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D E C I Z I A    N R.  ...... 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.

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. R. I., înregistrată la aceasta sub nr. ...../......2008 .

Contestatia este formulata prin Cabinet avocat CS, conform imputernicirii
avocatiale anexata la dosarul cauzei.

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.

Din analiza  obiectului  contesta Ńiei  , se re Ńin urm ătoarele  :
 În ceea ce prive şte condi Ńia prev ăzută la art.206 alin.(1) lit.b) din OG 92/2003

rep. privind Codul de Procedur ă Fiscal ă, relativ la obiectul contestaŃiei formulate
organele de soluŃionare constată următoarele:

R.I. prin contestaŃia aşa cum a fost formulată consideră ca nelegale şi netemeinice
deciziile de calcul accesorii nr : 620; 678; 557; 455; 387; 486;321;256; 191;120 si 57
aferente anului 2007 emise lunar in perioada ianuarie - noiembrie 2007 de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Vâlcea, prin care s-au calculat accesorii in
aferente datoriei vamale stabilite prin AC ...../....04.2004, solicitind  anularea tuturor
formelor de executare emise ce privesc aceste sume si respectiv somatia nr. ..../.....2007
existenta in copie la dosarul cauzei precum si titlul executoriu constind in AC ..../...04.2004
fara a preciza vreo sumă . 

Potrivit dispoziŃiilor art.206, alin.1, lit.b  din OG 92/2003 republicată privind Codul de
procedură fiscală : " ContestaŃia se formulează în scris şi va cuprinde : [...] b) obiectul
contestatiei [..]”

 Potrivit dispozitiilor pct.175.1 din Normele de aplicare a OG 92/2003 privind Codul
de procedura fiscala aprobate de HGR nr. 1050/2004 :
    “ În contestatiile care au ca obiect sume se va specifica cuantumul sumei totale
contestate, individualizata  pe categorii  de impozite,  taxe,  datorie  vamala,  contributii,
precum  si accesorii  ale acestora . În situatia în care se constata nerespectarea acestei
obligatii, organele fiscale de solutionare competente vor pune în vedere contestatorului,
printr-o adresa, sa precizeze, în termen de 5 zile de la comunicarea acesteia, cuantumul
sumei contestate, individualizata.”

Având în vedere cele de mai sus şi Ńinând cont de faptul că, contestaŃia formulată
nu îndeplinea condiŃia menŃionată la alin.(1) litera b) ale art.206 din OG 92/2003 rep.
privind Codul de procedură fiscală, cu adresa nr. ......../....01.2008 s-a solicitat petentului

   



sa specifice in scris cuantumul sumei totale contestate, constind in accesorii materializate
in deciziile de calcul accesorii in cauza.

Cu adresa nr. ....../.....02.2008, petentul prin Cabinet avocat CS din Rm. Valcea, a
precizat ca suma totala contestata este de ....... lei, suma in scrisa in somatia  nr.
...../........2007, pe care o anexeaza in copie, cu mentiunea ca aceasta reprezinta : taxe
vamale, TVA, accize si accesorii ale acestora.

Prin adresa depusa numita CERERE DE PRECIZARE , petentul solicita inca o data
“ anularea  tuturor  formelor  de executare  si inlaturarea  “ taxelor  vamale,  TVA ,accize
si accesorii  aferente  “

IN CONCLUZIE, in atare situatie, fata de contestatia asa cum a fost formulata
precum si cererea de precizare nr. ........../.......2008, organele de solutionare retin ca
obiectul contestatiei formulate il reprezinta :

1. anularea tuturor formelor de executare emise ce privesc aceste sume respectiv
somatia nr. ...../......2007 existenta in copie la dosarul cauzei precum si titlul executoriu
constind in AC ...../....04.2004 .

2. deciziile de calcul accesorii nr : 620; 678; 557; 455; 387; 486;321;256; 191;120 si
57 aferente anului 2007 emise lunar in perioada ianuarie - noiembrie 2007 de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Vâlcea, prin care s-au calculat accesorii in
aferente datoriei vamale stabilite prin AC ...../....04.2004 neachitate.

1. În ceea ce priveşte contestaŃia formulată de dl. R.I. împotriva somaŃiei
nr...../......2008, se reŃin următoarele :

Prin contestaŃia formulată se solicita anularea somaŃiei nr......./.......2007
emisa de DirecŃia Regională pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Craiova, din cadrul
dosarului de executare nr......./ 2004 pentru suma de ...... lei, reprezentând drepturi de
import stabilite prin AC ..../.....04.2004 şi accesorii aferente acestora. 

IN DREPT, potrivit dispozitiilor art.145 din OG 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicat la data de 31.07.2007, executarea silita incepe prin comunicarea
somatiei.

Asa fiind, intrucit somatia a carei anulare se soli cita reprezinta un act de
executare , contestatia formulata impotriva acestei a urmeaza dispozitiile art.172 “
ContestaŃia la executare silită “ din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat la data de 31.07.2007, care precizează următoarele :

“Persoanele interesate pot face contestaŃie împotriva oric ărui 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, respectiv a contestatiei formulate impotriva SomaŃiei nr.
....../........2007, urmând ca potrivit dispozitiilor art. 172 alineat doi din Codul de procedură
fiscală aprobat prin OG92/2003, aceasta sa fie introdusa de catre petenta la instanta
judecatoreasca competenta.

2. Referitor la capatul de cerere din contestatia formulata privind deciziile de calcul
accesorii nr : 620; 678; 557; 455; 387; 486;321;256; 191;120 si 57 aferente anului 2007
emise lunar in perioada ianuarie - noiembrie 2007 de Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale Vâlcea, prin care s-au calculat accesorii in aferente datoriei vamale
stabilite prin AC  ...../......04.2004 neachitate

Intrucit petentul nu a inteles sa cuantifice accesoriile stabilite prin actele
administrativ fiscale asimilate deciziilor de impunere susmentionate, s-a procedat la
aplicarea prevederilor pct.2.1 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobare
   



INSTRUCłIUNILOR pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, rep. astfel :

" În situaŃia în care contestatorul precizează că obiectul contestaŃiei îl formează
actul administrativ atacat, fără însă a menŃiona, înăuntrul termenului acordat de organul
de soluŃionare, cuantumul sumei totale contestate, individualizată pe feluri de impozite,
taxe, datorie vamală, contribuŃii, precum şi accesorii ale acestora, sau măsurile pe care le
contestă, contesta Ńia se consider ă formulat ă împotriva întregului act administrativ
fiscal."

 În atare situaŃie, obiectul contesta Ńiei  la aceast capat de cerere îl reprezintă
suma de ....... lei ron  stabilită prin deciziile de calcul accesorii nr : 620; 678; 557; 455;
387; 486;321;256; 191;120 si 57 aferente anului 2007 emise lunar in perioada ianuarie -
noiembrie 2007 de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni VamaleVâlcea, prin
care s-au calculat accesorii in suma de aferente datoriei vamale stabilite prin AC
......./........04.2004 neachitate.
        Asa fiind, 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 R.I. 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:
R.I.  formulează contestaŃie împotriva deciziilor calcul accesorii in cauza, motivând

urmatoarele :
Petenta 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
..../.....04.2004 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 WVWZZZ3BZXP306599, la data de
08.10.2007.  

În concluzie, petenta solicită sa se cerceteze din nou fondul cauzei, respectiv
recalcularea datoriei vamale  stabilite in sarcina sa prin AC nr. ....../......04.2004, 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 : 620; 678; 557; 455; 387; 486;321;256; 191;120 si 57 aferente anului
2007.

Petentul precizeaza ca revizuirea formeaza obiectul  dosarului 8588/288/2007
si prin contestatia la titlu executoriu constind in  AC ...../.....04.2004 , “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 actele administrative fiscale asimilate deci ziilor de impunere
contestate, rezult ă urm ătoarele :

 DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea a  emis lunar in
perioada ianuarie - noiembrie 2007 Decizii referitoare la obligaŃia de plată accesorii
aferente obligaŃiilor fiscale din anul precedent, respectiv nr : 620; 678; 557; 455; 387;
486;321;256; 191;120 si 57 prin care s-au calculat accesorii pe perioada 01.01.2007-
30.11.2007 în sumă de ......... lei ron. 

Accesoriile au fost calculate în temeiul:
-art.85, lit.c şi art.114 din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

republicat cu modificările şi completările ulterioare pentru perioada 01.01.2007 -
30.09.2007;

-art. 88 lit.c si art. 119 din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicat pe perioada 01.10. 2007- 30.11.2007.

   



Din Deciziile referitoare la obligaŃia de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale din
anul precedent, rezultă că accesoriile au fost calculate la obligaŃiile de plată individualizate
prin AC 321/27.04.2004.

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
27.04.2004, 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. 

 La data de 02.09.2004 sub nr. ...., Dl.RI a formulat contestatie impotriva AC
......../....04.2004, 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. .../....09.2004, 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. 98/17.09.2004, 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
Raicu Ion in suma de 8.601 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 8.601 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, in perioada 01.01-30.11.2007 DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Vâlcea a emis lunar Deciziile referitoare la obliga Ńia de plat ă
accesorii aferente obliga Ńiilor fiscale din anul precedent prin care a calcul at
accesorii pe aceasta perioada in suma totala de ... ...... lei, astfel:

- 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.  împotriva somaŃiei nr. ...../2008, 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,

   


