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  DECIZIA  nr.456/2011/18.09.2012

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a  fost  sesizatã de
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] prin adresa
nr..../06.09.2011, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../08.09.2011, asupra
contesta\iei formulate de dl. X, domiciliat ..., [mpotriva Procesului verbal privind
calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fa\` de
bugetul de stat din anul precedent nr..../11.07.2011, comunicat petentului la data
de 29.07.2011, potrivit confirm`rii de primire anexate [n copie la dosarul cauzei .

ContestaŃia înregistrat` la Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure], sub nr..../29.08.2011, a fost depusa în termenul
prevăzut la art.207 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul
de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
-  ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
- ... leu reprezentand major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
- ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.
Potrivit art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr.

92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi
completările ulterioare, solu\ionarea contesta\iei este [n competen\a organelor
specializate din cadrul Direc\iei Generale a Finan\elor Publice Mure].

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` Direc\ia General` a
Finan\elor Publice Mure] prin Biroul Solu\ionare Contesta\ii se poate
investi cu solu\ionarea pe fond a contesta\iei, [n conformitate cu prevederile
art.209, alin.(1), lit.a) din Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur` fiscal`, republicat`, cu modificările şi completările ulterioare,
[n condi\iile [n care, contesta\ia este [ndreptat` [mpotriva unui proces
verbal de calcul accesorii.

{n fapt, prin Procesul verbal privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fa\` de bugetul de stat din anul
precedent nr..../11.07.2011, [ncheiat de organele vamale din cadrul Direc\iei
Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], în temeiul art.119 ]i art.120
din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ]i completãrile ulterioare, pentru neplata la termen a
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sumelor individualizate prin Actul constatator nr..../26.06.2003 privind taxele
vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului, au fost stabilite în sarcina d-lui X,
major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ...
leu aferente accizelor + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`).

{n drept, potrivit art.209 alin.(1) lit.a) din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare:

"(1) ContestaŃiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a
actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor
pentru regularizarea situaŃiei emise în conformitate cu legislaŃia în materie
vamală, a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziŃie de
măsuri, se soluŃionează de către:
    a) structura specializată de soluŃionare a contestaŃiilor din cadrul
direcŃiilor generale ale finanŃelor publice judeŃene sau a municipiului
Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal
contestatarii, pentru contestaŃiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuŃii,
datorie vamală, accesorii ale acestora, precum şi măsura de diminuare a
pierderii fiscale, în cuantum de până la 3 milioane lei;", 

iar potrivit alin.(2) al aceluia]i articol:
(2) ContestaŃiile formulate împotriva altor acte administrative

fiscale se soluŃionează de către organele fiscale emitente".
La art.88 din acela]i act normativ, sunt enumerate actele

administrative asimilate deciziilor de impunere, astfel:
"Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte

administrative fiscale:
    a) deciziile privind rambursări de taxă pe valoarea adăugată şi
deciziile privind restituiri de impozite, taxe, contribuŃii şi alte venituri ale
bugetului general consolidat;
   b) deciziile referitoare la bazele de impunere;
    c) deciziile referitoare la obligaŃiile de plată accesorii;
    d) procesele-verbale prevăzute la art. 142 alin. (6) şi art. 168 alin.
(2);
    e) deciziile privind nemodificarea bazei de impunere".

Art.142 "Reguli privind executarea silită" alin.(6) din Codul de
procedur` fiscal`, prevede:

"În cazul în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz,
dobânzi, penalităŃi de întârziere, majorări de întârziere sau alte sume, fără să fi
fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de către organul de
executare şi consemnate într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu,
care se comunică debitorului.", 

iar conform art.168 "Cheltuieli de executare silită" alin.(2):
"(2) Suma cheltuielilor cu executarea silită se stabileşte de organul

de executare, prin proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit
prezentului cod, care are la bază documente privind cheltuielile efectuate".

Prin urmare, actele administrative fiscale care intr` [n competen\a de
solu\ionare a organelor specializate prev`zute la art.209 alin.(1) din Ordonan\a
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Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, sunt cele prev`zute expres ]i limitativ
(deciziile de impunere, actele administrative fiscale asimilate deciziilor de
impunere, deciziile pentru regularizarea situaŃiei emise în conformitate cu
legislaŃia în materie vamală, dispoziŃile privind măsura de diminuare a pierderii
fiscale).

{n raport cu actul contestat de dl. X, respectiv Procesul verbal
privind calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor
fa\` de bugetul de stat din anul precedent nr..../11.07.2011, [ncheiat de organele
vamale din cadrul Direc\iei Jude\eane pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale
Mure], în temeiul art.119 ]i art.120 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ]i completãrile
ulterioare, se re\in urm`toarele:

- La art.88 alit.c) din Codul de procedur` fiscal` este prev`zut c`
sunt asimilate deciziilor de impunere ]i deciziile referitoare la obliga\iile de plat`
accesorii, [ns`, [n cazul analizat nu s-a [ntocmit o astfel de decizie ci un proces
verbal de calcul accesorii.

- Din analiza actului atacat nu rezult` c` acesta ar fi [ntocmit [n
temeiul art.142 alin.(6) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, anterior
citat, pentru a putea fi [ncadrat la art.88 lit.d), [n categoria actelor administrative
asimilate deciziilor de impunere.

Astfel, [n raport cu dispozi\iile legale anterior citate, se constat` c`,
din punct de vedere al competen\ei materiale, actul contestat de dl. X nu face
parte din categoria celor enumerate limitativ la art.209 alin.(1) din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu
modific`rile ]i complet`rile ulterioare.

Potrivit art.213 alin.(5) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare,

"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".

Prin urmare, \in@nd seama de faptul c`, [n spe\` ne afl`m [n prezen\a
unei contesta\ii formulat` [mpotriva unui proces verbal de calcul accesorii,
solu\ionarea acesteia este [n competen\a organelor prev`zute la art.209 alin.(2)
din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, motiv pentru care urmeaz`
s` se decline competen\a de solu\ionare a contesta\iei ]i trimiterea dosarului
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure], organul emitent al
actului atacat.

Conform celor re\inute, [n raport cu actele normative enun\ate [n
cuprinsul deciziei, [n temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) ]i art. 210 din Ordonan\a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat` , se

DECIDE
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Declinarea competen\ei de solu\ionare a contesta\iei formulate de dl.
X, domiciliat ..., [mpotriva Procesului verbal privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fa\` de bugetul de stat din anul
precedent nr..../11.07.2011 ]i transmiterea dosarului c`tre Direc\ia Jude\ean`
pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure].

Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.

DIRECTOR EXECUTIV,
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