
             MINISTERUL  FINANŢELOR  PUBLICE
DIRECŢIA  GENERALA  A  FINANŢELOR  PUBLICE
                 A  JUDEŢULUI  SUCEAVA

DECIZIA  NR.  13
din  18.03.2005

privind  soluţionarea  contestaţiei  formulată  de  către
  SC ........SRL Suceava,

înregistrată  la  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Suceava
sub  nr.  ........ /  21.02.2005

      Direcţia   Generală   a   Finanţelor   Publice   a   judeţului   Suceava,   a   fost  
sesizată   de   Activitatea  de  Control  Fiscal  Suceava   prin   adresa   nr.   ........   /
18.02.2005,  înregistrată  la  D.G.F.P.  Suceava  sub  nr.   ........   /   21.02.2005,   asupra 
contestaţiei   depuse   de   persoana  juridică  SC  ........SRL  Suceava,  având  domiciliul
fiscal în mun. Suceava, str. ........Suceava , prin împuternicitul acesteia .........

         SC  ........SRL  contestă   decizia  de  impunere  nr  ......../16.12.2004,  raportul  de
inspecţie fiscală  parţială  anexă  la  decizia  de  impunere  şi  procesul  verbal  nr  ......../15.12.2004,
aduse  la  cunoştinţa  contribuabilului  la  data  de  10.01.2005,  privind   suma   de   ........lei,  
reprezentând:

-        ........lei - TVA stabilit suplimentar;
-          ........lei - dobânzi aferente TVA suplimentar;
-          ........lei - penalităţi de întârziere aferente TVA suplimentar.

Întrucât  contestaţia  depusă  iniţial  de  contestatoare,  înregistrată  la  Activitatea  de
Control Fiscal Suceava sub  nr.  ......../14.02.2005,  a fost  semnată de ........,  fără a avea anexată
procura  autentificată,  care  să  ateste  calitatea  acesteia  de  reprezentant  al  contestatoarei,  prin
adresa  nr.  ......../03.03.2005,   s-a  pus  în  vedere  petentei  să  completeze  contestaţia  cu  acest
document.

La data de 10.03.2005 a fost depusă cu adresă de înaintare, înregistrată la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a judeţului Suceava sub nr. ......../10.03.2005, procura generală în
original care atestă că SC ........SRL este reprezentată de .........

      Constatând  că  în  speţa  sunt  întrunite  condiţiile  prevăzute  de  art.  174  şi  178  din
Ordonanţa  nr 92/2003 privind Codul  de  procedură  fiscală,  D.G.F.P  Suceava  este  învestită  să
analizeze contestaţia.

          Cauza  supusă  soluţionării  este  dacă  Direcţia  Generală  a  Finanţelor
Publice  a  judeţului  Suceava  se  poate  învesti  cu  soluţionarea  pe  fond  a  cauzei  în
condiţiile  în  care  contestaţia  nu  a  fost  depusă  în  termenul  legal  de  exercitare  a  căii
administrative de atac.
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În  fapt,  Decizia  de  impunere  nr.  ......../16.12.2004  prin  care  au  fost  stabilite
obligaţii  fiscale  suplimentare  în  sumă  de  ........lei,  întocmită  de  Activitatea  de  Control  Fiscal
Suceava,  a  fost  comunicată  contribuabilului  la  data  de  10.01.2005,  după  cum  rezultă  din
confirmarea de primire nr .........

Prin  decizia  de  impunere  contestată  organele  fiscale  fac  menţiunea  că  împotriva
acesteia „se  poate  face contestaţie,  care  se  depune  în  termen  de  30   zile  de  la  comunicare  la
organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii".

Acest  lucru este  prevăzut  şi  în  adresa  de  înaintare  a  deciziei  contestate,  unde  se
menţionează că „împotriva deciziei de impunere la care  este  anexat raportul  de  inspecţie  fiscală
se poate depune contestaţie, conform O.G. 92/2003, titlul IX, cap. I, art. 174-176."

Contestaţia  a  fost  depusă  la  Activitatea  de  Control  Fiscal  Suceava,  la  data  de
14.02.2005, fiind înregistrată sub nr ......../14.02.2005.

Din cele prezentate mai sus  rezultă că  SC ........SRL a depus  contestaţia  după  un
număr de 34 zile de la data la care i-au fost comunicate documentele contestate.

                        
În drept,  art.  66  „Calcularea  termenelor"  şi  art.  176  alin.  (1)  "Termenul

de  depunere  a  contestaţiei"  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003  privind  Codul  fiscal,
republicată, prevăd:

Art.  66  „Termenele  de  orice  fel  privind  exercitarea  drepturilor  şi
îndeplinirea  obligaţiilor  prevăzute  de  Codul  de  procedură  fiscală,  precum  şi  de  alte
dispoziţii legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel,  se  calculează
potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă."[…]

Art. 176  "(1)  Contestaţia  se   va depune în termen de 30  de zile  de  la  data
comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii.

Alin.1 al art.186 "Respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea condiţiilor
procedurale" din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul fiscal, republicată, prevede:

"Dacă  organul  de  soluţionare  competent  constată  neîndeplinirea  unei  
condiţii  procedurale,  contestaţia  va fi  respinsă  fără  a  se  proceda  la  analiza  pe  fond  a
cauzei."

 Prin Decizia de impunere nr. ......../16.12.2004,  prin care  au fost  stabilite obligaţii
fiscale  suplimentare  în  sumă  de  ........lei,  organele  de  control  au  menţionat  atât
posibilitatea  contestării  actului  administrativ  fiscal,  cât  şi  termenul  legal  de 30  de  zile
în care se poate ataca acest act.

În ceea ce priveşte modul de calcul al termenelor, la art.  101,  Codul  de  procedură
civilă stipulează:

        „Termenele  se  înţeleg  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."

Specificarea modului de calcul al termenelor este dată şi de  pct.  3.3  din Normele
metodologice  de  aplicare  unitară  a  procedurii  de  soluţionare  a  contestaţiilor,  aprobate  prin
Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2186/06.11.2001, norme aplicabile potrivit  art.  207 din
Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,   până  la
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data aprobării actelor normative de aplicare a acestuia, unde se precizează:
                „Termenul […] se calculează pe zile libere, neintrând în calcul  nici  ziua în care
el a început şi nici ziua în care el se sfârşeşte".

Din cele precizate mai sus, se reţine că SC ........SRL putea să  depună contestaţie
la organul care a întocmit actul atacat până la data de 10.02.2005, inclusiv.
                Contestaţia a fost depusă la Activitatea de Control Fiscal  Suceava  la  data  de
 14.02.2005,  fiind  înregistrată   sub  nr.........,  după  34  de  zile  de  la  data  comunicării
Deciziei  de  impunere  nr.  ......../16.12.2004,  prin  care  au  fost  stabilite  obligaţii  fiscale
suplimentare în sumă de ........lei, deci  peste  termenul  de 30  de zile  prevăzut la  art.  176
alin. (1) - "Termenul  de  depunere  a  contestaţiei"  -   din  Ordonanţa  Guvernului  nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Întrucât  pentru  suma  de  ........lei  contestatoarea  nu  a  respectat  condiţiile
procedurale  impuse de Ordonanţa  Guvernului nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
cu privire la termenul de  depunere a contestaţiei,  a decăzut  din dreptul  de  a-i  fi  soluţionată  pe
fond contestaţia, drept  pentru care  se  va respinge  contestaţia  formulată pentru aceste  sume,
ca nedepusă în termen.
        

Pentru   considerentele   prezentate   în   conţinutul   deciziei   şi   în   temeiul  
prevederilor art  66,  176 alin  1  şi  186  alin  1  din  Ordonanţa  nr  92  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  republicată,  pct.  3.3  din  Normele  metodologice  de  aplicare  unitară  a  procedurii  de
soluţionare a contestaţiilor,  aprobate  prin  Ordinul  Ministerului  Finanţelor  nr.  2186/06.11.2001,
art 101 din Codul  de  procedură  civilă  coroborate  cu  art.  185  din  Codul  de  procedură  fiscală
republicată, se:

D  E  C  I  D  E  :

            Respingerea    contestaţiei    formulată    de   SC  ........SRL  ca  nedepusă  în
termen.
                            Prezenta  decizie  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  Suceava  în   termen  de  
30  de  zile  de  la  comunicare.
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