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MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

   MEHEDINTI

                   DECIZIA Nr.  48/2005
privind solutionarea contestatiei formulata

de d-na X din Drobeta Tr. Severin

Directia generala a finantelor publice Mehedinti a fost sesizata de
Administratia Finantelor Publice Drobeta Turnu Severin prin adresa din data de
17.11.2005, inregistrata la D.G.F.P. Mehedinti in data de 17.11.2005 asupra
contestatiei formulata de d-na X din Drobeta Tr. Severin.

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei de impunere anuala pentru
veniturile realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România pe
anul 2004 emisa în urma globalizarii veniturilor din salarii, prin care organele
de impunere nu au acordat deducerile pentru cheltuielile privind primele de
asigurare pentru locuinta de domiciliu.

Constatând ca în speta sunt îndeplinite dispozitiile art.175 si art.179, al.1,
lit.a din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata Directia generala a finantelor publice Mehedinti este competenta sa
solutioneze cauza.
            Cauza supusa solutionarii este daca Directia generala a finantelor
publice Mehedinti se poate investi cu solutionarea pe fond a contestatiei, in
conditiile in care, in raport de data comunicarii deciziei de impunere din
data de 22.08.2005 aceasta nu a fost depusa in termenul legal de exercitare
a caii administrative de atac.

In fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la
depunerea in termen a contestatiei, rezulta ca decizia de impunere prin care
organele de impunere nu au acordat deducerile pentru cheltuielile privind
primele de asigurare pentru locuinta de domiciliu, a fost comunicata
contestatoarei la data de 15.09.2005, conform semnaturii de pe confirmarea de
primire a recomandatei , aflata in copie la dosarul cauzei.

Prin decizia de impunere contestata, la capitolul dispozitii finale, i-au fost
indicate contestatoarei, sub sanctiunea decaderii: posibilitatea de contestare,
locul si termenul de depunere a contestatiei, respectiv de 30 de zile de la data
comunicarii actului.

In raport de aceste elemente, se retine ca in data de 15.09.2005 a fost
indeplinita procedura de comunicare a deciziei de impunere contestata.

Contestatia formulata impotriva deciziei de impunere  a fost intocmita si
inregistrata de contestatoare la sediul Administratiei finantelor publice Drobeta
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Tr. Severin in data de 14.11.2005, astfel cum reiese si din originalul
documentului aflat la dosarul cauzei.

In drept, sunt incidente prevederile art.177 alin. (1) din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, care
precizeaza  urmatoarele :

“ Termenul de depunere a contestatiei
    (1) Contestatia se va depune în termen de 30 de zile de la data
comunicãrii actului administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii ”.

Se retine ca termenele de contestare prevazute in Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, act
normativ care reglementeaza posibilitatea contestarii pe cale administrativa a
actelor administrative fiscale au caracter imperativ, de la care nu se poate
deroga si incep sa curga de la data comunicarii actelor administrative  fiscale.

La art.67 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, se prevede :

”Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor si
indeplinirea obligatiilor prevazute de Codul de procedura fiscala, precum si de
alte dispozitii legale aplicabile in materie, daca legea nu dispune altfel, se
calculeaza potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila”, care la art.101
prevede ca :

”Termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în socotealã nici
ziua când a început, nici ziua când s-a sfârsit termenul. [...] “.

Din actele existente la dosarul cauzei rezulta ca  d-na X din
Drobeta Tr. Severin a inregistrat contestatia formulata impotriva deciziei de
impunere  din data de 22.08.2005  la sediul Administratiei finantelor publice
Drobeta Tr. Severin in data de 14.11.2005, respectiv contestatia a fost depusa
dupa 60 de zile de la data comunicarii actului contestat, respectiv  din data
de 15.09.2005 care este data semnarii confirmarii de primire a deciziei de
impunere contestata, aflata in copie la dosarul cauzei, incalcandu-se astfel
dispozitiile imperative referitoare la termenul de depunere.

In speta, avand in vedere faptul ca actul administrativ contestat a
fost comunicat in data de 15.09.2005, societatea avea posibilitatea de a depune
contestatie pana la data de 17.10.2005 inclusiv, conform art.101 din Codul de
proceduracivila.

Intrucat contestatoarea nu a respectat conditiile procedurale
privitoare la termen, a decazut din dreptul de a i se solutiona pe fond contestatia,
conform art.187 alin.1 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, motiv pentru care contestatia depusa de d-na X
din Drobeta Tr. Severin, va fi respinsa ca nedepusa in termen.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art.101 Cod procedura civila, coroborate cu art.67, art.177 alin.(1),
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art.186 si art.187, alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, se

DECIDE :

Respingerea ca nedepusa în termen a contestatiei formulata de d-na X din
Drobeta Tr. Severin.
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul… , in termen de 6 luni de
la data comunicarii, conform prevederilor legale


