
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETULUI

DECIZIA Nr.41

Din ………2005

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de c�tre dl__________ cu domiciliul
în loc. ………, str………, nr…. jud. …… inregistrat� Ia D. G. F. P……… sub nr.
…….. din ……….2005 impotriva procesului verbal de control nr. …………….. din
…………….2005 intocmit de Direc�ia regional� vamal� ….- Serviciul
supraveghere varmal�

Contesta�ia a fost depus� în temeiul Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 privind
Codul de procedur� fiscal�, republicat�.

In conformitate cu art.175 �i 176 al Ordonantei Guvernului nr.92/2003,
republicat�, se procedeaz� la verificarea condi�iilor privind forma �i continutul contesta�iei
precum �i a termenului de depunere al acesteia, constatandu-se urm�toarele:

Prin contestatie, d-l x  nu face referire la sume stabilite prin actul de control
mentionat, la motivele de drept �i de fapt care au stat la baza formul�rii acesteia ci la faptul ca in
scurt timp va îndeplini aceast� obliga�ie.

In ceea ce prive�te termenul de depunere al contesta�iei, se constat� urm�toarele:
Contestatorul ia cuno�tinta despre constat�rile �i m�surile stabilite prin procesul

verbal de control nr………….2005 la data de ………..2005, prin semnarea acestuia.
Impotriva acestor m�suri formuleaz� contesta�ie inregistrat� la Directia regional�

vamal�…….. sub nr. ……. la data de ………….2005.
Se constat� c� de la data lu�rii la cuno�tin�a, adic� data de ……….2005 pân� la

data formul�rii contesta�iei -………………..2005,data po�tei, termenul de depunere al
contestatiei a fost dep��it.

In drept, art.175 al Ordonanlei Guvernului nr.92l2003 privind Codul de procedur�
fiscal�, republicat�, prevede:

“(1) Contesta�ia se formuleaz� in scris �i va cuprinde:
a)
b) obiectul contesta�iei;
c) motivele de fapt �i de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaz�;
e)
(2) Obiectul contesta�iei il constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i inscrise

de organul fiscal in titlul de crean�� sau in actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia
contesta�iei impotriva refuzului nejustificat de emitere al actului administrativ fiscal.

(3) ,,.
Art.176 al aceluiasi act normativ prevede:



“(1) Contestatia se va depune in termen de 30 de zile de la data comunic�rii
actulul administrativ fiscal sub sanc�iunea dec�derii;

(2)
(3)

                        (4) ‘.
Având in vedere cele de mai sus la solu�ionarea contestatiei se procedeaz� in

conformitate cu at.182 alin.(5) al Ordonantei Guvernului nr.92/2003, republicat� �i se constat�
c�, contesta�ia formulat� de c�tre dl x nu indepline�te conditiile de procedur�, obligatorii, a�a
cum este prev�zut in actul normativ men�ionat, prin urmare nu se va trece la analiza pe fond a
acesteia.

Pentru considerentele ar�tate in con�inutul deciziei, in temeiul art.185 al
Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� se

DECIDE:

1. Respingerea contesta�iei formulat� de c�tre d-l x  pentru neândepilnirea
condi�iior de procedur� obligatorii cu privire la termenul de depunere al contesta�iei a formei si
con�inutului acesteia.

2. Prezenta decizie poate fi atacat� Ia Tribunalul………… in termen de 6 luni de
la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,


