ROMANIA - Ministerul Finantelor i Economiei
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr.70/03.10.2008
privind solu ionarea contesta iei formulate de
S.C. CONSTANTA S.R.L.
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr…………
Serviciul
Solu ionare
Contesta ii
din
cadrul
D.G.F.P.
Constan a a fost sesizat de c tre Administra ia Finan elor Publice
pentru Contribuabilii Mijlocii prin adresa nr………/25.09.2008,
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr………/26.09.2008, cu privire
la contesta ia formulat
de S.C. CONSTANTA S.R.L. cu sediul în
Constan a, Incinta Port …………, Cl direa ……………, parter.
Obiectul contesta iei îl reprezint
obliga iile fiscale
accesorii
stabilite de organul fiscal, prin Decizia de impunere
privind obliga iile de plat
accesorii aferente obliga iilor
fiscale, în sum de ………… lei, respectiv:
-major ri de întârziere 02.07.2008-09.07.2008 – ………… lei
-major ri de întârziere 25.08.2008-31.08.2008 – ………… lei
Contesta ia a fost introdus
de reprezentantul legal al
societ ii, fiind îndeplinite astfel dispozi iile art.206 lit.e)
din
O.G.
nr.92/2003
privind
Codul
de
procedur
fiscal ,
republicat , i a fost depus în termenul prevazut la art.207(1)
din acela i act normativ.
Constatându-se c
în spe
sunt întrunite
i celelalte
condi ii de procedur prevazute la art.206 i 209(1) lit.a) din
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a
Finan elor Publice Constan a are competen a s solu ioneze pe fond
cauza i s pronun e solu ia legal .
I.
Prin adresa înregistrat
la Administra ia Finan elor
Publice
pentru
Contribuabilii
Mijlocii
Constan a
sub
nr………/22.09.2008 iar la D.G.F.P. Constan a sub nr………/26.09.2008,
S.C. CONSTANTA S.R.L. formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de
impunere
privind
obliga iile
de
plat
accesorii
aferente
obliga iilor fiscale, nr………/05.09.2008 pentru suma de ………… lei,
motivând urm toarele:
Aceste sume, reprezentând debite accesorii stabilite de c tre
organul fiscal, nu sunt exigibile, întrucât Decizia de impunere
nr………/02.07.2008 a Direc iei Regionale pentru Accize i Opera iuni
Vamale Constan a, în baza c reia s-au calculat, este suspendat la
executare prin Sentin a civil nr………/CA/13.08.2008 a Cur ii de Apel
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Constan a, un exemplar al acestei sentin e fiind transmis organului
fiscal din data de 03.09.2008.
Din aceste motive, solicita anularea deciziei de impunere
nr…………/05.09.2008.
II. Invocând prevederile art.88 lit.c i ale art.119 din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , pentru
plata cu întârziere a impozitelor
i taxelor datorate bugetului
general consolidat, organul fiscal al Administa iei Finan elor
Publice pentru Contribuabili Mijlocii Constan a, emite Decizia
nr………/05.09.2008, referitoare la obliga iile de plat
accesorii
aferente obliga iilor fiscale, prin care stabile te în sarcina
societ ii urm toarele accesorii:
- major ri de întârziere în sum de ………… lei, pentru suma de
………… lei reprezentând dobânzi la accize;
- major ri de întârziere în sum de ………… lei, pentru suma de
………… lei reprezentând accize;
III. Având în vedere actele
i documentele existente la
dosarul cauzei, motiva iile petentei în raport de m surile
stabilite de organul fiscal,
inând cont de dispozi iile legale
aplicabile în spe , se re in urm toarele:
În fapt, organul fiscal al Administra iei Finan elor Publice
pentru Contribuabili Mijlocii Constan a, în conformitate cu
prevederile art.88 lit.c) i ale art.119 din Ordonan a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , a
stabilit în sarcina societ ii obliga ii fiscale accesorii aferente
debitelor
principale
stabilite
prin
Decizia
de
impunere
nr………/02.07.2008 a D.R.A.O.V. Constan a.
Societatea contest
aceast
sum
de ………… lei, motivând c
sumele stabilite prin Decizia nr………/05.09.2008 a Administra iei
Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii, reprezentând
accesorii,
nu
vor
fi
exigibile
întrucât
prin
Sentin a
nr………/13.08.2008, Curtea de Apel Constan a a suspendat executarea
sumelor din Decizia …………/02.07.2008 a D.R.A.O.V. Constan a, care au
stat la baza calculului accesoriilor.
Invocând adresa nr…………/17.07.2007 a A.N.A.F. - Direc ia
General de Reglementare a Colect rii Crean elor Bugetare, conform
c reia :
“sumele suspendate la executare nu dau na tere la calcul
accesorii pân la data încet rii suspend rii execut rii sale“
precum
i dispozi iile Sentin ei civile nr………/CA/13 aug.2008,
organul fiscal a anulat major rile din Decizia nr………/05.09.2008
prin Decizia nr…………/24.09.2008.
Fa
de m sura organului fiscal, sumele contestate au fost
anulate, deci contesta ia petentei a r mas f r obiect.
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Fa
de cele re inute
i în conformitate cu prevederile
O.M.F.P. nr.519/2005, contesta ia petentei va fi respins ca fiind
f r obiect.
Pentru considerentele prezentate, în temeiul
art.209(1)
i
216(3)
din
Ordonan a
Guvernului
republicat , privind Codul de procedur fiscal , se:

prevederilor
nr.92/2003,

DECIDE:
Respingerea ca fiind f r
obiect a contesta iei formulate
împotriva obliga iilor accesorii stabilite prin Decizia de impunere
nr………/05.09.2008,
întocmit
de
organele
fiscale
din
cadrul
Administra iei Finan elor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii
Constan a, în cuantum de ………… lei.
Definitiv în sistemul c ilor administrative de atac, a a cum
prevede art.210(2) din O.G. nr.92/24.12.2003, republicat , privind
Codul de procedur
fiscal , în conformitate cu prevederile
art.218(2) din acela i act normativ
i ale art.11(1) din Legea
nr.554/02.12.2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie
poate fi atacat
în termen de 6 luni de la data primirii, la
instan a
de
contencios
administrativ
competent
din
cadrul
Tribunalului Constan a.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IULIAN HU UC

P.F./4EX.
03.10.2008
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