
    

                                           

             DECIZIA NR.3283

Directia generala a finantelor publice -Serviciul de solutionare a contestatiilor a fost
sesizata de catre Serviciul Fiscal Municipal , prin adresa  cu privire contestatia depusa de
SC X.

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor stabilite de organele de inspectie
fiscala in Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit  obligatii
fiscale accesorii care se compun din:

-penalitati de intarziere aferente debitelor esalonate la plata;
-dobanzi aferente TVA esalonata la plata;
-dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale datarata de angajator esalonata

la plata;

   Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205  si 209 din
O.G. nr.92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala, D.G.R.F.P. este investita
cu solutionarea  contestatiei formulata de SC X.

Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul de Solutionare a Contestatiilor
din cadrul D.G.R.F.P. se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei
formulata de SC X impotriva  Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii prin
care s-au stabilit de plata  obligatii fiscale accesorii  in conditiile in care societatea
contestatoare nu a respectat termenul legal de exercitare a caii administrative de
atac.

In fapt, prin contestatia inregistrata la Serviciul Fiscal Municipal, SC X solicita
anularea  Deciziei  referitoare la obligatiile de plata accesorii prin care s-au stabilit de plata
penalitati de intarziere aferente debitelor esalonate la plata , dobanzi aferente TVA si
dobanda aferenta contributiei de asigurari sociale datorata de angajator.

Societatea contestatoare arata ca prin Decizia de esalonare la plata emisa pentru
contribuabilul SC X s-a stabilit un grafic sintetic pentru plata datoriei.

Societatea contestatoare sustine ca, fata de acest grafic a achitat  ratelor la
scadenta ; anexeaza in sustinere copii ale chitantelor emise de Trezoreria Municipiului si
sustine ca nu exista intarziere la plata ratelor de esalonare astfel ca nu datoreaza
bugetului de stat dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite de plata prin Decizia
referitoare la obligatiile de plata accesorii.

Totodata, societatea contestatoare sustine ca nu intelege modul de calcul al
penalitatilor de intarziere in conditiile in care valoarea unei rate lunare este in medie de..
lei.

Prin Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele fiscale din cadrul
Serviciului Fiscal Municipal   au stabilit in sarcina SC X penalitati de intarziere, dobanzi
aferente TVA si dobanda aferenta contributiei de asigurari sociale datorata de angajator,
in conformitate cu prevederile art.11 si art.12 din OUG nr.29/2011 privind reglementarea
acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Din anexa la Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii rezulta ca obligatiile
de plata accesorii au fost calculate pentru neachitarea la scadenta a debitelor  esalonate
la plata conform  Deciziei de esalonare la plata si Anexei la aceasta decizie.

Analizand documentele existente la dosarul cauzei, referitor la depunerea in termen
 a contestatiei formulata de SC X impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata
accesorii,  se retin urmatoarele:

Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii a fost transmisa  catre SC X, la
adresa unde societatea are declarat sediul social , cu scrisoare recomandata cu
confirmare de primire; din confirmarea de primire existenta in copie la dosarul contestatiei
rezulta ca  Decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii a fost comunicata societatii
contestatoare in data de 16.01.2015.

SC X a depus  contestatie impotriva acestei decizii in data de 17.03.2015, fiind
inregistrata la organul fiscal emitent  respectiv Serviciul Fiscal Municipal, dupa cum rezulta
din documentele existente la dosarul contestatiei.
 

In conformitate cu prevederile art.207 alin.(1) "Termenul de depunere a
contestatiei"  din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in 31
iulie 2007, care precizeaza urmatoarele:

"(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii
actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii."

Potrivit prevederilor art.68 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in 31 iulie 2007:

"Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea
obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte dispozi�ii
legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune altfel, se calculeaz�
potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�."

iar art.181 din Codul de procedur� civil� prevede:  
 „ Calculul termenelor
(1) Termenele, în afara de cazul în care legea dispune altfel, se calculeaz�

dup� cum urmeaz�:
1. când termenul se socote�te pe ore, acesta începe s� curg� de la ora zero a

zilei urm�toare;
2. când termenul se socote�te pe zile, nu intr� în calcul ziua de la care începe

s� curg� termenul, nici ziua când acesta se împline�te;
3. când termenul se socote�te pe s�ptâmâni, luni sau ani, el se impline�te în

ziua corespunz�toare din ultima s�pt�mân� ori luna sau din ultimul an. Dac� ultima
lun� nu are zi corespunz�toare celei în care termenul a început s� curg�, termenul se
împline�te în ultima zi a acestei luni.

(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucratoare, termenul se
prelunge�te pân� în prima zi lucr�toare care urmeaz�.”
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Fata de prevederile legale prezentate mai sus  se retine ca, termenul de depunere
a contestatiei prevazut de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
are caracter imperativ si incepe sa curga de la data comunicarii Deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii, respectiv de la data de 16.01.2015.

Conform prevederilor legale mai sus enuntate SC X putea sa depuna  contestatie
impotriva acestei decizii pana la data de 16.02.2015, inclusiv.

Dupa cum am aratat si mai sus SC X a depus contestatia la Serviciul Fiscal  
Municipal,  in data de 17.03.2015, conform stampilei acestei intitutii.

Se retine astfel ca, SC X a depus contestatie dupa  58 zile de la data comunicarii
 Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, deci peste termenul de 30 de zile
prevazut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata in data de 31 iulie 2007, incalcandu-se astfel, dispozitiile imperative referitoare
la termenul de depunere a contestatiei.

Organele fiscale din cadrul Serviciul Fiscal Municipal in Deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii, specifica faptul ca:

"Impotriva  prezentei decizii se poate formula contestatie, in conformitate cu
prevederile art.205 si art.207 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la data
comunicarii acesteia, care se depune la organul fiscal emitent.”

  In raport de prevederile legale citate mai sus si de documentele existente la dosarul
cauzei rezulta ca SC X  putea sa depuna contestatie la organul fiscal, emitent al actului
administrativ  contestat, pana la data de 16.02.2015, inclusiv.

Deoarece societatea contestatoare  nu a respectat conditiile procedurale impuse de
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu privire la termenul de
depunere a contestatiei, depasind termenul de contestare de 30 de zile, a decazut din
dreptul de a-i fi solutionata pe fond contestatia, astfel ca aceasta va fi respinsa ca
nedepusa in termen, potrivit prevederilor art.217 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata in data de 31 iulie 2007, coroborat cu prevederile
pct.12.1 din Ordinul nr.2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului
IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
care dispun:

-art.217 din O.G. nr.92/2003
"(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei

condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a
cauzei."

-pct.12.1  din Ordinul nr.2906/2014
“Contesta�ia poate fi respins� ca:
a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul

prev�zut de lege;”

se va respinge contestatia ca nedepusa in termen cu privire la suma totala
reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere stabilite asupra debitelor esalonate la plata
conform Deciziei de esalonare la plata si neachitate la termenul de scadenta.
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Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 216 din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, se

          DECIDE

Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulata de SC X , inregistrata
la D.G.R.F.P., impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii, cu privire la
suma totala, care se compune din:

-penalitati de intarziere aferente debitelor esalonate la plata;
-dobanzi aferente TVA esalonata la plata;
-dobanzi aferente contributiei de asigurari sociale datarata de angajator esalonata

la plata;

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunal, in termen de 6 luni de la data
comunicarii, conform  prevederilor  Legii nr.554/2004 privind Contenciosul administrativ. 
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