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              DECIZIA  nr.17/11.02.2010

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Mureş a fost sesizată de către
AdministraŃia FinanŃelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii prin adresa
nr...../18.01.2010, înregistrată sub nr...../20.01.2010, asupra contestaŃiei formulate de
S.C. .... S.R.L., din jud. Mureş, împotriva Deciziei nr..../07.12.2009 referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale, emise de AdministraŃia
Financiară pentru Contribuabili Mijlocii Mureş, comunicată petentei la data de
11.12.2009, potrivit confirmării de primire aflată în copie la dosarul cauzei. 

Suma contestată este de ... lei reprezentând majorări de întârziere,
compusă din:

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente impozitului
pe profit;

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente taxei pe
valoarea adăugată;

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurări sociale datorate de angajator;

- suma de .. lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
individuală de asigurări sociale reŃinută de la asiguraŃi;

- suma de .. leu reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajator;

- suma de.... lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurări pentru somaj datorate de angajator;

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurări pentru somaj reŃinută de la asiguraŃi;

- suma de ... leu reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creanŃelor sociale;

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurări de sănătate datorate de angajator;

- suma de ... lei reprezentând majorări de întârziere aferente contribuŃiei
de asigurări de sănătate reŃinută de la asiguraŃi.
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Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, soluŃionarea contestaŃiei este în competenŃa organelor specializate din
cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice Mureş.

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` Direc\ia General` a Finan\elor
Publice Mure] prin Biroul SoluContesta\ii se poate [nvesti cu solu\ionarea pe
fond a contesta\iei, [n condi\iile [n care, [n raport cu data comunic`rii actului
atacat, aceasta nu a fost depus` la termenul legal de exercitare a c`ii
administrative de atac.

În fapt , prin Decizia nr...../07.12.2009 referitoare la obligaŃiile de plată
accesorii aferente obligaŃiilor fiscale au fost stabilite accesorii în sumă de ... lei, pentru
plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor sociale şi a altor venituri ale
bugetului general consolidat. În cuprinsul deciziei contestate, este indicată, sub
sancŃiunea decăderii, posibilitatea de contestare în 30 de zile de la data comunicării
actului, locul şi termenul de depunere a contestaŃiei.

Decizia nr..../07.12.2009 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii a fost
comunicată petentului la data de 11.12.2009, potrivit confirmării de primire anexată în
copie la dosarul cauzei.

ContestaŃia a fost înregistrată la DirecŃia Generală a Finan\elor Publice
Mure]-AdministraŃia Financiară pentru Contribuabili Mijlocii în data de 13.01.2010. 

{n referatul cu propunerile de soluŃionare a contestaŃiei, transmis de
AdministraŃia Financiară pentru Contribuabili Mijlocii Mureş- Serviciul Executare
Silită şi Stingere a CreanŃelor Fiscale cu adresa nr..../18.01.2010, înregistrată la
D.G.F.P. Mureş sub nr..../20.01.2010, se precizează: "ContestaŃia nu a fost depusă în
termenul legal, aşa cum este prevăzut în textul actului contestat şi aşa cum prevede
art.207 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modificările şi completările ulterioare. Deoarece, actul contestat a fost
comunicat debitorului la data de 11.12.2009, contestaŃia împotriva acestuia fiind
înregistrată la A.F.P. pentru Contribuabili Mijlocii Mureş la data de 13.01.2009, sub
nr...., rezultă faptul că a fost depăşit termenul legal de depunere a contestaŃiei, cu 2
zile."

{n drept, potrivit art. 207 alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, “Contesta\ia se va depune în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub
sanc\iunea dec`derii”.

Se reŃine că termenele de contestare prevăzute în OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, act normativ care
reglementează posibilitatea contestării pe cale administrativă a titlurilor de creanŃă şi a
altor acte administrative fiscale, au caracter imperativ, de la care nu se poate
deroga şi încep să curgă de la data comunicării actelor administrative fiscale.

La art.68 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, se prevede:

“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaŃiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziŃii legale
aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează potrivit
dispoziŃiilor Codului de procedură civilă”.
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Potrivit art.101 din Codul de procedur` civil`, “Termenele se [n\eleg pe
zile libere, neintr@nd [n socoteal` nici ziua c@nd a [nceput, nici ziua c@nd s-a sf@r]it
termenul [...].

Termenul care se sf@r]e]te [ntr-o zi de s`rb`toare legal`, sau c@nd
serviciul este suspendat, se va prelungi p@n` la sf@r]itul primei zile de lucru
urm`toare”.

În raport cu data comunicării Deciziei nr...../07.12.2009 referitoare la
obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale (11.12.2009), data limită de
depunere a contestaŃiei este 11.01.2010, având în vedere calculul termenului de 30 de
zile de la data comunicării actului administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în
speŃă, efectuat în conformitate cu art.101 din Codul de procedură civilă, iar petenta a
depus contestaŃia în data de 13.01.2010, astfel termenul legal de depunere a
contestaŃiei s-a depăşit cu 2 zile.

În speŃă sunt incidente prevederile art.213, alin.(5) din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003, republicat`, unde referitor la soluŃionarea contestaŃiei se arată:
“Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra excepŃiilor de
procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată ca acestea sunt întemeiate,
nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”, nerespectarea termenului de
depunere a contesta\iei fiind o excep\ie de procedur` a]a cum este prev`zut la pct.9.3
din Instruc\iunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, aprobate prin Ordinul pre]edintelui
Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal` nr.519/2005.

Totodat`, se re\ine c` efectul juridic al dec`derii, sanc\iune prev`zut`
pentru nerespectarea termenului de 30 de zile de la comunicarea actului atacat, este
acela al pierderii dreptului contestatorului de a-i fi analizate preten\iile pe fondul
cauzei.

Potrivit pct.13.1. din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
aprobate prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală
nr.519/2005, "ContestaŃia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste
termenul prevăzut de prezenta lege; [...]".

{n consecin\`, întrucât petentul nu a respectat condiŃiile procedurale
impuse de Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`, cu privire la termenul de
depunere a contestaŃiei, depăşind termenul de contestare cu 2 zile, contesta\ia
formulat` de S.C. ... S.R.L., din jud. Mureş, împotriva Deciziei nr..../07.12.2009
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii, urmeaz` a fi respins` ca nedepus` la
termen.

Conform  celor reŃinute, în raport cu actele normative enunŃate în
cuprinsul deciziei, în temeiul art. 208, art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din OrdonanŃa
Guvernului 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se 

                                 
   DECIDE
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Respingerea contestaŃiei formulate de S.C. ... S.R.L., din jud. Mureş,
împotriva Deciziei nr..../07.12.2009 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii emisă
de AdministraŃia Financiară pentru Contribuabili Mijlocii Mureş, ca fiind nedepus` la
termen.

Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul Mureş, în termen de 6 luni
de la data comunicării.

DIRECTOR COORDONATOR,
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