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DECIZIA NR. _____ 
din ______________ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
...................  

din com. ………., jud. Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ………….. 
 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 

Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – Serviciul Antifraud� 
Fiscal� �i Vamal� prin adresa nr. ………….., înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ……….., asupra contesta�iei formulate 
de ..................., din com. …………., jud. Suceava. 

 
................... contest� m�surile stabilite prin Decizia pentru regularizarea 

situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..................., 
întocmit� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – Serviciul 
Antifraud� Fiscal� �i Vamal�, privind suma total� de ..................., reprezentând 
TVA în sum� de ................... �i major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de 
..................., dar nu �tampileaz� contesta�ia formulat�. 

 
Prin adresa nr. ..................., DGFP Suceava prin Biroul Solu�ionare 

Contesta�ii, în temeiul pct. 2.2 din Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor  pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, în care se precizeaz� c�: 

 
„2.2. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care 

privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i �tampilarea, în original, 
organele de solu�ionare competente vor solicita contestatorului, printr-o 
scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la 
comunicarea acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, contesta�ia 
va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei”, 

 
a solicitat societ��ii, ca în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, s� completeze 
contesta�ia cu �tampila în original, întrucât acest element lipse�te în contesta�ia 
depus�. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str. Vasile Bumbac nr.7 
Suceava 
Tel : 0230 521 358 int 614 
Fax : 0230 215 087 
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Pân� la data emiterii prezentei decizii petenta nu a completat contesta�ia cu 
elementele lips�. 

 
Având în vedere prevederile art. 205 �i 209 din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� analizeze contesta�ia. 

 
Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei în 
condi�iile în care în contesta�ia nu îndepline�te condi�iile procedurale. 

  
În fapt, la dosarul cauzei se afl� anexat� contesta�ia formulat� de 

..................., contesta�ie care nu este �tampilat� de c�tre societatea contestatoare. 
Prin adresa nr. ..................., DGFP Suceava prin Biroul Solu�ionare 

Contesta�ii, a solicitat societ��ii, ca în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, s� 
completeze contesta�ia cu �tampila în original, întrucât acest element lipse�te în 
contesta�ia depus�. 

Pân� la data emiterii prezentei decizii nu s-a primit nici un r�spuns din 
partea societ��ii (adresa fiind primit� cu confirmarea de primire nr. …………..). 

Decizia contestat�, a fost comunicat� ................... la data de 27.02.2009, 
dup� cum rezult� din confirmarea de primire existent� în copie la dosarul cauzei. 

Contesta�ia a fost trimis� la data de 17.08.2009, prin Po�ta Român� la 
Direc�ia Regional� Vamal� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, fiind înregistrat� 
sub nr. .................... 

 
În drept, sunt aplicabile: 

 
� Art. 213 alin. 5 �i art. 217 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�: 
 

ART. 213 
„Solu�ionarea contesta�iei 
[…](5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi 

asupra excep�iilor de procedur� �i asupra celor de fond, iar când se constat� c� 
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”. 

 
ART. 217 
“Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
(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. 

(2) Contesta�ia nu poate fi respins� dac� poart� o denumire gre�it�”. 
 

� Prevederile art. 205 din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�: 
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ART. 205 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este 
o cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost 
lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

(3) Baza de impunere �i impozitul, taxa sau contribu�ia stabilite prin 
decizie de impunere se contest� numai împreun�. 

(4) Pot fi contestate în condi�iile alin. (3) �i deciziile de impunere prin 
care nu sunt stabilite impozite, taxe, contribu�ii sau alte sume datorate bugetului 
general consolidat. 

(5) În cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate 
potrivit art. 86 alin. (1), contesta�ia se poate depune de orice persoan� care 
particip� la realizarea venitului. 

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la 
baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii”. 

 
� art. 206 alin. 1 �i 2 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, prevede: 
 

ART. 206 
„Forma �i con�inutul contesta�iei 
(1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
a) datele de identificare a contestatorului; 
b) obiectul contesta�iei; 
c) motivele de fapt �i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz�; 
e) semn�tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum �i 

�tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit��ii de împuternicit al 
contestatorului, persoan� fizic� sau juridic�, se face potrivit legii”. 

(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite 
�i înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal”. 
 

� Referitor la aplicarea prevederilor art. 206, pct. 2.2 din Ordinul Nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor  pentru aplicarea titlului IX 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, prevede: 
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„2.2. În situa�ia în care contesta�ia nu îndepline�te cerin�ele care 
privesc depunerea împuternicirii, semn�tura, precum �i �tampilarea, în original, 
organele de solu�ionare competente vor solicita contestatorului, printr-o 
scrisoare recomandat� cu confirmare de primire, ca în termen de 5 zile de la 
comunicarea acesteia s� îndeplineasc� aceste cerin�e. În caz contrar, contesta�ia 
va fi respins�, f�r� a se mai antama fondul cauzei”. 

 
“13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 

pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în 

situa�ia în care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de 
calitate procesual�; 

 […] 
13.2. Aceste solu�ii nu sunt prev�zute limitativ”. 
 
Din aceste prevederi legale se în�elege c� în vederea solu�ion�rii 

contesta�iei, se analizeaz� mai întâi condi�iile procedurale, iar dac� acestea nu sunt 
îndeplinite, nu se mai procedeaz� la analiza pe fond a cauzei. 

Printre elementele pe care trebuie s� le con�in� o contesta�ie, pentru a putea 
fi analizat� pe fond, se num�r� �i �tampila contestatorului în cazul persoanelor 
juridice. De asemenea, în cazul în care acest element lipse�te, organele de solu�ionare 
competente vor solicita contestatorului, printr-o scrisoare recomandat� cu confirmare 
de primire, ca în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia s� îndeplineasc� aceste 
cerin�e, iar în situa�ia în care acesta nu va completa contesta�ia cu elementele lips�, 
aceasta se va respinge f�r� a mai analizat� pe fondul cauzei. 

În conformitate cu prevederile legale mai sus citate, Biroul solu�ionare 
contesta�ii prin adresa nr. ..................., a solicitat societ��ii, ca în termen de 5 zile de 
la data primirii acesteia, s� completeze contesta�ia cu �tampila în original, întrucât 
acest element lipse�te în contesta�ia depus�. 

Pân� la data emiterii prezentei decizii nu s-a primit nici un r�spuns din 
partea societ��ii (adresa fiind primit� cu confirmarea de primire nr. ………..). 

 
 Deoarece persoana fizic� a primit scrisoarea semnând pe confirmarea de 

primire nr. …………., iar pân� la data emiterii prezentei decizii nu s-a primit nici un 
r�spuns din partea acesteia, rezult� c� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii nu se poate pronun�a cu privire 
la contesta�ia formulat� de contribuabil�, întrucât aceasta nu îndepline�te condi�iile 
procedurale, respectiv societatea nu demonstreaz� c� respectiva contesta�ie a fost 
depus� de o persoan� care are calitatea de a contesta. 

Având în vedere cele prezentate mai sus �i �inând cont �i de prevederile mai 
sus citate, urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale, ca fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 
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În ceea ce prive�te termenul de depunere a contesta�iei, sunt aplicabile 
prevederile: 

 
• art. 68 „Calcularea termenelor” �i art. 207 alin. (1) "Termenul de depunere a 
contesta�iei" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul fiscal, 
republicat�: 

 
Art. 68 „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�.”[…] 

Art. 207 "(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. 

 

Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. ..................., întocmit� de Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – Serviciul Antifraud� Fiscal� �i Vamal�, prin care 
a fost stabilit� o datorie în sum� de ..................., reprezentând TVA �i major�ri de 
întârziere aferente TVA, organul vamal a men�ionat atât posibilitatea contest�rii 
deciziei, cât �i termenul legal de 30 de  zile în care se poate ataca acest act. 

 
• Alin. 1 al art. 217 "Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� 
fiscal�, republicat�, �i pct. 13.1 lit. a �i pct. 13.2 din Ordinul Nr. 519 din 27 
septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
prev�d: 

 
"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." 

 
“13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei 

pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste 

termenul prev�zut de prezenta lege; 
[…] 
13.2. Aceste solu�ii nu sunt prev�zute limitativ”. 
 

• În ceea ce prive�te modul de calcul al termenelor, la art. 101, Codul de procedur� 
civil� stipuleaz�: 

 
„Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteal� nici ziua 

când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. […] 
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Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau când 
serviciul este suspendat, se va prelungi pân� la sfâr�itul primei zile de lucru 
urm�toare.” 

 
Specificarea modului de calcul al termenelor este dat� �i de pct. 3.11 din 

O.M.F.P. nr. 519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�,  pân� la data aprob�rii actelor normative de aplicare a acestuia, unde se 
precizeaz�: 

 
„Termenul […] se calculeaz� pe zile libere, neintrând în calcul nici ziua 

în care el a început �i nici ziua în care el se sfâr�e�te”. 
 
Din cele precizate mai sus, se re�ine c� ................... putea s� depun� 

contesta�ie la organul care a întocmit actul atacat pân� la data de 30.03.2009, inclusiv. 
Contesta�ia a fost trimis� prin Po�ta Român� la data de 17.08.2009, fiind 

înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. 
..................., contesta�ie trimis� dup� 171 de zile de la data comunic�rii deciziei 
pentru regularizarea situa�iei nr. ..................., prin care au fost stabilite TVA în sum� 
de ................... �i major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ..................., deci 
peste termenul de 30 de zile prev�zut la art. 207 - "Termenul de depunere a 
contesta�iei" -  din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�. 

Întrucât pentru suma de total� de ………., reprezentând TVA �i major�ri de 
întârziere aferente TVA, contestatoarea nu a respectat condi�iile procedurale impuse 
de Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
cu privire la termenul de depunere a contesta�iei, a dec�zut din dreptul de a-i fi 
solu�ionat� pe fond contesta�ia, drept pentru care urmeaz� a se respinge contesta�ia 
formulat� pentru aceast� sum� pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale, aceasta 
fiind nedepus� în termen. 

Deoarece, pe de o parte, petenta nu a demonstrat prin contesta�ie c� are 
calitatea de a contesta, aceasta ne�tampilând contesta�ia, iar pe de alt� parte, aceasta 
nu a respectat termenul de depunere a contesta�iei (petenta formulând contesta�ia 
dup� terminarea termenului de 30 zile prev�zut de lege în care avea acest drept), 
rezult� c� urmeaz� a se respinge contesta�ia formulat� de ..................., pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor art. 68, art. 205, art. 206, art. 207 alin. 1, art. 213 alin. 5, art. 217 alin. 1 
din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art. 101 din Codul 
de procedur� civil�, pct. 2.2, pct. 3.11, pct. 13.1, pct. 13.2 din O.M.F.P. nr. 
519/27.09.2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
coroborate cu art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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D E C I D E : 

 

 

Respingerea contesta�iei formulat� de ..................., din com. ................, 
jud. Suceava, privind suma total� de ..................., reprezentând TVA în sum� de 
................... �i major�ri de întârziere aferente TVA în sum� de ..................., pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

DIRECTOR  COORDONATOR, 
……………… 

 


