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DECIZIA Nr. ...
privind solutionarea contestatiei formulata de

SC X S.A.Drobeta Tr. Severin, inregistrata sub nr. …/2007

Directia Generala a Finantelor Publice Mehedinti a fost sesizata de
Judecatoria Drobeta Tr. Severin, cu adresa nr. .../.../22.10.2007, inregistrata la
D.G.F.P. Mehedinti sub nr. ... /23.10.2007 asupra contestatiei la executarea
creantelor bugetare formulata de SC X S.A.Drobeta Tr. Severin.

Contestatia a fost formulata impotriva titlurilor executorii nr.
.../29.06.2007 si nr. .../26.07.2007, emise de Administratia Finantelor Publice
pentru Contribuabilii Mijlocii in baza declaratiilor privind obligatiile de plata
la bugetul general consolidat si a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata
depuse de societatea contestatoare si are ca obiect suma totala de ... lei,
reprezentând:contributii, impozit pe veniturile din salarii, taxa pe valoarea
adaugata, dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA.

Contestatia a fost depusa în termenul prevazut de art. 207, al.1 din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
republicata.

Prin Sentinta civila nr. .../19.09.2007 pronuntata in dosarul nr.
.../225/2007, judecatoria Drobeta Tr. Severin isi declina competenta de
solutionare a cauzei, avand ca obiect contestatie la executare, in favoarea
D.G.F.P. Mehedinti.

I. Prin contestatia formulata, SC X S.A. Drobeta Tr. Severin nu
precizeaza sumele contestate inscrise in tilurile executorii, in sustinere
invocand ca nu cunoaste ce debit real datoreaza.

Cu adresa nr. .../22.11.2007, DGFP Mehedinti a solicitat societatii in
cauza sa precizeze motivele de fapt si de drept, cuantumul sumei totale
contestate, individualizata pe feluri de impozite, taxe, contributii si accesorii
ale acestora, insa prin raspunsul inregistrat la institutia noastra sub nr.
.../03.12.2007 se face trimitere, la modul general, ca se contesta titlurile
executorii, somatiile aferente emise in baza acestora si ca au fost executati silit
in data de 27.07.2007 fara ca acestea sa fie comunicate.

Contestatoarea solicita anularea titlurilor de creanta numerotate de la ...,
datate 29.06.2007 si titlurile numerotate de la ..., datate 26.07.2007, care de
fapt sunt titluri executorii, cum insasi precizeaza la aliniatul 6 din contestatie,
sustinand ca nu  i-au fost comunicate conform art.137 C.pr.fiscala si nu au fost
precedate de o somatie, conform art.141 din acelasi act normativ, situatie in
care considera ca nici nu exista titlu executoriu si de aceea are dreptul de a
introduce contestatie in temeiul art.175,al.2 C.pr.fisc.
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II. T itlurile executorii nr. .../29.06.2007 si nr. .../26.07.2007, au fost
emise de Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii in
baza declaratiilor privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat si a
deconturilor de taxa pe valoarea adaugata si au ca obiect suma totala de ... lei,
reprezentând:contributii, impozit pe veniturile din salarii, taxa pe valoarea
adaugata, dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA, calculate si depuse
de insasi societatea contestatoare.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei s-a retinut ca
societatea contestatoare a depus declaratia 100: nr. .../25.06.2007 si decontul de
TVA nr. .../25.06.2007 in care si-a evidentiat obligatiile fiscale datorate, si
pentru ca nu au fost achitate conform prevederilor legale, organele de
executare au emis titlurile executorii cu nr. .../29.06.2007 si totodata somatia
nr. .../29.06.2007 pentru suma totala de ... lei, confirmandu-se primirea
acestora in data de 09.07.2007.

S-a mai constatat ca SC X S.A. Drobeta Tr. Severin a depus declaratia
100 nr. .../25.07.2007 si decontul de TVA nr. .../25.07.2007 in care si-a
evidentiat obligatiile fiscale datorate si pentru ca nu au fost achitate la
scadenta, organele de executare au emis titlurile executorii nr. .../26.07.2007 si
totodata somatia nr. .../26.07.2007 pentru suma totala de ... lei, confirmandu-se
primirea prin stampila si semnatura de catre aceasta in data de 27.07.2007.

           III.  Luând în considerare constatările organului de control, motivele
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei precum si
actele normative în vigoare pe perioada supusă controlului se retin
următoarele:
              Directia generala a finantelor publice Mehedinti este investita de
catre instanta sa emita o decizie conform art.180 (devenit art.210) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata fata de contestatia
formulata impotriva titlurilor executorii nr. .../29.06.2007 si nr. .../26.07.2007,
emise de catre organele de executare ale Administratiei Finantelor Publice
pentru Contribuabilii Mijlocii in baza declaratiei (100) si a decontului de TVA
(300) prin care, societatea contestatoare si-a calculat cuantumul obligatiei
fiscale, in conditiile in care nu a adus argumente referitoare la titlurile de
creanta, ci aparari ce tin de executare silite efectuate.

Termenul de solutionare a fost intrerupt de adresa nr. .../22.11.2007,
primita de contestator in data de 26.11.2007, prin care s-a solicitat precizarea
sumei, individualizata pe feluri de impozite, taxe, contributii si accesorii,
completarea dosarului cu documente,  precum si motivarea in fapt si in drept a
contestatiei.

In fapt , societatea contestatoare a depus declaratia 100: nr.
.../25.06.2007 si decontul de TVA nr. .../25.06.2007 in care si-a evidentiat
obligatiile fiscale datorate si, pentru ca nu au fost achitate conform prevederilor
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legale, organele de executare au emis tilurile executorii cu nr. .../29.06.2007 si
totodata somatia nr. .../29.06.2007 pentru suma totala de ... lei, confirmandu-se
primirea acestora in data de 09.07.2007, precum si declaratia (100) nr.
.../25.07.2007 si decontul de TVA(300) nr. .../25.07.2007 in care si-a evidentiat
obligatiile fiscale datorate si pentru ca a expirat termenul de plata prevazut de
lege, organele de executare au emis titlurile executorii nr. .../26.07.2007 si
totodata somatia nr. .../26.07.2007 pentru suma totala de ... lei, confirmandu-se
primirea prin stampila si semnatura de catre aceasta in data de 27.07.2007.

Se retine ca SC X S.A. Drobeta Tr. Severin solicita anularea titlurilor
executorii mai sus mentionate pentru faptul ca: “nu i-au fost comunicate
conform art. 137 C.pr.fiscala si nu au fost precedate de o somatie, conform art.
141 din acelasi act normativ”.

In drept ,  art. 206 alin.(1) lit.b,c,d si al.2 din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precizeaza:

        (1)“Contestatia se formuleazã în scris si va cuprinde: [...]
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept,
d) dovezile pe care se intemeiaza”,
(2) Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile

inscrise de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ
fiscal atacat…”

si pct. 2.4 si 2.5. din Instructiunile din 27 septembrie pentru aplicarea
titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul nr. 519/2005, emis de presedintele
Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform caruia:

2.4 ”Organul de solutionare competent nu se poate substitui
contestatorului cu privire la motivele de fapt si de drept pentru care a
contestat actul administrativ fiscal respectiv”;

2.5 ”In exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita
contestatorului, pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire,
prezentarea, in termen de cinci zile de la data comunicarii acesteia, a
motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii contestatiei ca
nemotivata”.

In speta, sunt incidente si prevederile pct. 12.1, lit.b). din Instructiunile
din 27 septembrie 2005, aprobate prin Ordinul 519/2005 care precizeaza:

“ Contestatia poate fi respinsa ca:
b). nemotivata, in situatia in care contestatorul nu prezinta argumente

de fapt si de drept in sustinerea contestatiei sau argumentele aduse nu sunt
incidente cauzei supuse solutionarii”.

Avand in vedere prevederile legale mai sus citate, precum si faptul ca
prin adresa nr. .../22.11.2007, Directia generala a finantelor publice Mehedinti
a solicitat contestatoarei ca in termen de cinci zile de la data primirii acesteia,
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sa aduca argumente in sustinerea  contestatiei formulate, se retine ca prin
raspunsul inregistrat la institutia noastra sub nr. .../03.12.2007 se face trimitere,
la modul general, ca se contesta titlurile executorii, somatiile aferente emise in
baza acestora si ca au fost executati silit in data de 27.07.2007 fara ca acestea
sa fie comunicate.

Cum, titlurile numite de contestatoare titluri de creanta, sunt de fapt
titluri executorii, iar aceasta nu formuleaza aparari de natura combaterii
modului de stabilire, modificare sau stingere a drepturilor si obligatiilor fiscale,
reprezentand impozit pe veniturile din salarii, taxa pe valoarea adaugata,
dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA in suma totala de ... lei, ci
contesta acte de executare silita, iar argumentele aduse nu sunt incidente
cauzei, organul de solutionare nu se poate substitui acesteia cu privire la
motivele ce ar putea fi invocate, astfel urmeaza a se respinge contestatia ca
nemotivata pentru suma mai sus mentionata.
       Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul
prevederilor art. 206 alin(1), lit.b,c,d si alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioar; pct. 12.1, lit. b, pct. 2.4 si pct.2.5. din Instructiunile din
27 septembrie pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul
nr. 519/2005, emis de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
coroborat cu art. 209 , art 210 alin. 1 si art 216 alin. 1  din acelasi act normativ,
republicata,  se:

                                                 D E C I D E

          Respingerea ca nemotivata a contestatiei formulata de SC X S.A.
Drobeta Tr. Severin pentru suma de ... lei, reprezentand obligatii fiscale de
plata datorate bugetului statului.

 Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Judetean Mehedinti în
termen de 6 luni de la data comunicarii, conform prevederilor legale.

Director Executiv,


