
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
    Directia Generala a Finantelor Publice Harghita

D E C I Z I A nr. 2/65 din   2009
privind solutionarea contestatiei formulata de

SC X SRL, 
inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice Harghita 

sub nr. .../...2008

Directia Generala a Finantelor Publice Harghita a fost
sesizata de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii,
prin adresa nr. .../...2008, asupra contestatiei formulate de SC X SRL,
cu sediul in ..., Judetul Harghita.

Contestatia este formulata impotriva Deciziei de restituire nr.
.../...2008 si a Notei de compensare a obligatiilor fiscale nr. .../...2008,
emisa de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii,
pentru suma neaprobata la restituire de ... lei.

Constatand ca sunt indeplinite dispozitiile art.205 si art.209
(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala - republicat in
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, Directia Generala a Finantelor Publice
este investita sa analizeze contestatia cu privire la decizia de restituire.

Cauza supusa solutionarii este daca   Directia Gene rala
a Finantelor Publice Harghita se poate investi cu s olutionarea pe
fond a cauzei in conditiile in care contestatia nu a fost formulata in
termenul legal de exercitare a caii administrative de atac.

In fapt, decizia de restituire nr. .../...2008, care este asimilita
deciziei de impunere si este susceptibila de a fi contestata, a fost
comunicata societatii contestatoare cu scrisoare recomandata cu
confirmare de primire, la data de ...07.2008, sub semnatura
reprezentantului cabinetului de avocat Peter Zoltan, anexata in
copie la dosarul cauzei. 

Contestatia a fost depusa la Administratia Finantelor Publice
pentru Contribuabili Mijlocii la data de ...12.2008, inregistrata sub nr. ... .

In drept, art.207 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in 2007, reglementeaza
termenul de depunere a contestatiei, potrivit caruia:
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"(1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de
la data comunicarii actului administrativ fiscal, s ub sanctiunea
decaderii .

[...]."
iar alin.1 al art.217 din cod prevede:

"Daca organul de solutionare competent constata
neîndeplinirea unei conditii procedurale, contestat ia va fi respinsa
fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei ."

De asemenea, art.68 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata in M.O. partea I
nr.513/31.07.2007, privind Codul de procedura fiscala prevede:

“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si
îndeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum
si de alte dispozitii legale aplicabile în materie, daca legea fiscala nu
dispune altfel, se calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura
civila.”
iar art.101 din Codul de procedura civila prevede:

“Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socoteala
nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul.

Termenele statornicite pe ore încep sa curga de la miezul
noptii zilei urmatoare.

Termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se
sfârsesc în ziua anului, lunii sau saptamânii corespunztoare zilei de
plecare.

Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se
sfârseste într-o luna care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în
ziua cea din urma a lunii.

Termenul care se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala,
sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfârsitul
primei zile de lucru urmatoare.”

Fata de cele de mai sus se retine ca societatea
contestatoara a depus contestatia cu o intarziere de ... zile fata de
termenul legal, respectiv ...08.2008. 

In conditiile in care dupa cum s-a aratat societatea a depus
contestatia in afara termenului legal de 30 de zile, aceasta se va
respinge ca nedepusa in termen.

Nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a contestatiei
motivul invocat de contestatoara, faptul ca pana la pronuntarea Sentintei
civile nr. .../...2008 a fost impiedicata de a formula contestatie, avand in
vedere ca actele normative in vigoare nu prevad prelungirea termenului
de depunere a contestatiei in astfel de cazuri, eventual suspendarea
solutionarii contestatiei.
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Se precizeaza ca impotriva Sentintei civile nr. .../...2008,
DGFP Harghita a formulat recurs, iar in cazul ramanerii irevocabile
organele fiscale vor proceda conform celor dispuse de instantele
competente.

 In ce priveste capatul de cerere  privind Nota de
compensare a obligatiilor fiscale nr. .../...2008, aceasta constituie alt act
administrativ fiscal, iar in conformitate cu prevederile art. 209(2) din
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,
“Contestatiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se
solutioneaza de catre organele fiscale emitente”, in acest caz
Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, ca organ
emitent.

Pentru considerentele aratate si in temeiul art.205, art.207,
art. 209 si art.217 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata in M.O. partea I nr.513/31.07.2007,
precum si art. 101 din Codul de procedura civila, se

 DECIDE:

1. Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei
formulata de SC X SRL impotriva Deciziei de restituire nr. .../...2008
emisa de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii.

2. Declinarea competentei de solutionare, a capatului de
cerere privind Nota de compensare a obligatiilor fiscale nr.
.../...2008, in favoarea Administratiei Finantelor Publice pentru
Contribuabili Mijlocii, ca organ emitent.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Harghita
Miercurea-Ciuc, in termen de 6 luni de la comunicare, potrivit procedurii
legale.

DIRECTOR EXECUTIV,
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