
      
  

                                                                                                                               

          D E C I Z I A  Nr. 34/2009
              privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de

          B. E. S.  
      înregistrată la D.G.F.P. a jud. V. sub nr.../17.06.2009

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului V.. a fost sesizată prin adresa nr. .. din 11.06.2009
de către DirecŃia judeŃeană pentru accize şi operaŃiuni vamale V.asupra contestaŃiei depusă de B. E. S.  cu
domiciliul în B., str. R., nr. ., bl. ., sc.., ap.., judeŃul V..

ContestaŃia a fost formulată împotriva  procesului verbal de control nr. .. din 30.03.2009 încheiat de
reprezentanŃii  DirecŃiei  judeŃeane  pentru  accize  şi  operaŃiuni  vamale  Vâlcea  pentru  suma  de  S  lei
reprezentand  taxe  vamale,  comision  vamal,  accize  şi  taxa  pe  valoarea  adaugata  solicitând  admiterea
contestaŃiei deoarece nu a achiziŃionat nici un autoturism prin contract de leasing.

ContestaŃia a fost depusă în termenul legal prevăzut de art. 207 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată stabilit în raport de data comunicării actului administrativ atacat
respectiv 08.05.2009, data retragerii anunŃului de pe pagina de internet www.customs.ro, conform procesului
verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.

Avand în vedere prevederile art. 213 alin. (5) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată,  unde  se  specifică:  “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”, rezultă că organul de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul
DGFP V.. nu va mai proceda la analiza pe fond a cauzei, întrucât contestaŃia formulată de B.. E. S. împotriva
procesului verbal de control nr. .. din 30.03.2009 se soluŃionează în condiŃiile impuse de art. 209 (2) din Codul
de procedură fiscală care precizează: „Contestatiile formulate impotriva altor acte administrative fiscale
se solutioneaza de catre organele fiscale emitente.

Referitor la contestaŃia formulată de  B. E. S. împotriva procesului verbal de control nr. .. încheiat la
data de 30.03.2009 de către organele de control  din cadrul  DirecŃiei  judeŃene pentru  accize şi  operaŃiuni
vamale V.., s-au reŃinut următoarele: 

Cauza supusă soluŃionării este dacă DirecŃia generală a finanŃelor publice a judeŃului V. prin
compartimentul  SoluŃionare  contestaŃii  are  competenŃa  de  soluŃionare  pe  fond  a  contestaŃiei,  în
condiŃiile în care aceasta este formulată impotriva procesului verbal de control nr. . incheiat la data de
30.03.2009, care în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, constituie “alt act administrativ fiscal”.

In fapt, contestatia a fost formulata impotriva procesului verbal de control nr. .. din 30.03.2009, desi,
autoritatea vamala  a  comunicat  atat  procesul  verbal  de control  mentionat  mai  sus,  cat  si  decizia  pentru
regularizarea situatiei privind obligatiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.../.. din 30.03.2009.  

În drept, sunt aplicabile prevederile art. 85 din Codul de procedura fisdcală, republicat în anul 2007,
care  prevede  ca  “Impozitele,  taxele,  contribuŃiile  şi  alte  sume  datorate  bugetului  general  consolidat  se
stabilesc astfel:

a) prin declaraŃie fiscală, în condiŃiile art. 82 alin. (2) şi art. 86 alin. (4);
  b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.
              [....]”. 

In  speta  sunt  aplicabile  si  prevederile  art.  110  (3)  din  actul  normative  sus  mentionat  precum si
prevedrile pct. 107 (1) din Hotararea Guvernului nr. 1050 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OrdonanŃei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală care precizeaza :
“’  Titlul de creanŃă este actul prin care, potrivit  legii,  se stabileşte şi  se individualizează obligaŃia de plată
privind creanŃele fiscale, întocmit deorganele competente sau de alte persoane îndreptăŃite potrivit legii.
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Asemenea titluri pot fi:
a) decizia de impunere emisă de organele competente, potrivit legii;”
De asemenea, sunt aplicabile si prevederile Ordinului vicepreşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare

fiscală  7521/2006  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  realizarea  supravegherii  şi  controlului
vamal ulterior,  care precizează la:

art. 80
    “Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde măsuri ce nu se referă la o datorie vamală sau la
diferenŃe de alte impozite şi taxa datorate în cadrul operaŃiunilor vamale, inclusiv accesorii, se poate formula
plângere prealabilă în condiŃiile  art.  7 din Legea contenciosului  administrativ nr. 554/2004, cu modificările
ulterioare.”
   art.. 81
    “Plângerea prealabilă formulată  împotriva  procesului-verbal de control,  în  condiŃiile  prezentelor  norme
metodologice, este calea administrativă de atac, prin care se solicită autorităŃii publice emitente reexaminarea
procesului-verbal de control, în sensul revocării acestuia.”

Fata de aceste prevederi legale se retine ca prin Codul de procedura fiscala s-au prevazut in mod
expres acteele administrative fiscale prin care se stabilesc obligatii bugetare suplimentare, respectiv decizia
de impunere.  

De asemenea, se retine ca procesul verbal de control contestat, prin care se stabilesc debite supli-
mentare are caracter de act premergator actului administrativ fiscal, constatarile cuprinse in acesa fiind val-
orificate de organele de control fiscal prin decizia pentru regularizarea situatiei privind obligatiile  suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. ./.. din 30.03.2009.

In concluzie procesul verbal de control contestat nu stabileste potrivit legii nici un raport obligational
între contribuabil si bugetul de stat, acesta neavand natura juridica a unui act administrativ fiscal.

Totodata, avand in vedere dispozitiile art. 206 (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala, republicata, care precizeaza:

“ (2) Obiectul contestaŃiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal
în  titlul  de  creanŃă  sau  în  actul  administrativ  fiscal  atacat,  cu  excepŃia  contestaŃiei  împotriva  refuzului
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal.  “,  a art. 209, alin. (1), lit.  a) si alin. (2) din acelasi act
normativ, potrivit caruia:

(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate
deciziilor de impunere, precum si a deciziilor pentru regularizarea situaŃiei, emise în conformitate cu legislaŃia
în materie vamală, se soluŃionează după cum urmează: 

a) contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuŃii, datorie vamală, precum şi accesorii ale
acestora, al căror cuantum este sub 1.000.000 lei, se solutionează de către organele competente constituite la
nivelul direcŃiilor generale unde contestatarii au domiciliul fiscal; 

(2) “ContestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative fiscale se soluŃionează de către
organele  fiscale  emitente. ", coroborate  cu  art.  81  din  Ordinul  vicepreşedintelui  AgenŃiei  NaŃionale  de
Administrare fiscală 7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii şi
controlului vamal ulterior, precum si prevederile pct. 5.1 si 5.2 din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de procedură  fiscală,  republicată,  aprobate  prin  Ordinul
A.N.A.F.  nr.  519/27.09.2005,  referitor  la  aplicarea  art.  178  -  Organul  competent  (după  republicarea  din
31.07.2007 - art. 209), stipulează:

 "5.1. Actele administrative fiscale care intră în competenŃa de soluŃionare a organelor specializate
prevăzute la art. 178 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, republicat, sunt cele prevăzute expres şi limitativ
de lege.”, 

5.2. Alte acte administrative fiscale pot fi: dispoziŃia de măsuri, decizia privind stabilirea răspunderii
reglementate de art. 28 din Codul de procedură fiscală, republicat, notele de compensare, înştiinŃări de plată,
procesul-verbal privind calculul  dobânzilor cuvenite contribuabilului etc". se retine ca Directia generala a
finantelor publice V. nu se poate pronunta decat asupra sumelor stabilite printr-un titlu de creanta sau
printr-un act administrativ fiscal, fapt pentru care contestatia formulata impotriva procesului verbal de
control urmeaza a fi remisă DirecŃiei judeŃene pentru accize şi operaŃiuni Vamale V.. spre competenta
soluŃionare.
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Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor pucntului 107 (1) din Ho-
tararea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei Guver-
nului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, art. 206 (1) si (2), art. 207, art. 209, art. 213 (5) din Ordo-
nanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ul-
terioare, precum si a prevederilor art. 78 si art. 79 din Ordinul vicepreşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Adminis-
trare fiscală 7521/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea suspravegherii şi controlu-
lui vamal ulterior se :  

D E C I D E

1.Transmiterea dosarului contestaŃiei formulate de B. E. S. cu domiciliul în B., str. Re. nr. ., bl. ., sc. .,
ap. ., judetul V., impotriva măsurilor stabilite prin procesul verbal de control nr. .  din data de 30.03.2009 emis
de către Directia judeteana pentru accize si operatiuni vamale V., spre competenta soluŃionare.

2. Comunicarea Deciziei de soluŃionare a contestaŃiei către contestatoare şi către Directia judeteana
pentru accize si operatiuni vamale V..

3.  Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi contestată în
termen de 6 luni de la primire la Tribunalul V..

                                       DIRECTOR  COORDONATOR,
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