REFERAT DE APROBARE

Prin Legea nr.177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.3/2017, au fost aduse modificări și completări titlului VIII ”Accize și alte taxe speciale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Astfel, conform art.359 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015,
autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a
expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se efectuează de
către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, procedura și
condițiile de autorizare fiind stabilită prin ordin al ministrului finanțelor
publice.
Împotriva deciziilor emise de autoritățile în a căror competență intră
autorizarea/revocarea autorizațiilor de antrepozit fiscal, de destinatar
înregistrat, de expeditor înregistrat şi de importator autorizat, operatorii
economici pot formula contestații care, potrivit noilor dispoziții ale titlului
VIII din Codul fiscal, se soluționează de către structura cu atribuţii de
soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice aparat central.
Conform prevederilor art.366 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin
ordin al ministrului finanţelor publice.
Anterior intrării în vigoare a Legii nr.177/2017, respectiv până la
data de 24.07.2017, autorizarea operatorilor economici de natura celor
menționați mai sus se realiza de Comisia pentru autorizarea operatorilor
de produse supuse accizelor armonizate, instituită la nivel central prin
OMFP nr.219/2016 și al cărei secretariat era asigurat de Direcția
Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific. Comisia
avea și atribuții în ceea ce privește soluționarea plângerilor prealabile
depuse de operatorii economici împotriva deciziilor emise de aceasta.
Ținând cont de experiența acumulată pe linia analizei plângerilor
prealabile, întocmirii notelor de prezentare a acestora către Comisie și a
formulării propunerilor de soluționare a plangerilor prealabile, prin Nota
nr.772646/28.09.2017, aprobată de ministrul finanțelor publice, s-a
stabilit ca atribuțiile privind soluționarea contestațiilor la care se face
referire în textul alin.(4) al art.366 din Legea nr.227/205 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare, să fie preluate de Direcția
Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific, denumită în
proiectul de ordin anexat direcție de specialitate.
Față de cele de mai sus, vă rugăm să aprobați prezentul proiect de
Ordin privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor
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prevăzute la art.366 alin.(2), art.369 alin.(5), art.374 alin.(2), art.377
alin.(4), art.382 alin.(2), art.385 alin.(4), art.390 alin.(2) și art.393 alin.(4)
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare
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