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      DECIZIA NR………./……..2009
privind  solutionarea  contestatiei  formulata  de  X impotriva  Deciziei  nr.  Y  pentru 
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa 
de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj 

X, cu domiciliul fiscal in Y, avand CUI Y, contesta obligatia de plata in suma de Y 
lei stabilita prin Decizia nr. Y pentru regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare 
stabilite de controlul  vamal  emisa de Directia Judeteana pentru Accize si  Operatiuni 
Vamale Dolj. 

Analizand  respectarea  prevederilor  art.  207  din  OG  92/2003R,  organul  de 
solutionare a contestatiilor retine urmatoarele:

Petenta a transmis prin posta Contestatia, data inscrisa pe plic fiind Y, aceasta 
fiind inregistrata la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj sub nr. Y.

Actul administrativ contestat, respectiv Decizia nr. Y pentru regularizarea situatiei 
privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa de Directia Judeteana 
pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj, a fost comunicat petentei in data de Y, conform 
adresei Y emisa de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj, adresa 
transmisa petentei cu confirmare de primire, primita si stampilata de petenta in data de 
Y.  

Se retine astfel faptul ca au trecut Y zile de la data comunicarii actului contestat si 
data depunerii contestatiei, respectiv de la data de Y pana la data de Y.

In drept, art.207, alin.(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, mentioneaza:
„Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii 

actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.”
Conform OMF 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului 

IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
anexa 1
„3. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 207 ( art. 176 inainte de republicare) - Termenul de 
depunere a contestaţiei
3.11.  Dispoziţiile  privind  termenele  din  Codul  de  procedură  civilă  se  aplică  în  mod 
corespunzător, astfel:

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Dolj

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Mitropolit Firmilian nr. 2, Craiova, jud. 
Dolj
Tel : 0251 410718,0251 410683
Fax : 0251 525925
e-mail : Date.Craiova.DJ@mfinante.ro



http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Dolj

   

    1. Termenul de depunere a contestaţiei se calculează pe zile libere, cu excepţia 
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, 
nici ziua când s-a sfârşit termenul.
     […]
    2. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este 
suspendat (de exemplu, zile de repaus săptămânal)  se va prelungi  până la sfârşitul 
primei zile de lucru următoare.”

Din interpretarea prevederilor legale mai sus mentionate, organul de solutionare a 
contestatiilor retine faptul ca petenta poate depune contestatie in termen de 30 de zile 
de  la  comunicarea  actului  administrativ,  sub  sanctiunea  decaderii.  In  cazul  de  fata 
termenul de depunere de 30 de zile a fost depasit deoarece actul administrativ a fost 
comunicat petentei in data de Y si contestatia a fost depusa in data de Y.

De asemenea, art.217, alin.(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, precizeaza:
„Daca  organul  de  solutionare  competent  constata  neindeplinirea  unei 

conditii procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei.”

In  consecinta,  organul  de  solutionare  a  contestatiilor  a  retinut  ca  petenta  a 
formulat tardiv contestatie impotriva  Deciziei nr. Y pentru regularizarea situatiei privind 
obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa de Directia Judeteana pentru 
Accize  si  Operatiuni  Vamale  Dolj,  astfel  ca  se  decide  respingerea  contestatiei  ca 
nedepusa la termen, fara a mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
  Avind in vedere actele prezentate la dosarul cauzei, considerentele si normele 
legale prezentate in sustinere, in temeiul art.216, alin.(1) al O.G. nr. 92/2003, republicata 
se:

DECIDE

-  respingerea  contestatiei  formulata  de  X  impotriva Deciziei  nr.  Y  pentru 
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal emisa 
de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Dolj pentru suma de Y lei ca 
nedepusa in termen.

Prezenta Decizie poate fi atacata la Tribunalul Dolj in termen de 6 (sase) luni de 
la comunicare.
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