
D E C I Z I E   nr. 869 / 97 /04.03.2011                                                     

Contestatia este autentificata prin avocat ... cu imputernicirea avocatiala nr. ..
depusa in original, dar nu a fost formulata in termenul prevazut de titlul IX, art.
207 al.1 din OG nr. 92/2003 republicata care prevede :
“ (1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunicarii
actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii”. La
pct. 3.11 din Ordinul ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata se prevede ca :
 “3.11. Dispozitiile privind termenele din Codul de procedura civila se
aplica in mod corespunzator, astfel:
    1. Termenul de depunere a contestatiei se calculeaza pe zile libere, cu
exceptia cazului in care prin lege se prevede altfel, neintrand in calcul nici ziua
cand a inceput, nici ziua cand s-a sfarsit termenul”.

Avand in vedere ca data luarii la cunostinta a Deciziei de impunere nr. ...
a fost data de 02.06.2010, data la care trebuia depusa contestatia in termenul
legal ar fi fost 05.07.2010, iar inregistrarea la DGFP ... a fost data de
28.02.2011.  

In temeiul art. 213 al.5 din OG nr. 92/2003 republicata, cu modificarile
ulterioare, care prevede ca “ Organul de solutionare competent se va pronunta
mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond, iar cand se
constata ca acestea sunt intemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a
cauzei”, urmeaza respingerea contestatiei ca nedepusa in termen.

      
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei emisa in baza

referatului nr. 10295/04.03.2011 si in temeiul  OG nr. 92/2003 republicata,
titlul IX privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrative fiscale,                                                                                              
                                 D E C I D E :                                                        
                                                                                                      
         1. Respingerea ca nedepusa in termen a contestatiei formulate impotriva
Deciziei de impunere nr. ...., pentru suma totala de ... lei reprezentand
contributii la bugetul  general consolidat al statului in suma de.... lei si
acesoriile aferente in cuantum de  .... Lei.

Decizia se comunica :                                                                           
           - COMUNEI  ... - prin Cabinet avocat ...

- DGFP .... - AIF cu respectarea prevederilor pct. 7.5 din Ordinul ANAF  
nr.519/2005.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi atacata la  Tribunalul... - Sectia Contencios Administrativ  in termen
de 6 luni de la data confirmarii de primire a prezentei.


