
DECIZIA NR. 11

Compartimentul de  solutionare a  contestatiilor din cadrul
Directiei Generale a Finantelor Publice Caras Severin a fost sesizat de
Administratia Finantelor Publice a comunei, prin adresa nr., înregistratã la
D.G.F.P. Caras Severin sub nr. asupra contestatiei formulatã de
PRIMÃRIA,.

Prin contestatia formulatã solicitã sã nu fie sanctionatã
conform procesului verbal nr. emis de Administratia Finantelor Publice a
comunei

Contestatia a fost depusã în termenul prevãzut de art. 177
alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicatã privind Codul
de procedurã fiscalã.

Constatând cã în spetã sunt îndeplinite dispozitiile art.175 si
art. 179 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicatã,
privind Codul de procedurã fiscalã,  Compartimentul de  solutionare a
contestatiilor din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Caras
Severin este legal învestit sã se pronunte asupra contestatiei formulatã de
PRIMÃRIA

Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei, s-au
constatat urmãtoarele:

I. Prin contestatia formulatã, PRIMÃRIA solicitã sã nu fie
sanctionatã conform procesului verbal nr. pentru nevirarea la termenul
legal a obligatiilor fatã de bugetul consolidat la codul fiscal nr. si sã fie
luate în considerare dovada plãtii sumelor achitate .

Contestatoarea mentioneazã:
- “s-a depus declaratia rectificativã 710 pe suport magnetic,

dar care a fost respinsã pentru neconcordantã, care ulterior s-au refãcut
corect, la codul fiscal, depunându-se cu numãrul de înregistrare.”

- ordinele de platã si sumele pe care sustine cã le-a achitat în
contul obligatiilor bugetare aferente Declaratiilor privind obligatiile de platã
la bugetul general consolidat nr. si nr.

- la subunitatea Consiliului local codul fiscal  a fost depus la
D.G.F.P. Caras Severin si nu mai detine acest cod fiscal si cã începând cu
luna nu a depus decontul privind taxa pe valoarea adãugatã.

- începând cu data de nu mai are nici o persoanã angajatã la
aceastã subunitate, doar un post vacant.



II.  Administratia Finantelor Publice a comunei, în referatul cu
propunerile de solutionare a contestatiei formulatã de PRIMÃRIA
precizeazã cã:

-  procesul verbal nr. la care face referire contestatoarea este
de fapt adresa de înaintare a deciziilor de calcul accesorii, la data de;

- Consiliul local al comunei activitate economicã - C.U.I. -  a
depus sub nr. Declaratia privind obligatiile de platã la bugetul general
consolidat aferentã lunii;

- în data de Consiliul local al comunei activitate economicã -
C.U.I. - a depus declaratie rectificativã aferentã lunii, înregistratã sub nr.,
prin care storneazã sumele de platã declarate initial prin declaratia nr.;

- în conformitate cu prevederile art. 116 alin 1 din Codul de
procedurã fiscalã au fost calculate dobânzi pentru fiecare zi de întârziere.

III. Luând în considerare documentele existente la dosarul
contestatiei, precum si actele normative în vigoare, se retin urmãtoarele :

Cauza supusã solutionarii este dacã petenta datoreazã
accesoriile stabilite de organele fiscale, în conditiile în care aceasta
nu a precizat obiectul contestatiei, cuantumul sumei contestate,
motivele de fapt si de drept, precum si dovezile pe care se întemeiazã
contestatia, desi a fost informatã cu privire la obligatia prezentãrii
acestora.

În fapt, asa cum rezultã din referatul cu propunerile de
solutionare a contestatiei, organele fiscale din cadrul Administratiei
Finantelor Publice a comunei, prin  Decizii referitoare la obligatiile de platã
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anii precedenti, au stabilit dobânzi
si penalitãti de întârziere la platã pentru obligatiile la bugetul general
consolidat declarate de Consiliul local al comunei activitate economicã -
C.U.I., rectificate ulterior, în data de.

 În drept, art. 176 alin.(1) si art 183 alin.(1) din Ordonanta
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,
prevãd :
ART. 176
    Forma si continutul contestatiei
    (1) Contestatia se formuleazã în scris si va cuprinde:
    a) datele de identificare a contestatorului;
    b) obiectul contestatiei;
    c) motivele de fapt si de drept;



    d) dovezile pe care se întemeiazã;(...)

   (2) Obiectul contestatiei îl constituie numai sumele si mãsurile stabilite si
înscrise de organul fiscal în titlul de creantã sau în actul administrativ fiscal
atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a
actului administrativ fiscal.

ART. 183
    Solutionarea contestatiei
    (1) În solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele
de fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal.
Analiza contestatiei se face în raport de sustinerile pãrtilor, de dispozitile
legale invocate de acestea si de documentele existente la dosarul cauzei.
Solutionarea contestatiei se face în limitele sesizãrii.

Totodatã, conform prevederilor pct. 2.1, pct. 2.4 si pct. 2.5 din
Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã nr.
519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã:

       2.1. În situatia în care contestatorul precizeazã cã obiectul contestatiei
îl formeaza actul administrativ atacat, fãrã însã a mentiona, înãuntrul
termenului acordat de organul de solutionare, cuantumul sumei totale
contestate, individualizatã pe feluri de impozite, taxe, datorie vamalã,
contributii, precum si accesorii ale acestora, sau mãsurile pe care le
contestã, contestatia se considerã formulatã împotriva întregului act
administrativ fiscal.
           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. În exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita
contestatorului, pe bazã de scrisoare recomandatã cu confirmare de
primire, prezentarea, în termen de cinci zile de la data comunicãrii
acesteia, a motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii
contestatiei ca nemotivatã.

Tinând cont de prevederile legale mai sus citate,
Compartimentul de solutionare a contestatiilor din cadrul D.G.F.P. Caras
Severin a transmis contestatoarei adresa nr., prin care s-a solicitat
prezentarea motivelor de fapt si de drept pe care se întemeiazã
contestatia,  dovezile pe care se întemeiazã, precum si specificarea
Deciziilor pe care le contestã cu identificarea sumelor contestate pe fiecare



fel de impozit. Adresa respectivã i-a fost comunicatã contestatoarei cu
scrisoarea recomandatã nr., fiind confirmatã de primire în data de
(confirmarea de primire este anexatã în original la dosarul cauzei).

De mentionat este faptul cã, pânã la data prezentei, nu s-a dat
curs solicitãrii Compartimentul de solutionare a contestatiilor, astfel fiind
depãsit termenul de 5 zile de la data comunicãrii, expres prevãzut de lege.

 Având în vedere cã, prin contestatia formulatã, petenta nu
prezintã motivele de fapt si de drept pe care se întemeiazã contestatia,
aceste fiind elemente obligatorii pe care trebuie sã le cuprindã contestatia,
organul de solutionare a contestatiei neputându-se substitui acesteia,
urmeazã a se repinge contestatia ca nemotivatã.

Pentru considerentele arãtate în continutul deciziei si în
temeiul prevederilor art. 176 alin.(1), 183(1) si art. 185 din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, si
pct. 2.1, pct. 2.4 si pct. 2.5 din Ordinului presedintelui Agentiei Nationale
de Administrare Fiscalã nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor
pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, se

     

D E C I D E

Respingerea ca neîntemeiatã a contestatiei formulatã de
PRIMÃRIA.

Prezenta decizie poate fi atacatã la Tribunalul Caras Severin -
Sectia Contencios Administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.


