TRIBUNALUL TIMIS
SECTIA COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DOSAR NR. ...

SENTINTA CIVILA NR ...
SEDINTA PUBLICA
PRESEDINTE:
REFERITOR LA DECIZIA 215/2008
Pe rol find solutionarea cauzei de contencios administrativ formulata de
reclamantul ............. împotriva pârâtilor Directia Generala A Finantelor.Publice
Timis si Directia Judeteana Pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad, Directia
Regionala Pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara, Autoritatea Nationala a
Vãmilor Bucuresti, având ca obiect anulare acte.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezintã pentru reclamant av.
V, lipsa pârâtele.
Procedura completa.
TRIBUNALUL
Deliberând constatã:
Prin cererea înregistratã pe rolul acestui tribunal sub nr.... reclamantul, Z
a chemat in judecatã în calitate de pârâti pe DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TIMIS, DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI
OPERATIUNI VAMALE TIMISOARA, DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE
SI OPERATIUNI VAMALE ARAD, AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
BUCURESTI solicitând instantei ca prin hotãrârea ce o va pronunta sã dispunã
anularea : Decizia nr.... emisã de Directia Judeteanã pentru Accize si Operatiuni
vamale ARAD, comunicatã la data de .. prin care a fost obligat la plata unei
sume în valoare de ... lei cu titlu de taxe vamale accize , TVA, majorãri si
penalitãti de întârziere si Decizia nr. 1725/215/02.10.2008 emisã de D.G.F.P.
Timis . prin care a fost respinsã contestatia în procedurã administrativã
prealabilã.
În motivarea actiunii reclamantul arata ca, la data de .. Directia Judeteanã
pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad i-a comunicat actul administrativ
unilateral de dispozitie contestat prin care a stabilit in sarcina sa o creantã
bugetarã in valoare totalã de .. lei reprezentând taxe vamale, TVA, majorãri si
penalitãti de întârziere in temeiul unui titlu executor identificat sub forma Actului
constatator nr. ... emis de Biroul Vamal Nãdlac.
in acest context, arata faptul ca la data de ... s-a prezentat, spre vãmuire,
la Biroul Vamal Nãdlac, autoturismul proprietate personala, marca ME ...

identificat cu serie de sasiu nr. W ... depunâiid totodatã si documentele necesare în
vederea tranzitãrii si deplasãrii lui la vama de interior unde urmau sã fie definitivate
formalitãtile vamale.
Prin Decizia nr. 1725/215 din data de ..comunicatã la data de .. D.G.F.P.
TIMIS a respins contestatia formulatã, ca fiind neîntemeiatã, invocându-se în acest
sens, argumentele de care s-a folosit si D.J.A.O.V. Arad cu ocazia emiterii actului
administrativ de dispoziþie contestat, si anume faptul cã autoritatea administrativã
pârâtã a stabilit în mod legal obligatia fiscalã în sumã de ... lei reprezentând taxe
vamale, TVA, majorãri de întârziere si penalitãti
Reclamantul arata ca, din continutul acestei decizii nu rezultã nici un motiv
sau o altã stare de fapt care sã conducã aceastã autoritate administrativã spre
dispozitie datã si, totodatã nu rezultã nici un motiv si nici o probã care sã conducã
autoritatea administrativã spre mãsurile luate.
Referitor la exceptia privind Prescrierea Dreptului Directiei Judetene pentru
Accize si Operatiuni Vamale ARAD de a stabili obligatii fiscale împotriva acestuia,
exceptie invocatã în conformitate cu prevederile art. 90 aliniat (1) si (2) din O.G.
nr. 92/2003, completatã si republicatã privind Codul de procedurã fiscalã1
reclamantul apreciazã ca atât mãsurile dispuse de D.J.A.O.V. Arad prin actul
administrativ contestat, cât si decizia emisã de Directia Generalã a Finantelor
Publice Timis în procedurã administrativã prealabilã sunt neîntemeiate si nelegale
întrucât a fost obligat la plata unor drepturi vamale pentru un import efectuat în urmã
cu 11 (unsprezece) ani si, pe cale de consecintã, apreciazã cã este ilegal actul
administrativ de dispoziþie contestat fiind emis cu încãlcarea prevederilor art. 90
aliniat (1) si (2), din O.G. nr. ; 92/2003, modificatã si republicatã privind codul de
procedurã fiscalã.
Având în vedere aceste prevederi legale menþioneazã cã dreptul autoritãþii
administrative pârâte - Directia judeteanã pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad de a stabili obligatii fiscale în sarcina reclamantului, s-a prescris la data de
01.01.2003, adicã la un termen de 5 ani de zile de la data importului autoturismului
din litigiu, import care s-a efectuat la data de 30.06.1997 conform D.V. Tz....emisã de
Biroul Vamal Nãdlac.
Pârâta DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE
TIMISOARA a depus Întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, arãtând
ca, prin Decizia nr... au fost calculate in sarcina contestatorului obligatii accesorii ca
urmare a neachitãrii in termenul legal a debitului stabilit prin Actul constatator ...
Actul constatator a fost contestat de cãtre contestator la instanta de
contencios administrativ, act mentinut de cãtre instanta de judecata prin Sentinta
civila nr... pronuntata in dosar nr....de Tribunalul Tîmis , irevocabila prin decizia
pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in dosar nr. ....
In baza hotãrârilor judecãtoresti mai sus mentionata D.R.A.O.V.Timisoara ca
organ de executare silita emite in data de 15.11.2006 Adresa de înfiintare a popririi
cãtre Casa judeteanã de Pensii Timis . Adresa de înfiintare a popririi a fost
contestata de cãtre contestator pe calea contestatiei la executare , actiune respinsa
de cãtre instanta prin Sentinta civila nr... pronuntata de Judecãtoria Timisoara in
dosar nr.... hotãrâre irevocabila. Prin poprire, prin virarea sumelor de cãtre Casa
judeteanã de pensii Tîmis debitul principal a st achitat integral in data de ... data de
la care autoritatea vamala a calculat majorãrile de întârziere prin emiterea deciziei
contestate in prezentul dosar.

Referitor la exceptia privind prescrierea dreptului autoritãþii vamale de a stabili
obligatii fiscale solicita respingerea exceptiei pentru urmãtoarele motive:
In temeiul art. 119 alin.l din O.G.nr.92/2003 republicare pentru neachitarea la
termenul de scadenta de cãtre debitor a obligaþiilor de plata, se datoreazã dupã
acest termen majorãri de Dosar nr...
întârziere, autoritatea vamala emite Decizia nr..., pentru majorãrile de întârziere,
calculate pana in data de .. data achitârii debitiului principal.
Pârâta DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS a depus la
dosar întimpinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in
judecata întrucât prin actul constatator nr.... s-au recalculat drepturile vamale
de import ca urmare a acordãrii neîntemeiate a regimului vamal preferential
ptr. Autoturismul importat si care nu a fost prezentat la vama de destinatie ,
stabilindu-se in sarcina sa diferente vamal e in suma de 2.125 , reprezentând
taxe vamale si TVA.
Petentul nu si-a achitat in termenul de scadenta obligatiile fiscale stabilite de
cãtre organul vamal, drept pentru care s-au calculat dobânzi si penalitãti de
întârziere.
Organele fiscale prin solutionarea contestatiei considera ca termenul de
prescriptie aplicabil in cauza este reglementat de OG 11/1996, privind executarea
creantelor bugetare, in vigoare la data nasterii dreptului de a cere executarea silita.
Prescriptia extinctiva a fost întrerupta de emiterea dispozitiei de urmãrire in
temeiul OG 11/1996 , in conditiile in care termenul de prescriptie pentru anul 1997
s-a împlinit la data de 31.12.2002.
Prin urmare, termenul de prescriptie de 5 ani s-a întrerupt la data întocmirii
somatiei emise in procedura de executare , cf.art.145 din OG 92/2003
republicata , privind Codul de procedura fiscala , astfel ca organele vamale au
respectat termenele procedurale , dreptul de a stabili obligaþii fiscale nefiind
prescris.
Din analiza actelor si lucrãrilor dosarului tribunalul constata si retine
urmãtoarea stare de fapt :
"
Prin decizia nr...emisa in data de .. s-a retinut in sarcina reclamantului
obligatia de plata a sumei de .. majorãri taxe vamale, .... penalitati taxe vamale,,
majorãri TVA ... lei si penalitati TVA in cuantum de ..lei.
Împotriva acestei decizii reclamanta a formulat contestatie, pe care pârâta
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIS a respins-o prin dec. nr. ...
retinând in motivare urmãtoarele:
In fapt, petentul in data de .. s-a prezentat la Biroul Vamal Nãdlac in vederea
vãmuirii autoturismului marca M .. identificat cu serie sasiu W .. fiind emisa in acest
sens declaratia vamala de tranzit nr.... cu destinatie Biroul Vamal Timisoara.
Prin Actul constatator nr. ... s-au recalculat drepturile vamale de import ca
urmare a acordãrii neîntemeiate a regimului vamal preferential pentru autoturismul
importat si care nu a fost prezentat la vama de destinatie stabilindu-se in sarcina
petentului diferente in plus in suma de ...lei reprezentând taxe vamale si TVA.
Petentul nu si-a achitat in termenul de scadenta obligaþiile vamale stabilite de
organul vamal, motiv pentru care au fost calculate dobânzi si penalitãti de întârziere.
Organul vamal a procedat la recuperarea debitului stabilit in sarcina petentului
prin executarea silita si in acest sens s-au emis somatii, adrese de întampinare prin

care s-a adus la cunostinta petentului ca figureazã in evidentele vamale cu debite
restante, documente care se afla depuse la dosarul contestatei.
Fata de prevederile legale de mai sus se retine ca termenul de prescriptie a
dreptului organelor vamale de a stabili obligaþii vamale pentru un debit stabilit in anul
1997 începe sa curgã de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care s-a
nãscut creania fiscala respectiv, 1 ianuarie 1998, astfel, termenul de 5 ani privind
dreptul organelor de control de a stabili obligaþii fiscale suplimentare se împlinea la
data de 31.12.2002.

Aceasta prescriptie extinctiva a fost întrerupta de emiterea Dispozitiei de
urmãrire ... in baza OG nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, in
conditiile in care termenul de prescripþie pentru anul 1997 a fost împlinit la data de
31.12.2002.
Prin urmare, termenul de prescripþie de 5 ani s-a întrerupt la data încheierii
somatiei emisa in procedura de executare, conform art. 145 din OG nr. 92/2003,
republicata, privind Codul de procedura fiscala, unde se precizeazã ca: "executarea
silita incepe prin comunicarea unei somatii ".
Prin termen de prescriptie, potrivit doctrinei, se întelege intervalul de timp
stabilit de lege înlãuntrul cãruia trebuie exercitat dreptul la actiune sub sanctiunea
pierderii acestui drept.
Având in vedere cele relatate rezulta ca organul vamal din cadrul Directiei
Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale Arad a respectat termenele
procedurale, iar dreptul de a stabili obligaþii fiscale nu este prescris.
Debitele de ... lei reprezentând taxe vamale si .. lei reprezentând TVA
stabilite prin Actul constatator nr.... au fost achitate la data de 04.01.2008 ca urmare
a Sentintei civile nr ... pronuntata in dosarul nr.... al Tribunalului Timis a rãmas
definitiva si irevocabila prin Decizia Civila pronuntata in Dosarul nr.... de Curtea de
Apel Timisoara.
Pentru plata cu întârziere a drepturilor vamale debitorul datoreazã majorãri
de întârziere potrivit prevederilor dispoziþiilor art. 255 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 86/
2006 Codul vamal al Românie.1
Impotriva acestor acte administrativ fiscale, reclamantul a formulat contestatie
pe care tribunalul o considera întemeiata urmând sa o admitã pentru urmãtoarele
considerente:
Potrivit actelor depuse de cãtre reclamant la dosar, acesta in data de
30.06.1997 a prezentat spre vãmuire autoturismul marca M.. vama de destinatie
emitând declaratia vamala de tranzit nr...
Piritele DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE
TIMISOARA si DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI
VAMALE ARAD, in data de 20.1 L2001 emit A.C....prin care recalculeazã drepturile
vamale ca urmare a atribuirii in mod gresit a unui regim preferential de vãmuire, ca
mai apoi dupã 7 ani sa emite decizii de urmãrire pentru majorãri si penalitati.
Pentru a putea fi purtãtoare de majorãri si penalitati, debitul principal trebuia
comunicat petentului prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, insa
organele vamale nu au procedat astfel in decursul termenului de 5 ani, ci doar in
anul 2008, deci dupã 7 ani calculeazã majorãri si penalitati in sarcina petentului
pentru un debit pretins si neachitat.

Potrivit art. art.90 alin. 1 si 2 din OG 92/2003 dreptul organului fiscal de a
stabili obligaþii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, iar din actele depuse la dosar
rezulta ca termenul de prescriptie s-a împlinit in data de 31.12.2007.
Piritele motiveazã întreruperea cursului prescriptie prin emiterea dispozitiei
de urmãrire nr.... insa la dosar nu exista dovada ca aceasta a fost comunicata
petentului in termenul legal cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire
pentru a exista posibilitatea atacãrii in justitie conform legii.
Asa fiind, tribunalul constata ca s-a împlinit termenul de prescriptie pentru
obligatiile stabilite in sarcina reclamantului, actele emise de cãtre pârâte fiind
nelegale si netemeinice.
In consecinta, in conformitate cu art 18 din L.554/2004, va admite actiunea
reclamantei si va anula decizia emisa de cãtre DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TIMIS si decizia referitoare la obligaþiile de plata accesorii.
Întrucât nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, acestea nu vor fi acordate.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Admite actiunea formulata de reclamantul Z ..
din Timisoara,... in
contradictoriu cu paratii DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMIs cu
sediul in Timisoara .. ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE ARAD, cu sediul in ..
DIRECTIA REGIONALA PENTRU ACCIZE sI OPERATIUNI VAMALE TIMISOARA, cu
sediul in ... AUTORITATEA NATIONALA A VÃMILOR BUCUREªTI, cu sediul in
BucureSti ..
Anuleazã Decizia nr... emisa de DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE
SI OPERATIUNI VAMALE ARAD si Decizia nr.1725/215/2008 emisa de DIRECTIA
GENERALA A FINANTELOR PUBLICE TIMI$.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica azi ...

