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DECIZIA  NR.  ___63____ 

                                                     din  ____28.05.2010_____ 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat�  
de SC ... SRL cu sediul în  

comuna ... nr. .., jude�ul Suceava înregistrat� la  
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  

Suceava sub nr. ... din 12.04.2010 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava, prin adresa nr. ... din 09.04.2010, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. ... din 
12.04.2010 cu privire la contesta�ia formulat� de SC ... SRL .... 

 
SC ... SRL cu sediul în comuna ..., jude�ul Suceava, contest� m�surile stabilite prin 

Decizia de impunere ... din 13.03.2009, emis� de Activitatea de inspec�ie fiscal� Suceava 
privind suma de ... lei, reprezentând TVA respins� la rambursare. 

De asemenea, societatea mai contest� �i Nota de compensare nr. ... din 23.03.2009. 
 

  Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209, alin. (1) 
din Ordonan�a Guvernului 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. 
 

 1. Referitor la suma de ... lei reprezentând TVA respins� la rambursare 
stabilit� prin Decizia de impunere nr. ... din 13.03.2009, cauza supus� solu�ion�rii este 
daca 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 contesta�ia nu a fost depus� în 
termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 
 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
 
 

                    

  Ministerul Finan�elor Publice 
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  În fapt, Decizia de impunere nr. ... din 13.03.2009, întocmit� de Activitatea de 
Inspec�ie Fiscal� Suceava, a fost comunicat� contribuabilului în data de 16.03.2009, dup� 
cum rezult� din semn�tura de luare la cuno�tin�� a deciziei. 
  
  Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava în 
data de 24.03.2010, fiind înregistrat� sub nr. ... din 24.03.2010. 
 
  Din cele prezentate mai sus rezult� c� societatea a format contesta�ia dup� un num�r 
de 372 de zile de la data la care i-a fost comunicat� Decizia de impunere nr. ... din 
13.03.2009. 
   
  În drept, art. 68 „Calcularea termenelor” �i art. 207 alin. (1) „Termenul de 
depunere a contesta�iei” din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat�, prev�d: 
   
  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 (…)” 
 
  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�, prevede: 
 
  „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”. 
   
  Prevederile pct. 9.3 din Ordinul 519/2005 privind aplicarea instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului 92/2003, unde se precizeaz�: 
 
 “9.3. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� pot fi urm�toarele: 
nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, lipsa calit��ii procesuale, lipsa 
capacit��ii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume �i m�suri decât cele care 
au f�cut obiectul actului atacat.” 
 
  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 punctul 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 prezentate mai sus, se re�ine c� SC ... SRL ... putea s� depun� contesta�ie la 
organul emitent al actului atacat, pân� la data de 16.04.2009, inclusiv. 
 
  Contesta�ia a fost depus� la Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava la 
data de 24.03.2010, fiind înregistrat� sub nr. ... din 24.03.2010, dup� un num�r de 372 de 
zile de la data comunic�rii Deciziei de impunere nr. ... din 13.03.2009, deci peste termenul 
de 30 de zile prev�zut la art. 207 „Termenul de depunere a contesta�iei”. 
 
  Întrucât pentru suma de ... lei reprezentând TVA respins� la rambursare, 
contestatoarea nu a respectat condi�iile 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 
se va respinge contesta�ia formulat� pentru aceast� sum�, ca nedepus� în termen. 
  

      2. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea contesta�iei formulat� împotriva 
Notei de compensare nr. ... din 23.03.2009, în condi�iile în care aceasta nu are 
competen�a material� de solu�ionare a contesta�iilor formulate împotriva Notelor de 
Compensare. 
           În fapt, Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava a emis pe numele SC 
... SRL ... Nota de compensare nr. .../23.03.2009, privitoare la modul cum au fost 
distribuite sumele rezultate din Raportul de inspec�ie fiscal� nr. .../13.03.2009. 

  

          Prin Notele de compensare se face men�iunea c�: 

         „Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contesta�ie la organul 
de solu�ionare competent, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în 
termenul prev�zut la art. 207 al acestui act normativ” 
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 În drept, în spe�� sunt aplicabile: 

� Prevederile art. 209 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care prevede: 

        „ ART. 209 
        Organul competent 
        (1) Contesta�iile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor 
administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea 
situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie vamal�, a m�surii de diminuare 
a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se solu�ioneaz� de c�tre: 
        a) structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul direc�iilor 
generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, în a 
c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au 
ca obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, precum �i 
m�sura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei”. 

(…) 
(2) Contesta�iile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se 

solu�ioneaz� de c�tre organele fiscale emitente.” 
 
Din textele de lege enun�ate anterior se în�elege c�, Contesta�iile formulate împotriva 

deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, 
deciziilor pentru regularizarea situa�iei emise în conformitate cu legisla�ia în materie 
vamal�, a m�surii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozi�ie de m�suri, se 
solu�ioneaz� de c�tre structura specializat� de solu�ionare a contesta�iilor din cadrul 
direc�iilor generale ale finan�elor publice jude�ene sau a municipiului Bucure�ti, dup� caz, 
în a c�ror raz� teritorial� î�i au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contesta�iile care au ca 
obiect impozite, taxe, contribu�ii, datorie vamal�, accesorii ale acestora, precum �i m�sura 
de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de pân� la 3 milioane lei”. 
 
 La pct. 5.1 �i 5.2 din Ordinul pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de Administrare 
Fiscal� nr. 519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, anexa 
nr. 1, se prevede c�: 
 

5.1. Actele administrative fiscale care intr� în competen�a de solu�ionare a 
organelor specializate prev�zute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, sunt cele prev�zute expres �i limitativ de lege. 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispozi�ia de m�suri, decizia privind 
stabilirea r�spunderii reglementat� de art. 28 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat, notele de compensare, în�tiin��ri de plat�, procesul-verbal privind calculul 
dobânzilor cuvenite contribuabilului etc. 
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Din textele de lege enun�ate anterior, se în�elege c� actele administrative fiscale care 
intr� în competen�a de solu�ionare a organelor specializate, sunt cele prev�zute în mod 
expres �i limitativ de lege. 

De asemenea, în categoria altor acte administrative fiscale se num�r� �i notele de 
compensare, �i care, dup� cum se precizeaz� la alin. 2 al art. 209 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, intr� în competen�a de solu�ionare a 
organului fiscal emitent, respectiv Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava.  

 
        Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor art. 
68, art. 207 alin. 1, art. 217, �i art. 209 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, pct. 3.11, 5.1 �i 5.2 din 
Ordinul 519/2005 privind aprobarea instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal� �i art. 101 din 
Codul de Procedur� Civil�,  se: 

 
 

D E C I D  E : 

 

         1. Respingerea contesta�iei formulat� de SC ... SRL ..., împotriva Deciziei de 
impunere nr..../13.03.2010, în sum� de ... lei reprezentând TVA respins� la rambursare, ca 
nedepus� în termen. 
 
          2. În ceea ce prive�te contesta�ia depus� împotriva Notei de compensare nr. ... din 
23.03.2009 întocmit� de Administra�ia Finan�elor Publice Comunale Suceava, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava prin Biroul solu�ionare contesta�ii nu 
are competen�a material� de solu�ionare a contesta�iei pentru acest cap�t de cerere, 
dosarul cauzei urmând a fi transmis organului emitent al actului atacat. 
 
       Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


