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D E C I Z I A  nr. ....  din .......2008

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de I. R. din Rm. Valcea,
jud.Vâlcea, înregistrat ă la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea
sub  nr. ...../ .......2008, completata la data de ........2008 sub nr. ......

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni VamaleVâlcea cu adresa nr. ........ din
.............2008 asupra contestaŃiei formulată de dl. I.R., prin Cabinet avocat C.S., conform
imputernicirii avocatiale anexata la dosarul cauzei, la data de ........2008.

Petentul contesta suma de ..... lei accesorii aferente datoriei vamale constind in
taxe vamale, accize si TV, materializata prin AC nr.  ..../.....2004, stabilite prin Decizia
referitoare la obligatia de plata accesorii nr. ..../.........2008.

Totodata petentul solicita anularea tuturor formelor de executare si inlaturarea
taxelor vamale, TVA ,accize si accesorii aferente .

Petentul a respectat termenul legal de 30 zile prevăzut de art.207 alin.1 şi condiŃiile
prevăzute la art.206 alin.1 lit. c-e din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat la 31.07.2007.

 În ceea ce priveşte capatul de cerere din contestaŃia formulată de dl. I.R. prin care
se solicita anularea tuturor formelor de executare silita se reŃin următoarele :

Prin contestaŃia formulată se solicita anularea tuturor formelor de executare
silita intreprinse de DirecŃia Regională pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Craiova, din
cadrul dosarului de executare nr. ....../ 2004.

IN DREPT, potrivit dispozitiilor art.172 din OG 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicat la data de 31.07.2007, contestatia la executare silita ,

“Persoanele interesate pot face contestaŃie împotriva oricărui act de executare
efectuat cu încălcarea prezentului cod de către organele de executare, precum şi în cazul
în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiŃiile legii .

[...]Contesta Ńia se introduce la instan Ńa judec ătoreasc ă competent ă şi se
judec ă în procedur ă de urgen Ńă.”

Avind in vedere prevederile legale enunŃate se reŃine că DirecŃia Generală a
FinanŃelor Publice Vâlcea, prin organele abilitate să soluŃioneze caile administrative de
atac exercitate de contribuabil, nu are competenŃă materială de soluŃionare a cererilor ce
privesc acte de executare, urmând ca potrivit dispozitiilor art. 172 alineat doi din Codul de
procedură fiscală aprobat prin OG92/2003, aceasta sa fie introdusa de catre petent la
instanta judecatoreasca competenta.
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      Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1); art.206;
art.207 alin.1 şi art.209 alin.1 lit.a  din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedură fiscală,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulată de dl I.R. înregistrată sub nr. ..../ ........2008,  pentru suma de  .... lei
ron reprezentind accesorii . 

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. A. Din analiza documentelor existente la dosarul  cauzei se constat ă
urm ătoarele:

I.R.  formulează contestaŃie împotriva deciziei de calcul accesorii in cauza,
motivând urmatoarele :

Petentul susŃine că nu este de acord cu suma de plata de ..... lei reprezentând   
taxe vamale, accize,TVA si  accesorii aferente stabilite in sarcina sa deoarece AC
....../.........2004 este emis in baza unor inscrisuri ce nu corespund realitatii - supuse
revizuirii  - in baza inscrisului emis de Centrul Volkswagen Regensburg societatea
producatoare a autoturismului cu numar de sasiu WVWZZZ3BZXP..............., la data de
08.10.2007.  

În concluzie, petentul solicită sa se cerceteze din nou fondul cauzei, respectiv
recalcularea datoriei vamale  stabilite in sarcina sa prin AC nr. .../........2004, intocmit de
Biroul vamal Rm. Valcea si pe cale de consecinta exonerarea sa de  la obligaŃiiile de plată
accesorii aferente obligaŃiilor fiscale din anul precedent, stabilite prin deciziile de calcul
accesorii nr : ..; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ...; ... si ... aferente anului 2007.

Petentul precizeaza ca revizuirea formeaza obiectul  dosarului .../.../2007 si
prin contestatia la titlu executoriu constind in AC  .../.....2004 , “solicita sa se
cerceteze din nou fondul, care potrivit Codului de procedura fiscala si Codului de
procedura civila poate fi recalculat si reconsidera ta situatia fata de inscrisul nou “.

B. Din actul administrative fiscal asimilat decizie i de impunere, constind in
decizie referitoare la obligatia de plata accesorii  contestata, rezult ă urm ătoarele :

 DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea a  emis la data de
..........2008, Decizia referitoare la obligaŃia de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale
nr. ..... prin care s-au calculat accesorii pe perioada ......2008 - .......2008 în sumă de .. lei
ron, aferente datoriei vamale stabilite prin AC nr. ...../........2004. 

Accesoriile au fost calculate în temeiul:art. 88 lit.c si art. 119 din O.G.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicat .

II. Luând în considerare constat ările organului de impunere vamal, motiva Ńiile
invocate de petenta, documentele existente la dosar ul cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada supus ă controlului, se re Ńin urm ătoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă  majorările de întârziere în sumă de ...... lei ron sunt legal stabilite în
sarcina d-lui R.I. in conditiile in care acestea sunt aferente unei datorii vamale stabilite in
anul 2004 de autoritatile vamale, pentru care a fost exercitata calea administrativa de atac
prevazuta de lege si pentru care exista solutie definitiva si irevocabila  pe exceptie de
procedura.

În fapt , dl. R.I.  a făcut obiectul unui control ulterior asupra certificatului de
circulaŃie a mărfurilor EUR 1 nr.C ......... pentru un autoturism marca Wokswagen Passat
emis de autoritatea vamală germană, pentru care a beneficiat de preferinŃe tarifare
conform Acordului România - UE la importul efectuat prin Biroul Vamal Rm.Vâlcea.
Originea preferentiala nu a fost confirmata de vama germana  si drept urmare la data de
.......2004, autoritatile vamale romine au anulat regimul vamal preferential acordat,
stabilind o datorie vamala in sarcina d-lui R.I. in suma de ..... lei ron constind in taxe
vamale, accize si TVA. 
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 La data de .......2004 sub nr. ......, Dl.R.I. a formulat contestatie impotriva AC
....../......2004, intocmit de Biroul vamal Rm. Valcea, asupra careia DGFP Valcea sesizata
cu adresa nr. ..../.....2004, s-a pronuntat in temeiul dispozitiilor art. 186 alin.(1) din OG
92/2003 privind Codul de procedura fiscala prin Decizia nr. 98/17.09.2004, respingind-o
ca tardiv introdusa.

Potrivit dispozitivului deciziei de solutionare nr. ..../......2004, solutia pronuntata a
fost definitiva in sistemul cailor administrative de atac putind fi atacata la Tribunalul Valcea
in termen de 30 de zile de la comunicare. 

Solutia pronuntata de DGFP Valcea nu a fost insa atacata de contestatar potrivit
dispozitiilor Codului de procedura fiscala si ale Legii contenciosului administrativ nr.
29/1990 in vigoare la data emiterii Deciziei nr. 98.

    Asadar, avind in vedere dispozitiile imperative ale art. 210 din OG 92/2003
rep. Privind Codul de procedura fiscala care mentioneaza ca “ Decizia sau
dispozitia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor
administrative de atac”  coroborate cu cele ale art. 218 alin (2) din acelasi act
normativ care prevede ca:” Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi
atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ “ , se retine ca
solutia pronuntata de DGFP Valcea prin Decizia nr. .../......2004, a devenit
irevocabila si executorie intrucit nu exista nici o hotarire judecatoreasca care sa o
infirme.

     De altfel principiul irevocabilitatii actelor administrative este un principiu de aplicare
generala, prin consacrarea caruia se limiteaza posibilitatea organului administrativ de
solutionare a cailor administrative de atac de a reveni asupra actelor emise, putindu-le
revoca eventual ( pe motive de ilegalitate, inoportunitate  etc ) numai pina in momentul in
care acestea si-au produs efectele prin executare sau prin intrarea lor in circuitul altor
raporturi juridice.
      Asa fiind, pe cale de consecinta se retine ca datoria vamala stabilita in sarcina d-lui
R.I. in suma de ..... lei ron constind in taxe vamale, accize si TVA este executorie fiind
legal datorata de acesta.
      Dl. R.I. nu a achitat debitul in suma de ...... lei ron si drept urmare, in cauza sunt
aplicabile dispozitiile art.119 “Dispozi Ńii generale privind major ări de întârziere  “ din OG
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat la data de 31.08.2007, care
precizează ca :

“Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată,
se datorează după acest termen majorări de întârziere .

Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi
de orice fel, obligaŃii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită,
cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei
al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Majorările de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condiŃiile aprobate prin
ordin al ministrului economiei şi finanŃelor, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art.142,
alin.6.”

Aceleasi prevederi legale apar stipulate in prevederile Codului de procedura fiscala,
a caror numerotare a suferit modificari o data cu fiecare republicare, respectiv la art. 114
si respectiv art.115.

Art.120 alin. (1) din acelasi act normativ stipuleaza ca : “ Majorarile de intirziere se
calculeaza pentru fiecare zi de intirziere, incepind cu ziua urmatoare termenului de
scadenta si pina la data stingerii sumei datorate inclusiv. “  

Astfel, pentru perioada 01.03-31.03.2008 DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Vâlcea a emis Decizia de calcul accesorii nr. .... prin care a
calculat accesorii pe aceasta perioada in suma tota la de ..... lei, astfel:
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- major ări de întârziere taxe vamale                     .. ... lei ;
- major ări de întârziere accize                               .... lei ;
- major ări de întârziere TVA                                  ..... lei.

     Drept urmare cum petentul  nu a achitat datoria vamala stabilita prin AC ......../2004,
se retine ca acesta datoreaza majorari de intirziere pina la data achitarii acesteia inclusiv.

     Cum in contestatia formulata petentul nu vine cu nici un alt argument in afara cererii de
reanalizare a fondului cauzei, care potrivit considerentelor retinute anterior numai este
posibila si potrivit principiului de drept accesoriul urmeaza principalul, contestatia
formulata apare ca neintemeiata.

Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.172 alin (4) ,
art.206 alin.(1)lit b şi art.209 alin.(1) lit. a); art.211 şi art.216 alin.(1) din OG92/2003 privind
Codul de Procedură Fiscală rep. se:

                                             D E C I D E

Art.1  Respingerea contestatiei formulate de dl. R.I . ca neintemeiata pentru suma
de ..... lei .

Art.2  Constatarea lipsei competenŃei materiale de soluŃionare de catre Directia
Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea a  capătului de cerere din contestaŃia
formulată de dl. R.I . privind anularea tuturor formelor de executare silita , urmînd
ca potrivit dispoziŃiilor art.172 alineat 2 din Codul de procedură fiscală aprobat prin
OG92/2003, aceasta sa fie introdusă de contestatar la Judecătoria Rm.Vâlcea . 

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată la
Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la comunicare.

DIRECTOR  EXECUTIV,
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