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           DECIZIA  NR.   X  din  .....2012

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de SC X SRL din D, CUI
X înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea sub nr. X
din ...2012, completata prin adresa nr.X din ....20 12.

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de
Administratia Finantelor Publice a Mun.Dragasani cu adresa X din ....2012 si adresa nr. X/
...2012 asupra contestaŃiei formulate de SC X SRL- D, CUI X,  inregistrate la DGFP
Valcea sub numarul X/ ....2012 respectiv nr../ ....2012.

      ContestaŃia are ca obiect suma de X lei materializata prin Decizia referitoare la
obligatiile de plata accesorii nr.X/ ....2012 si nr. X/ ....2012, comunicate la data de ....2012,
respectiv ...2012, conform  semnaturii de primire inscrisa pe respectivele decizii,
reprezentând :

                -  X lei  dobanzi accize  calculate pentru perioada 11.06.2009-31.12.2011

                -  X lei  dobanzi accize  calculate pentru perioada 31.12.2011-18.0.2012.

        Petenta a respectat termenul legal de 30 zile prevăzut de art.207 alin.(1) din OG
92/2003 rep. la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală.

     ContestaŃia este semnată de administratorul SC X SRL, în persoana d-lui XX,
confirmata prin semnatura si  stampila acesteia.

         Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi art.
209, alin.(1), lit.a) din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală, DirecŃia
Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de SC X SRL - D, înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor
Publice a judeŃului Vâlcea sub nr. X din ...2012, completata prin adresa nr.X din...20 12.

             Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Din analiza documentelor existente la dosarul cauze i s-au constatat
urm ătoarele:

Petenta susŃine ca prin deciziile contestate au fost stabilite creante fiscale accesorii
constand in dobanzi fara a indica titlul de creanta in baza caruia a fost stabilit debitul
principal .
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Societatea contestatoare arata ca organul competent sa stabileasca obligatii fiscale
cu titlu de accize nu este AFP a Mun.Dragasani, ci Directia Regionala pentru accize si
operatiuni Vamale Craiova, situatie in care era obligatorie  inscrierea in cuprinsul decizilor
mentionate si contestate a actului administrativ prin care a fost stabilit debitul principal.

In continuare, arata petenta, impotriva debitului principal stabilit de Directia
Regionala pentru accize si operatiuni Vamale Craiova prin Raportul de Inspectie Fiscala
nr. X/ ...2011 si Decizia de impunere nr. X/ ....2011 privind obligatiile fiscale suplimentare,
a formulat contestatie, DGFP Valcea ca organ competent urmand a se pronunta.

Pe principiul de drept " accesorium sequitur principale"  considera ca, concomitent
cu contestatia inaintata de petent si formulata impotriva Deciziei de impunere nr. X/
....2011, ar trebui inaintata organului competent respectiv DGFP Valcea si cea de-a doua
contestatie indreptata de asta data impotriva accesoriilor aferente debitului contestat
initial, in vederea solutionarii, tinand cont de solutia ce urmeaza a fi data in cazul primei
contestatii .

B. Din actele contestate rezult ă urm ătoarele: 

SC X SRL are sediul în Loc. D, str.X nr.X, jud.Vâlcea şi are Cod de înregistrare
fiscală RO X.

Prin Decizia nr. X din ...2012  referitoare la obli gaŃiile de plat ă accesorii  emisă
de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Dragasani şi comunicată petentei sub
semnătură la data de ...2012, au fost calculate accesorii-dobanzi in suma totala de X lei
pentru perioada 11.06.2009 - 31.12.2011 ;

Prin Decizia nr. X din ...2012  referitoare la obli gaŃiile de plat ă accesorii  emisă
de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Dragasani şi comunicată petentei sub
semnătură in aceeasi data, au fost calculate accesorii- dobanzi in suma totala de X lei
pentru perioada 31.12.2011 - 18.01.2012.

Accesoriile au fost stabilite în temeiul art. 88 lit.c) şi art. 119 din OrdonanŃa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor
sociale şi a altor venituri ale bugetului general consolidat.

II. Luând în considerare constat ările organului fiscal de impunere, motiva Ńiile
invocate de petent ă, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada supus ă impunerii se re Ńin urmatoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judetului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă suma totală de X lei   reprezentand dobanzi, este legal stabilită în sarcina
SC X SRL  D.

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă organul de solu Ńionare se poate investi
cu solu Ńionarea pe fond a cauzei pentru accesoriile în sum ă total ă de X lei aferente
accizei pentru benzina cu plumb, în condi Ńiile în care pân ă la solu Ńionarea cauzei
organul fiscal emitent al actelor administrativ fis cal atacate a procedat la sc ăderea
acestora din eviden Ńa fiscal ă.

În fapt , AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Dragasani  a emis deciziile
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. X din data de ....2012 si nr.X din ....2012 prin
care s-au stabilit dobanzi în sumă totală de X lei, din care suma de X lei  calculata pentru
perioada 11.06.2009 - 31.12.2011 iar suma de X lei  calculata pentru perioada  
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31.12.2011 - 18.01.2012 aferente debitului principal stabilit prin raportul de inspectie
fiscala nr. R-DJ X/....2011 emis de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale
Craiova in cuantum de X lei reprezentand accize pentru benzina cu plumb.

Împotriva Deciziei de impunere privind obligatiile suplimentare de plata stabilite de
inspectia fiscală R-DJ X/....2011 şi Raportul de inspectie fiscala nr. R-DJ X/ ...2011 SC X
SRL - D a formulat în termen contestaŃie, ce a fost soluŃionată  de DGFP Vâlcea prin
Decizia nr. X din ....2012, in sensul admiterii in totalitate  a acesteia  pentru suma totală
de X lei reprezentind accize in suma de X lei si majorari de intirziere in suma de X lei si
anularea actului administrativ fiscal. 

Urmare  Deciziei nr. X din ....2012 privind modul de soluŃionare a contestaŃiei
formulată de SC X SRL, AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Dragasani a
procedat  la data de ...2012 în baza Referatului nr. X din ...2012 întocmit conform
prevederilor pct. B 5, subcapitolul 2.2, cap. II din O.M.E.F. 2144/ 2008, la scaderea din
evidenta fiscala a obligatiilor in suma totala de X lei, reprezentind accize in suma de X lei
si majorari de intirziere in suma de X lei, neachitate pana la data respectivă.

 De asemenea,  în baza aceluiaşi referat, a fost scăzută din evidenŃa fiscală şi
suma de X lei reprezentând dobânzi calculate de AFP Dragasani, pentru obligaŃia stabilită
de organele vamale in suma de X lei reprezentand accize, neachitate la scadenta, pentru
care DGFP Valcea s-a pronuntat in favoarea contribuabilului dispunand " admiterea  
contestatiei " si " Anularea in totalitate"  a Deciziei pentru regularizarea situaŃiei nr. X/
....2011 si a raportului de inspectie fiscala X/ ....2011.

Drept urmare, societatea contestatoare nu mai figurează cu obligaŃii de plată în
sumă totala de X lei suma ce ce compune din: debit -  " accize pentru benzina cu plumb "
in cuantum de X lei,  accesorii calculate  in suma de X lei din care majorari de intarziere in
suma de X lei si dobanzi de X lei  aferente accizei stabilite prin Decizia nr. X din ....2012 si
Decizia nr.X din ....2012 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii ( ce fac obiectul cauzei
deduse judecatii )  .

În drept, conform art. 205 referitor la Posibilitatea de contestare din O.G. nr. 92/
2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, alin. (1) şi alineat (2), sunt precizate
următoarele :

"(1) Împotriva titlului de creanŃă, precum şi împotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestaŃie potrivit legii. ContestaŃia este o cale administrativă de
atac şi nu înlătură dreptul la acŃiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale
printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiŃiile legii.

(2) Este îndreptăŃit la contestaŃie numai cel care consideră că a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(......)"

De asemenea,  referitor la obiectul contestaŃiei, art. 206 alin. (2)  din acelaşi act
normativ, stipulează :

"(2) Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi
înscrise de organul fiscal în titlul de crean Ńă sau în actul administrativ fiscal atacat ,
cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ
fiscal."

Referitor la analiza pe fond a cauzei, art. 213 referitor la SoluŃionarea contestaŃiilor,
alin. (5) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, precizează următoarele :
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"(5) Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt
întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei ."

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei se reŃine că suma totală de X
lei  reprezentând dobanzi aferente accizei, stabilita prin Deciziile nr. X din ....2012  si nr.X
din ....2012 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii contestate de petentă,  a fost
revizuită de AdministraŃia FinanŃelor Publice a Municipiului Dragasani prin Referatul nr. X/
...2012.

Prin referatul sus-menŃionat, în baza art. 1 din dispozitivul  Deciziei nr. X/ ....2012
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de SC XX SRL, organul fiscal a procedat la
aplicarea dispoziŃiilor Ordinului M.E.F. nr. 2144/ 2008 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului  finanŃelor publice nr. 1722/ 2004 pentru aprobarea InstrucŃiunilor
privind organizarea Sistemului de administrare a creanŃelor fiscale, cu modificările şi
completările ulterioare, pct. B 5, subcapitolul 2.2, cap. II care precizează următoarele :

" În cazul diferen Ńelor de obliga Ńii fiscale principale, obliga Ńii fiscale accesorii
sau alte obligaŃii fiscale stabilite prin acte administrativ fiscale, care nu au fost stinse dar
au fost contestate ulterior , (...), în sensul desfiin Ńării totale/ par Ńiale a acestora ,
compartimentul de evidenŃă pe plătitori va proceda la sc ăderea din eviden Ńele fiscale a
acestor obliga Ńii fiscale, (...) , la care va anexa (...) decizia de solu Ńionare a
contesta Ńiilor, dup ă caz."

În atare situaŃie, organul fiscal a dispus scăderea obligaŃiei bugetare în sumă totală
de X lei  din evidenŃa fiscală,  reprezentând dobânzi accize, calculate pentru obligaŃia
stabilită prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. X/ ...2011 anulata de DGFP Valcea
prin Decizia de solutionare nr. X/ ....2012 .

Având în vedere faptul că până la soluŃionarea contestaŃiei organul fiscal teritorial
de impunere a procedat la scăderea din evidenŃa fiscală a tuturor accesoriilor aferente
accizei in cauza stabilite de DRAOV Craiova, inclusiv a dobanzilor stabilite de acesta în
sumă de X lei prin deciziile nr.X din ....2012  si nr.X din ....2012 , contestaŃia formulată
pentru această sumă apare ca rămasă fără obiect.

In aceste conditii, organele de solutionare urmeaza sa se pronunte in consecinta .

Pentru considerentele arătate mai sus şi în temeiul prevederilor art. 205 alin.1, art.
209 alin.1 lit.a), art. 210, art. 211 şi art. 216 alin.1 din OG 92/2003,  rep. la  data de
31.07.2007 privind Codul de procedură fiscală se :

                                            D E C I D E

Respingerea contestatiei formulate de SC XX SRL- D Rm.V. pentru suma de X lei
reprezentând dobanzi aferente accizei, ca rămasă fără obiect.

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată la
Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la comunicarii.

DIRECTOR  EXECUTIV
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