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Directia Generala a Finantelor Publice Galati a fost sesizata de  Directia Regionala
Vamala Galati , prin adresa nr..... , asupra contestatiei depuse de petent , inregistrata la DRV
Galati sub nr..... , impotriva  Deciziei nr..... , referitoare la obligatiile de plata accesorii -
majorari la comisionul vamal si TVA  .

Speta in cauza se incadreaza in prevederile art.178(1), lit. a) din O.G. nr.92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala. Contestatia a fost depusa in termenul legal
prevazut de art. 176(1) din O.G. nr.92/2003, republicata, fiind semnata de contestatar in
conformitate cu art. 175 (1), lit. e) din acelasi act normativ.

Constatand ca in speta sunt indeplinite conditiile de procedura reglementate prin  OG
92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata , Directia Generala a Finantelor
Publice a judetului Galati  este investita sa solutioneze pe fond contestatia formulata de
petent.
            
          Analizand documentele aflate la dosarul cauzei constatam :

I . Petentul contesta Decizia nr..... , referitoare la obligatiile de plata accesorii -
majorari la comisionul vamal si TVA , motivand , urmatoarele :

In fapt , la data de .... s-a incheiat procesul verbal de control nr.... prin care se retine
lipsa din antrepozit a cantitatii de .... to. feroaliaje .

Procesul verbal de control retine ca avand in vedere prevederile art.34 din Decizia
nr.180 / 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind antrepozitul vamal , pentru
marfurile lipsa s-a procedat la calculul drepturilor vamale de import .

Prin Decizia ..... s-au stabilit accesorii in suma de .... lei  .
Procesul verbal de control ..... a fost contestat in instanta , facand obiectul dosarului

nr..... la Tribunalul Galati , iar prin Sentinta civila nr...... a Tribunalului Galati , se respinge
actiunea formulata de petent ca  nefondata .

Aceasta sentinta a fost atacata de catre petenta cu recurs ca fiind nelegala conform
dispozitiilor art.304  pct.7 , pct.8 C pr. Civ. , cauza urmand a fi solutionata de Curtea de Apel
Galati , Sectia Contencios si Administrativ Galati . 

Din aceste considerente se solicita suspendarea deciziei contestate conform
dispozitiilor art.184 alin.2 C. pr. Fiscala .

II. Directia Regionala Vamala Galati -  Serviciul Financiar - Contabilitate   , in
temeiul art.21 , art.85 lit.c) si a art.114 , 115 si 120 din OG 92 / 2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare , a HG 784 / 2005
privind nivelul dobanzii datorate (...) , pentru plata cu intarziere a impozitelor , taxelor ,
contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului generat consolidat , s-au calculat pentru
perioada ianuarie - martie .... , dobanzi in suma totala de ... lei .

III. Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei , semnat de
conducatorul organului care a incheiat actul atacat  , considera contestatie formulata ca
neintemeiata .

IV. Luind in consideratie constatarile organului de impunere, motivele invocate
de petenta, referatul cu propuneri de solutionare semnat de conducerea organului
constatator, documentele existente la dosarul cauzei  precum si actele normative
specifice in vigoare pentru perioada impusa , se retin urmatoarele : 



Cauza supusa solutionarii este calculul de accesorii pentru obligatii bugetare
rectificate ulterior depunerii declaratiei.

          In fapt , decizia nr...... , referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul precedent , a actualizat dobanzile si penalitatile de intarziere
aferente obligatiilor bugetare privind comisionul vamal si taxa pe valoarea adaugata stabilite
prin procesul verbal de control nr......... 

Analizand continutul deciziei contestate se constata ca suma obligatiilor calculate pe
capete de impozit nu corespune cu valoarea totala inscrisa ca datorata , respectiv .... lei fata
de ...... lei . In consecinta , decizia de calcul acceorii nr...... se va  desfiinta , situatie in care
urmeaza sa se incheie in 30 de zile  un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere
strict considerentele deciziei de solutionare .

In drept , sunt aplicabile art. 47 , art.186 (3) din OG 92 / 2003 privind Codul de
procedura fiscala , republicata ,  pct.12.7 din OMF 519 / 2005 privind aprobarea
Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanþa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedurã fiscalã , republicatã  care stipuleaza :

Art. 47
Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale
Actul administrativ fiscal poate fi modificat sau desfiintat în conditiile prezentului

cod.
Art.186 
(3)Prin decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie

in care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in vedere strict
considerentele deciziei de solutionare” 

12.7. 
,,Decizia de desfiintare va fi pusã în executare în termen de 30 de zile de la data

comunicãrii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioadã si acelasi obiect al contestatiei
pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.”

Tinand cont de cele retinute, in temeiul prevederilor legale mai sus enumerate
,coroborate cu art.174 , art. 175 (1), lit. e), art. 176(1) si art.186 (3) din O.G. nr. 92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala , referitor la contestatia formulata de petent,
se decide:

 Desfiintarea deciziei de calcul accesorii nr...... ,  urmand ca organul  vamal sa
incheie in 30 de zile un nou act de impunere, care va viza strict aceeasi perioada , tinand
cont de documentele anexate la dosarul cauzei , prevederile legale aplicabile in speta
precum si cele precizate prin prezenta decizie .

         
           Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul Galati in termen de 6 luni de la data
comunicarii .


