ROMANIA - Ministerul Economiei si Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Cluj

DECIZIA nr.19
din data de 15.02.2008
privind solutionarea contestatiei depuse de FUNDATIA X
Directia Generala a Finantelor Publice a jud.Cluj a fost sesizata de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor, prin adresa nr. .../14.12.2007 asupra
contestatiei formulate de FUNDATIA “X” impotriva Deciziei nr. .../19.09.2007
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent,
act incheiat de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor.
Prin contestatia depusa petenta contesta suma de ...lei, reprezentand dobanzi si
penalitati de intarziere in suma de ...lei, respectiv ...lei, aferente drepturilor vamale
calculate prin Actul constatator nr. .../07.05.2002.
Referitor la respectarea de catre petenta a termenului de depunere a contestatiei, se
retin urmatoarele:
-in referatul cu propuneri de solutionare a cauzei, nu se fac nici un fel de precizari
cu privire la respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar intrucat potrivit
confirmarii de primire anexata in copie la dosar, actul atacat este primit de petenta la data
de 29.10.2007, contestatia fiind depusa la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale Cluj, la data de 30.11.2007, rezulta o intarziere de 1 zi fata de termenul legal de 30
de zile de depunere a contestatiei
-fata de cele aratate, prin adresa nr. .../15.01.2008, s-a solicitat Directiei Judetene
pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor si Directiei Judetene pentru Accize si
Operatiuni Vamale Cluj, ca in conformitate cu dispozitiile pct.3.6. si 3.9, alin.2 din
O.M.F.P.nr.519/2005, sa aduca preciz ri cu privire la îndeplinirea condi iilor procedurale,
si sa mentioneze daca contestatia petentei a fost depusa prin posta, caz in care s-a solicitat
transmiterea plicului de expediere a contestatiei.
Prin adresa de raspuns inregistrata la D.G.F.P.Cluj sub nr. .../13.02.2008, Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor, nu face nici un fel de precizari cu
privire la depunerea prin posta a contestatiei.
Potrivit art.207, alin.1 si 4 din O.G.nr.92/2003 republicata privind Codul de
procedura fiscala “(1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data
comunicarii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii.
[...]
(4) Daca actul administrativ fiscal nu contine elementele prevazute la art.43 alin.(2)
lit.i), contestatia poate fi depusa, în termen de 3 luni de la data comunicarii
actului administrativ fiscal, organului de solutionare competent.”
la art.43, alin.2, lit.i) din actul normativ invocat, precizandu-se:“(2) Actul administrativ
fiscal cuprinde urmatoarele elemente:
[...] i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si
organul fiscal la care se depune contestatia;”
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De asemenea, potrivit pct.3.11 referitor la termenul de depunere a contestatiei, din
O.M.F.P.nr.519/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , se prevede:“3.11.
Dispozi iile privind termenele din Codul de procedur civilã se aplic în mod
corespunz tor, astfel:
1. Termenul de depunere a contesta iei se calculeaz pe zile libere, cu excep ia
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început,
nici ziua când s-a sfâr it termenul.
2. Termenul care se sfâr e te într-o zi de s rb toare legal sau când serviciul este
suspendat (de exemplu, zile de repaus s pt mânal) se va prelungi pân la sfâr itul primei
zile de lucru urm toare.”
In ce priveste data comunicarii actului atacat, asa cum rezulta din documentele
existente la dosarul cauzei, actul contestat a fost comunicat petentei la data de 29.10.2007,
potrivit semnaturii de primire de pe confirmarea de primire anexata in copie la dosar.
Conform prevederilor legale enuntate, termenul de depunere a contestatiei este de
30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal, iar in situatia in care acesta
nu contine elementele referitoare la posibilitatea contestarii, termenul de depunere si
organul fiscal la care se depune contestatia, legiuitorul prevede ca termenul de depunere a
contestatiei, este de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal.
Din continutul actului intocmit pe numele petentei si atacat de aceasta, se retine ca
in finalul Deciziei nr. .../19.09.2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii, organele
vamale au facut cunoscut societatii posibilitatea contestarii acestui act administrativ fiscal,
prin urmatoarea mentiune: "Impotriva prezentului act se poate formula contestatie in
conformitate cu prevederile art.174 din O.G.nr.92/2003 republicata [...] in termen de 30
de zile de la data comunicarii acestuia si care se depune la sediul organului emitent."
Prin urmare, potrivit dispozitiilor legale citate mai sus, impotriva actului mentionat
se putea formula contestatie, in termen de 30 de zile de la data de 29.10.2007 (data
comunicarii Deciziei nr. .../19.09.2007), mai exact pentru a fi respectat termenul de
depunere prevazut de legiuitor, contestatia trebuia depusa pana la data de 29.11.2007.
Conform documentelor existente la dosar, contestatia a fost depusa la data de
30.11.2007 la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, unde a fost
inregistrata sub nr. .../30.11.2007.
Avand in vedere cele aratate, se retine ca intrucat actul administrativ fiscal atacat,
respectiv Decizia nr. .../19.09.2007 referitoare la obligatiile de plata accesorii, a fost
comunicata petentei la data de 29.10.2007, iar termenul legal de 30 de zile pentru
depunerea contestatiei, a expirat la data de 29.11.2007, se constata ca depunerea
contestatiei la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, la data de
30.11.2007, s-a efectuat cu o intarziere de 1 zi fata de termenul legal prevazut de legiuitor
la art.207(1) din O.G.nr.92/2003 republicata, petenta nerespectand procedura privind
depunerea in termen legal a contestatiei, fiind decazuta astfel din dreptul solutionarii pe
fond a acesteia.
Totodata, avand in vedere dispozitiile art.213(5) din O.G.nr.92/2003 republicata
privind Codul de procedura fiscala, referitor la respingerea contestatiei pentru
neîndeplinirea conditiilor procedurale, unde se arata: “(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
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fond a cauzei.” coroborate cu cele ale art.207(1) din acelasi act normativ, care prevad:
“(1) Daca organul de solutionare competent constata neîndeplinirea unei conditii
procedurale, contestatia va fi respinsa fara a se proceda la analiza pe fond a cauzei.”,
organul de solutionare nu va mai proceda la analiza pe fond a cauzei, urmand sa respinga
contestatia ca nedepusa in termen.
In consecinta, avand in vedere cele retinute prin prezenta, in raport de documentele
aflate la dosar si de prevederile legale citate, contestatia formulata de petenta, se va
respinge ca nedepusa in termen.
Pentru considerentele aratate si in temeiul prevederilor legale enuntate in cuprinsul
prezentei, coroborate cu dispozitiile art.209, 211 si 217 din O.G.nr.92/2003 republicata
privind Codul de procedura fiscala, se
DECIDE:
1. Respingerea ca nedepusa in termen, a contestatiei formulate de FUNDATIA X,
pentru suma de ...lei, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere in suma de ...lei,
respectiv ...lei, aferente drepturilor vamale calculate prin Actul constatator nr. .../
07.05.2002, astfel:
-dobanzi intarziere aferente taxelor vamale
- ... lei
-dobanzi intarziere aferente accizelor
- ... lei
-dobanzi intarziere aferente TVA
- ... lei
-dobanzi intarziere aferente comisionului vamal - ... lei
-penalitati intarziere aferente taxelor vamale
- ... lei
-penalitati intarziere aferente accizelor
- ... lei
-penalitati intarziere aferente TVA
- ... lei
-penalitati intarziere aferente comisionului vamal - ... lei
2. Comunicarea Deciziei de solutionare a contestatiei catre petenta, respectiv
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Bihor.
Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Cluj, in termen de 6 luni de la
comunicare.
DIRECTOR EXECUTIV
Mihai Costin
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