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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
DECIZIA nr. 85/ 2005
privind solutionarea contestatiei depuse d-nul X
Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de Biroul Vamal, prin adresa incheiata la
data de 18.05.2005, asupra aspectelor cuprinse in contestatia formulata de d-nul X, impotriva Actului
constatator incheiat la data de 22.06.2004 si procesului verbal incheiat la data de 23.11.2004 privind
calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, acte incheiate de Biroul Vamal din cadrul Directiei
Regionale Vamale.
Contestatia formulata, are ca obiect urmatoarele:
- taxe vamale
- accize
- TVA
- dobanzi intarziere aferente
- penalitati intarziere aferente
Referitor la incadrarea in termen a contestatiei, se retine ca potrivit art.176, alin.1 si 4 din O.G.
nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala “(1) Contestatia se va depune în termen de
30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.”
De altfel, asupra termenului de depunere a contestatiei, petentul a fost informat in finalul
Actului constatator incheiat la data de 22.06.2004 intocmit de Biroul vamal, unde se face mentiunea:
“Termen de contestatie 30 de zile de la luarea la cunostinta, la B.V.”
In ce priveste comunicarea catre petent a actului administrativ fiscal, din documentele aflate la
dosar, rezulta ca Biroul vamal a transmis petentului de 2 ori actele vamale intocmite, respectiv Actul
constatator incheiat la data de 22.06.2004 si procesul verbal incheiat la data de 23.11.2004 privind
calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, actele mentionate nefiind insa primite de catre
contestator.
Avand in vedere aceasta situatie, organele vamale procedeaza la comunicarea actelor vamale
incheiate, in conformitate cu prevederile art.43(3) din O.G.nr.92/2003 republicata privind Codul
fiscal, referitor la comunicarea actului administrativ fiscal, care precizeaza: “(3) În cazul în care se
constata lipsa contribuabilului sau a oricarei persoane îndreptatite sa primeasca actul
administrativ fiscal de la domiciliul fiscal al acestuia sau refuzul de a primi actul administrativ
fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunt într-un cotidian national de larga circulatie si/
sau într-un cotidian local ori în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care se mentioneaza
ca a fost emis actul pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se considera comunicat în
a cincea zi de la data publicarii anuntului”.
Din documentele anexate la dosar, rezulta ca actele atacate, au fost comunicate contestatorului
prin publicarea la data de 26.01.2005, in pag.9 a ziarului local, anexata in copie la dosar, a anuntului
privind comunicarea Actului constatator incheiat la data de 22.06.2004 si procesului verbal incheiat la
data de 23.11.2004 privind calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere.
Conform dispozitiilor legale mai sus citate, actele fiscale administrative se considera
comunicate in a cincea zi de la data publicarii anuntului, iar intrucat anuntul referitor la comunicarea
Actului constatator incheiat la data de 22.06.2004 si procesului verbal privind calculul accesoriilor
incheiat la data de 23.11.2004, a fost publicat in ziarul local la data de 26.01.2005, actele mentionate
se considera comunicate contestatorului la data de 31.01.2005.
Prin urmare, deoarece potrivit celor aratate, actele amintite au fost aduse la cunostinta
petentului la data de 31.01.2005, iar contestatia formulata de acesta a fost depusa la Biroul vamal la
data de 10.03.2005, se retine ca, contestatia a fost depusa de petent cu o intarziere de 7 zile fata de
termenul legal de 30 de zile de la data comunicarii actului atacat, prevazut de alin.1 al art.176 din
O.G. nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala.
Se constata astfel, ca petentul nu a respectat procedura privind depunerea in termen legal a
contestatiei, fiind decazut astfel din dreptul solutionarii pe fond a acesteia.
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In acest sens, art.186 din O.G.nr.92/2003 republicata privind Codul de procedura fiscala,
referitor la respingerea contestatiei pentru neîndeplinirea conditiilor procedurale, precizeaza:“(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.”
Pentru considerentele aratate si in temeiul prevederilor legale enuntate in cuprinsul prezentei,
coroborate cu dispozitiile art.178, 179 si 186 din O.G.nr.92/2003 republicata privind Codul de
procedura fiscala, se
DECIDE:
Respingerea ca nedepusa in termen legal a contestatiei formulate de d-nul X.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal in termen de 6 luni de la data comunicarii.

