MINISTERUL ECONOMIEI I FINANTELOR

DECIZIA NR.28 emis de DGFP Hunedoara în anul 2008
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Hunedoara
a fost sesizat de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Hunedoara, prin adresa nr. .../2008, înregistrat la D.G.F.P. a jude ului
Hunedoara sub nr. .../2008 asupra contesta iei depus de dl. X din DEVA
la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara,
înregistrat sub nr. .../2007, împotriva Deciziei pentru regularizarea
situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de control vamal nr.
.../2007, cu privire la suma total de ... RON .
Ini ial Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara a fost sesizat de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni
Vamale Hunedoara, prin adresa nr. .../2007, înregistrat la D.G.F.P. a
jude ului Hunedoara sub nr. .../2007 asupra contesta iei formulat de dl. X
din DEVA, depus la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Hunedoara, fiind înregistrat sub nr. .../2007, împotriva Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de
control vamal nr. .../2007, cu privire la suma total de ... RON
reprezentând :
...RON – taxe vamale;
...RON – major ri de întârziere aferente taxei vamale;
... RON – tax pe valoarea ad ugat ;
... RON – major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Direc ia General
a Finan elor Publice a jude ului
Hunedoara, prin Decizia nr. .../2007, a respins ca neîntemeiat
i
nemotivat contesta ia formulat de petent împotriva Deciziei pentru
regularizarea situa iei privind obliga iile suplimentare stabilite de control
vamal nr. .../2007, cu privire la suma total de ... RON reprezentând :
...RON – taxe vamale;
...RON – major ri de întârziere aferente taxei vamale;
... RON – tax pe valoarea ad ugat ;
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... RON – major ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad ugat .
Ulterior, dl. X din DEVA a formulat o a doua contesta ie, la
Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara,
înregistrat sub nr. ... din ....2007, având acela i obiect, p r i i cauz .
În drept, ORDONAN A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , la
art. 213 alin.(5) precizeaz urm toarele:
„ART. 213 Solu ionarea contesta iei
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra
excep iilor de procedur i asupra celor de fond, iar când se constat
c acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a
cauzei.”
În legatur cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL
AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL nr. 519 din
27/09/2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat , se prevede c :
„9.4. Excep iile de fond în procedura de solu ionare a contesta iilor
pot fi urm toarele: necompeten a organului care a încheiat actul
contestat, prescrip ia, excep ia prev zut de art. 102 alin. (3) din Codul
de procedur fiscal , republicat, autoritatea de lucru judecat etc.
...
12.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci
când exist identitate de obiect, p r i i cauz . ”

Pe cale de consecin , se constat c exist identitate de
obiect, p r i i cauz , cu prima contesta ie depus de petent, contesta ia
va fi respins ca INADMISIBIL , constatându-se autoritatea de lucru
judecat.
Pentru considerentele re inute a prevederilor ORDONAN EI
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , coroborate cu preciz rile ORDINULUI
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PRE EDINTELUI AGEN IEI NA IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL
Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc iunilor pentru
aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat se
DECIDE :
Respingerea ca INADMISIBIL a contesta ia formulat de
dl. X din DEVA la Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale
Timi oara, înregistrat sub nr. .../2007.

Prezenta decizie poate fi atacat la Tribunalul
Hunedoara, în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform
prevederilor legale în vigoare .
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