
DECIZIA  Nr.612

Directia generala  a finantelor publice ....., Biroul  de solutionare a contestatiilor a
fost sesizata de catre D.J.A.O.V  privind solutionarea contestatiei depuse de catre SC
XXX SRL.

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei pentru regularizarea situatiei nr.....
si a Procesului verbal de control nr.... emise de Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale ....... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale privind suma de  .... lei.

Suma contestata se compune din:

-      .... lei dobanzi de intarziere aferente TVA;
-      .... lei penalitati de intarziere aferente TVA.

Contestatia este depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata .

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.205, 206,si 207
din O.G. Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, D.G.F.P. ....... este
investita sa solutioneze contestatia.

I. SC XXX SRL contesta masurile stabilite de organul de inspectie fiscala din
cadrul AFP .... in Decizia pentru regularizarea situatiei nr..... prin care s-au stabilit
obligatii fiscale accesorii in suma de .... lei, motivand urmatoarele:

1.Achitarea datoriei vamale a fost realizata prin executare, de catre autoritatile
vamale competente, a garantiei constituite de SC XXX SRL in baza Declaratiei vamale
de admitere temporara nr.....

Petenta precizeaza ca prin Procesul verbal de control si Decizia de regularizare
mai sus mentionate, emise de DJAOV .... in data de ..., a fost obligata la plata de
dobanzi si penalitati de intarziere in cuantum total de .... lei, aplicate la datoria vamala
ca urmare a incheierii regimului de admitere temporara.

Petenta sustine ca prin O.P. Nr...., SC XXX SRL a constituit, la solicitarea
autoritatilor vamale o garantie in cuantum de ... lei , garantie ce acopera datoria vamala
in procent de 100%, potrivit prevederilor legale in vigoare.

In sustinere petenta invoca prevederile art.246 din Legea nr.86/2006 privind
Codul vamal al Romaniei.
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Totodata petenta invoca in sustinere si art.211 alin.(1) din Legea nr.86/2006
privind Codul vamal al Romaniei si art.128 alin.(1) din Ordonanta Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Petenta considera ca, incepand cu data de ...., data la care s-a implinit termenul
pentru admiterea temporara a echipamentelor tehnologice, organele de inspectie
vamale puteau proceda oricand la stingerea datoriei vamale a SC XXX SRL, prin
executarea de catre Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale .... a
garantiei in cuantum de .... lei constituita de supscrisa in acest scop, fara ca momentul
la care sa aiba loc executarea sa depinda de subscrisa.

Petenta sustine ca, calcularea in sarcina sa de dobanzi si penalitati de intarziere
aferente datoriei vamale nascute in baza Autorizatiei de admitere temporara nr....., si a
Declaratiei vamale de admitere temporara nr......, contravine dispozitiilor legale, in
conditiile in care suma datorata s-a aflat tot timpul la dispozitia autoritatilor vamale.

2.Petenta considera ca intre datoria vamala si garantia constituita la data de .... a
intervenit de drept compensarea.

In sustinere petenta invoca urmatoarele prevederi legale: art.246 din Legea
nr.86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si art.116 alin.(3), (4) si (6) din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.

Petenta sustine ca din coroborarea prevederilor legale mai sus mentionate, chiar
daca se accepta ca autoritatile vamale nu au procedat la executarea garantiei vamale in
baza obligatiei ce revine acestora, trebuie sa se aiba in vedere ca a intervenit
compensarea de drept intre datoria vamala a societatii, devenita scadenta la data de
01.06.2011 si garantia constituita de societate in data de 12.06.2006, valabila pana la
aceeasi data de 01.06.2011.

Fata de cele specificate mai sus petenta solicita admiterea contestatiei formulata
si anularea actelor administrative contestate.

II. Prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr....., in baza art. art. 119 , art.120
alin (7) si 120^1 din O.G. Nr. 92/2003 privind codul de procedura fiscala , republicata ,
pentru plata cu intarziere a TVA stabilita suplimentar in suma de .... organele de control
din cadrul DJAOV ..... au calculat dobanzi de intarziere in suma de .... lei si penalitati de
intarziere in suma de .... lei.

III Avand in vedere constatarile organului de control, sustinerile petentei,
documentele aflate la dosarul cauzei precum si prevederile actelor normative in vigoare
in perioada supusa verificarii se retin urmatoarele: .

Referitor la suma de .... lei reprezentand accesorii stabilita prin Decizia pentru
regularizarea situatiei nr......;

2/7



Cauza supusa solutionarii DGFP .... prin Biroul de solutionare contestatii
este daca prin Decizia pentru regularizarea situatiei nr..... organul fiscal a stabilit
in mod legal accesorii in suma de .... lei aferente debitelor stabilite ca datorate
prin Procesului verbal de control nr..... si in Decizia de regularizare a situatiei ......

Petenta a beneficiat de regim vamal suspensiv de admitere temporara pentru
bunurile importate cu Declaratia vamala nr..... - termenul de inchidere a regimului vamal
suspensiv fiind 01.03.2011.

Constatand ca regimul vamal suspensiv nu a fost inchis in termen organele
vamale au inchis din oficiu regimul vamal stabilind ca datorata TVA in suma de... lei
majorari de intarziere aferente TVA ... lei si penalitati de intarziere in suma de .... lei prin
Decizia de regularizarea a situatiei nr......

Intrucat la data acordarii regimului vamal suspensiv petenta a constituit garantie
vamala in suma de .... lei, organele vamale au procedat la executarea garantiei
constituita pentru Declaratia vamala ......

1. In fapt, executarea garantiei instituita de petenta s-a efectuat in data de
15.09.2011, data intocmirii actelor administrativ fiscale contestate.Astfel intre data
nasterii datoriei vamale, 01.06.2011 si data platii efective, 15.09.2011 exista un interval
de timp pentru care autoritatea vamala a calculat accesorii.

In drept cauzei supuse solutionarii ii sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale:
Art.119 alin.(1) din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,

republicata, care precizeaza:

“ART. 119
    Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�,
se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere.”

“ART. 120
    Dobânzi
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    (2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din corectarea
declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datoreaz� începând
cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit diferen�a �i
pân� la data stingerii acesteia inclusiv.”

“ART. 120^1*)
    Penalit��i de întârziere
    (1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de
întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale.
    (2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel:
    a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se datoreaz�
�i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale principale stinse;
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    b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse;
    c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere este de
15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse.”

Prin urmare potrivit dispozitiilor legale precizate pentru neachitarea sau achitarea
cu intarziere a obligatiilor fiscale stabilite de organul de control din cadrul DJAOV ....
prin  Procesul Verbal de Control nr..... si Decizia pentru regularizarea situatiei privind
obligatiile suplimentare nr...... se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere de la data
scadentei respectiv de la data de 01.06.2011 pana la data stingerii respectiv
15.09.2011.

2.Referitor la sustinerea petentei ca executarea garantiei prin compensare ar fi
trebuit facuta de catre organul fiscal competent la data nasterii datoriei vamale,
precizam:

In drept art.151 alin.(1), art.159 alin.(2) din Legea nr.141/1997 privind Codul
vamal al Romaniei, prevede:

“ART. 151
    (1) Autoritatea vamal� are dreptul s� cear� constituirea unei garan�ii pentru
asigurarea pl��ii datoriei vamale.”

“ART. 159
     (2) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen, datoria vamal�
devine exigibil� �i se stinge prin executarea de c�tre autoritatea vamal� a garan�iei
constituite.”

In drept art.154, art.155 si art.158 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal
al Romaniei aprobat prin H.G. Nr.1114/2001 (in vigoare la data instituirii operatiunii
vamale suspensive) prevede:

“ART. 154
    O dat� cu declara�ia vamal� pentru m�rfurile supuse unui regim vamal suspensiv
titularul opera�iunii depune la biroul vamal o garan�ie care s� asigure plata taxelor
vamale �i a altor drepturi, dac� acestea se datoreaz�.”

“ART. 155
    (1) Regimul vamal suspensiv înceteaz� dac� m�rfurile plasate sub acest regim sau,
dup� caz, produsele compensatoare ori transformate ob�inute primesc, în mod legal, o
alt� destina�ie vamal� sau un alt regim vamal.
    (2) Dac� regimul vamal suspensiv nu înceteaz� în condi�iile alin. (1), taxele vamale �i
alte drepturi de import datorate se încaseaz� din oficiu de birourile vamale în baza unui
act constatator, iar opera�iunea se scoate din eviden�a biroului vamal. Taxele vamale �i
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alte drepturi de import datorate se determin� pe baza elementelor de taxare în vigoare
la data înregistr�rii declara�iei vamale pentru acordarea regimului vamal suspensiv.
    (3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru încasarea taxelor vamale �i a
altor drepturi de import, la care se adaug� comisionul vamal, dac� acesta se
datoreaz�.”

“ART. 158
    (1) Pentru încheierea regimurilor vamale suspensive titularul este obligat s� prezinte
la biroul vamal, direct sau prin reprezentantul s�u, declara�ia vamal� pe baza c�reia s-a
acordat acest regim, împreun� cu documentele necesare în vederea identific�rii
m�rfurilor.
    (2) În cazul în care regimul vamal suspensiv se încheie prin alt birou vamal, acesta
este obligat s� transmit� o copie de pe declara�ia vamal� biroului vamal care a acordat
acest regim, în termen de 15 zile.”

Avand in vedere prevederile legale mentionate mai sus se retine ca
responsabilitatea derularii si incheierii regimului vamal suspensiv este in sarcina
titularului operatiunii, in cazul de fata SC XXX SRL, si nu a autoritatii vamale.

Petenta invoca in sustinere prevederile art.116 alin.(3) ,(4) si (6) din O.G.
Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala si sustine ca se considera ca la data de
12.06.2006 a intervenit compensarea de drept.

In drept art.116 alin(1),(3) ,(4),(5) d,(6) si art.122 din O.G. Nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala precizeaza:

“ART. 116*)
    Compensarea
  (1) Prin compensare se sting crean�ele statului sau unit��ilor
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe,
contribu�ii �i alte sume datorate bugetului general consolidat cu crean�ele debitorului
reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plat� de la buget, pân� la
concuren�a celei mai mici sume, când ambele p�r�i dobândesc reciproc atât calitatea de
creditor, cât �i pe cea de debitor, cu condi�ia ca respectivele crean�e s� fie administrate
de aceea�i autoritate public�.
    (2) Crean�ele fiscale ale debitorului se compenseaz� cu obliga�ii datorate aceluia�i
buget, urmând ca din diferen�a r�mas� s� fie compensate obliga�iile datorate altor
bugete, în mod propor�ional, cu respectarea condi�iilor prev�zute la alin. (1).
    (3) Crean�ele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compenseaz� cu
crean�ele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceea�i natur�.
Eventualele diferen�e r�mase se compenseaz� cu alte obliga�ii fiscale ale debitorului, în
ordinea prev�zut� la alin. (2).
    (4) Dac� legea nu prevede altfel, compensarea opereaz� de drept la data la care
crean�ele exist� deodat�, fiind deopotriv� certe, lichide �i exigibile.
    (5) În sensul prezentului articol, crean�ele sunt exigibile:
    
    d) la data comunic�rii deciziei, pentru obliga�iile fiscale principale, precum �i pentru
obliga�iile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
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     (6) Compensarea se constat� de c�tre organul fiscal competent, la cererea
debitorului sau din oficiu. Dispozi�iile art. 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt
aplicabile în mod corespunz�tor.”

“ART. 122*)
    Dobânzi �i penalit��i de întârziere în cazul compens�rii
    În cazul crean�elor fiscale stinse prin compensare, dobânzile �i penalit��ile de
întârziere sau major�rile de întârziere, dup� caz, se calculeaz� pân� la data
prev�zut� la art. 116 alin. (4).”

In cazul compensarii dobanzile si penalitatile de intarziere se calculeaza pana la
data prevazuta de art.116 alin.(4) din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura
fiscala.

Art.116 alin.(4) precizeaza ca compensarea opereaza de drept la data la care
creantele exista de odata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.

Conform prevederilor art.155 din H.G. Nr.1114/2001, in cazul in care regimul
vamal suspensiv nu se incheie in termen, taxele vamale si alte drepturi de import
datorate se incaseaza din oficiu la birourile vamale in baza unui act constatator.

Incasarea s-a realizat urmare emiterii Deciziei de regularizare a situatiei nr......
Din cele mentionate rezulta ca data la care creantele exista deodata fiind certe,

lichide si exigibile reprezinta data emiterii Deciziei de regularizarea situatiei nr......, data
la care poate opera compensarea.

Astfel, sustinerea petentei ca a intervenit de drept compensarea intre datoria
vamala si garantia constituita la data de 12.06.2006, este neintemeiata si nefondata
intrucat creanta a devenit certa, lichida si exigibila la data incheierii Procesului verbal de
control nr..... si a Deciziei nr....., respectiv la data de 15.09.2011.

In drept, art.110 alin.3 din O.G. Nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, precizeza:

“ART. 110
    Colectarea crean�elor fiscale
       (3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a
fiscal�, întocmit de organele competente sau de persoanele îndrept��ite, potrivit legii.”

Totodata pct.107.1 din H.G.   Nr. 1050 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur� fiscal�, precizeaza:

“Norme metodologice:
    107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te �i se
individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de organele
competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii.

Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate se retine ca  obligatiile de
plata accesorii se stabilesc ca datorate de la data scadentei creantei fiscale pentru care
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s-a stabilit diferenta pana la data stingerii acesteia inclusiv, iar organele de specialitate
din cadrul DJAOV au emis in mod legal Decizia pentru regularizarea situatiei nr. ....
stabilind ca datorate penalitati de intarziere aferente obligatiilor de plata stabilite prin
inchiderea din oficiu a regimului vamal suspensiv, pe perioada 02.06.2011-15.09.2011.

Astfel urmeaza a se respinge contestatia ca neintemeiata

Pentru considerentele aratate si in temeiul art. 216 din O.G. 92/2003, republicata
, privind Codul de procedura fiscala se :

       D E C I D E :

 Respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru accesoriile stabilite prin Decizia
pentru regularizarea situatiei nr. ...., reprezentand:

-      .... lei dobanzi de intarziere aferente TVA;
-      .... lei penalitati de intarziere aferente TVA.

Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul in termen de 6 luni de la
comunicare, conform prevederilor Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ.

                           

7/7


