
D E C I Z I A  NR. 63/           2009
   privind solutionarea contestatiei formulate de SC X SRL  

         din   Tg-Jiu, inregistrata la DGFP Gorj sub nr..../18.09.2009

Biroul soluŃionare  contestaŃii  din  cadrul  DGFP Gorj a fost
sesizat de Activitatea de InspecŃie Fiscala 3 Gorj, prin adresa
nr..../30.09.2009, inregistrata la DGFP Gorj sub nr..../30.09.2009 asupra
contestaŃiei formulate  de SC X SRL   din  Tg-Jiu,.

Obiectul contestaŃiei îl constituie  masurile dispuse de organele de
inspecŃie fiscala din cadrul DGFP Gorj - Activitatea de InspecŃie Fiscala
3 prin raportul de inspecŃie fiscala încheiat în data de 29.07.2009 oi prin
Decizia de Impunere nr..../30.07.2009. 

SUME CONTESTATE

Impozit pe profit                               lei
T.V.A                                                 lei
Maj. aferente imp.profit                        lei
Maj. aferente TVA                                lei

TOTAL                      lei

Referitor la Decizia de Impunere nr..../30.07.2009,prin care s-au
stabilit obligatii fiscale in suma totala de ... lei oi analizând excepŃiile de
procedura din conŃinutul contestaŃiei se constata neîndeplinirea unei
condiŃii procedurale prevazute la art.207, alin.1 din OG nr.92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicata, care prevede:

“Contesta Ńia se  va depune in termen de 30 zile de la data
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanc Ńiunea  decaderii .”

Prin referatul cu propuneri de soluŃionare a contestaŃiei, intocmit
de organele de inspecŃie fiscala din cadrul  DGFP Gorj - Activitatea de
InspecŃie Fiscala 3, se precizeaza:

“Societatea a depus contestaŃia în data de 18.09.2009 deoi a
primit decizia de impunere nr..../30.07.2009 (...) în data de 05.08.2009
(...).”



łinând cont  de faptul ca SC X SRL confirma primirea Deciziei de
Impunere nr.1071/30.07.2009(semnatura de primire oi otampila
societaŃii aplicate pe decizia de impunere contestate) in data de
05.08.2008 iar contestaŃia este inregistrata la DGFP Gorj in data de
18.09.2009, deci in afara termenului legal de 30 zile de la data
comunicarii actului administrativ fiscal, în speŃa, Decizia de Impunere
nr.1071/30.07.2009, reiese ca petenta a decazut din dreptul de
soluŃiononare pe fond a  contestaŃiei formulate. În aceste condiŃii,  
contesta Ńia urmeaza sa fie respinsa ca nedepusa  in termen , pentru
neîndeplinirea condiŃiilor procedurale, în conformitate cu prevederile pct.
13.,lit.a) din Ordinul ANAF nr.519/2005, privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din OG nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, republicata, care precizeaza:

“Contesta Ńia poate fi respinsa, ca:
a)nedepusa in termen, in situa Ńia in care aceasta a fost

depusa peste termenul prevazut de prezenta lege .”

In drept, potrivit prevederilor pct.9.3 din Ordinul A.N.A.F
nr.519/2005, privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX
din OG nr.92/2003, republicata oi a art.213, alin.5 din OG nr.92/2003,
privind Codul de procedura fiscala, republicata:

“9.3. In solu Ńionarea contesta Ńiilor, excep Ńiile de procedura
pot fi urmatoarele: nerespectarea  termenului  de depunere  a
contesta Ńiei  (...)

(5)Organul de solu Ńionare competent se va pronun Ńa mai intâi
asupra excep Ńiilor de procedura si asupra celor de fond, iar can d
se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai  proceda  la
analiza  pe fond a cauzei .

FaŃa de cele prezentate anterior , in temeiul actelor normative
citate , a art.210 (1) si art.217 (1) din OG nr.92/2003, privind Codul de
procedura fiscala, republicata, DGFP Gorj,  prin  directorul  coordonator,

                                            



D E C I D E :

          

 1)Respingerea  contestaŃiei formulate de SC X  SRL din Tg-Jiu,
ca nedepusa in termen.

  
 2)Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Gorj-SecŃia

Comerciala si de  Contencios Administrativ competenta, în termen de 6
luni de la comunicare. 

                                      
                             DIRECTOR  COORDONATOR
                                        

   


