 
fiscal ă nr……/10.12.2009. 

 
Pentru considerentele prezentate, în temeiul preved erilor art.210 şi ale 

art.216 alin(2) din Ordonan Ńa Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de 
procedur ă fiscal ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, se: 
 

DECIDE: 
 
Respingerea ca  nedepus ă în termenul legal a  contesta Ńiei formulate  

împotriva  Deciziei de impunere privind obliga Ńiile fiscale suplimentare de plat ă 
stabilite de inspec Ńia fiscal ă nr……/10.12.2009, a sumei de ……. lei reprezentând 
taxa pe valoarea ad ăugată stabilit ă suplimentar de plat ă precum şi a sumei de 
……. lei reprezentând major ări de întârziere.  

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată la Tribunalul ConstanŃa, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu 
art.218 alin.(2) din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicată, 
coroborat cu art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004. 

 
HUTUCA BOGDAN, 

DIRECTOR COORDONATOR 
 

COORD.BIROU  
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MAXUT ALAIN 
 
M.C./4 ex. 
08.02.2010 


