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DECIZIA 155/2005

Sa luat în examinare actiunea formulat� de reclamanta SC E   împotriva pârâtelor Directia
General� a Finan�elor Publice Timi� �i Autoritatea Na�ional� a V�milor, având ca obiect anulare

acte fiscale.
TRIBUNALUL

Deliberând, constata urm�toarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Timi� sub nr...  reclamanta SC E  a formulat

ac�iune în anulare prin care a solicitat, ca prin hot�rârea ce se va pronunta în contradictoriu cu
pârâtele Directia General� a Finantelor Publice Timi� �i Autoritatea Na�ional� a V�milor, s� se
dispun� anularea Deciziei nr. 267/155/13.07.2005 a DGFP Timi� prin care s-a solu�ionat
contestatia împotriva procesului verbal de control nr....  al pârâtei 2 precum �i anularea procesului
verbal de control din ...  privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de pârâta .

În motivarea actiunii reclamanta arat� c� în perioada ...  s-a efectuat un control la sediul
reclamantei, de c�tre pârâta   prin DRV Timi�oara cu privire la importurile realizate pe perioada
....  �i pentru care reclamanta a beneficiat de facilit��i vamale. 

In urma controlului s-a întocmit procesul verbal de control nr....  prin care s-a stabilit în
sarcina reclamantei un debit de ... lei compus din taxe vamale, comision, accize, TVA �i dobânzi
la aceste taxe. 

Împotriva acestuia a formulat contestatie prin decizia    DGFP Tîmi� s-a respins �i au fost
atacate aceste acte la instan�a de contencios administrativ, dosar înregistrat sub nr....la Tribunalul
Tîmi�.
            Ulterior acestui fapt, reclamanta a mai fost controlat� de pârâta ,  contro1 care a avut ca �i
obiect penalit��ile de întârziere datorate pentru debitele principale fiscale. In urma  acestui control s-a
întocmit procesului verbal de control nr..  al pârâtei   prin care s-a stabilit în sarcina reclamantei un
debit de ...  lei reprezentând penalit��i de întârziere calculate conform art. 114 C.proc.fiscal�. 

In temeiul principiului accesorium sequitur principale,întrucât soarta juridic� a penalit��ilor de
întârziere o urmeaz� pe cea a debitului principal motivele de nelegalitate �i netemeinicie ale
procesului verbal contestat prin prezenta cauze sunt acelea�i cu cele pentru care este nelegal �i
netemeinic procesului verbal de control nr...al pârâtei .Deoarece reclamanta nu datoreaz� debitul
principal ,  în consecin�� nu datoreaz� nici accesoriile potrivit art. 115 �i 121 C.proc.fiscala.

Pârâta Directia General� a Finantelor Publice a depus întâmpinare prin care a solicitat instan�ei
suspendarea prezentei cauze pân� la solutionarea dosarului nr...al Tribunalului Timi� iar pe fond
respingerea actiunii ca neîntemeiat� �i men�inerea actelor administrative de autoritate contestate,
respectiv Decizia nr .. emis� de DGFP Tîmi�, �i procesului verbal de control nr.... al pârâtei  ca find
temeinice �i în conformitate cu dispozi�iile legale.

Pârâta arat� c� în mod legal organele de control au stabilit în sarcina reclamantei accesorii la
debitele determinate de ace�tia prin procesului verbal de control nr.... al pârâtei .

Conform art.14 alin.1 �i art.120 alin.1 C.proc.fiscal� inspectorii vamali au întocmit procesul
verbal de control nr.... calculând ... lei penalit��i de întârziere calculate de la momentul depunerii
declara�iilor vamale .



Prin încheierea de �edin�a din ... s-a dispus suspendarea solu�ion�rii prezentei cauze pân� la
solutionarea dosarului nr.... al Tribunalului Tîmi�.

Fa�� de excep�ia de perimare a cauzei,instan�a constat� c� aceasta este neîntemeiata �i
urmeaz� a o respinge pentru urm�toarele considerente:

Art 250 C.proc.civ. prevede „ Cursul perim�rii este suspendat cât �����d�inuie�te suspendarea
judec�rii, pronun�at� de instan�� în cazurile prev�zute de art. 244, precum �i în alte cazuri  stabilite de
lege, dac� suspendarea nu este cauzat� de lipsa de st�ruin�� a p�rlilor în judecat� " .

 Reclamanta a depus la dosar sentin�a civil� nr....  a Tribunalului Timi� �i decizia civil� nr....a
Cur�ii de Apel Timi�oara, r�mas� definitiv� �i irevocabil� în data de ... dar redactat� în  .... 

V�zând aceste acte �i prevederile art. 252 C.pr.civ. care dispun c�  orice cerere de chemare in
judecat� ...se perima de drept daca a r�mas in nelucrare din vina p�r�ii timp de un an, instan�a constat�
c� prezenta cauza nu a stat în nelucrare timp de 1 an de la încetarea impedimentului legal de
continuare pentru solutionarea prezentei cauze.

Din analiza actelor �i lucr�rile dosarului pe fondul cauzei instan�a re�ine urm�toarele:
Prin procesului verbal de control înregistrat sub nr...  pârâta   a  stabilit c� reclamanta are de

achitat, conform procesului verbal de control înregistrat sub nr....  la DRV Timi�oara �i sub nr.... la
reclamant�, drepturi vamale în cuantum de....  lei reprezentând taxe vamale, comision, accize, TVA �i
dobanzi, iar pe lâng� aceast� datorie principal� reclamanta are obliga�ia de a achita �i penalit��i de
întârziere în cuantum de ...  lei,obligând în baza acestui proces verbal nr.... reclamanta la aceasta suma
suplimentar�.

Împotriva acestui proces verbal de control nr....  reclamanta a formulat contesta�ie în baza
art.174 C.proc.fiscal� iar prin decizia nr... pârâta DGFP Tîmi� a respins cererea retinând c� organele
vamale în mod corect au stabilit acest debit accesoriu în baza art. 114 �i 120 C.proc.fiscal�.

 Se constat� c� reclamanta in 2001-2003 a importat diferite componente �i aparatur� tehnic�
de calcul efectuate în beneficiul unor unit��i de înv���mânt pentru care a beneficiat de scutiri vamale,
aceste debite fiind considerate ca �i debite principale de c�tre organul constatator, debit care a stat la
baza calcul�rii prin acest proces verbal de control a penalit��ilor . 

Ca urmare a unui control din 2004  s-a întocmit procesul verbal de control înregistrat la pârâta
 sub nr..... Împotriva acestuia  reclamanta a formulat contestatie care a fost respinsa prin decizia
nr....de c�tre D.G.F.P. Timi�. Aceste debite principale ins� au fost atacate în instanta iar prin sentinta
civil� nr....a Tribunalului Timi� pronuntat în   dosar nr. definitiv� �i irevocabil� prin decizia civil� nr...
a Cur�ii de Apel Timi�oara, s-a retinut c� aceste acte sunt netemeinice �i  nelegale  deoarece
reclamanta a beneficiat în mod corect de facilit��i vamale �i deci debitul principal reprezentat de
diferen�� taxa vamal�, accize, comision �i TVA, nu exist�.

Ca urmare a acestui fapt, a anul�rii debitului principal prin sentin�� civil� definitiv� �i
irevocabil� �i retinerea unui accesoriu compus din penalit��i de întârziere in suma de ...  lei este
inexistent Conform art.115 alin.l din C.pr.fiscala -OG 92/2003 republicat�, "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" dar din cuprinsul actelor dosarului rezult� c� in sarcina reclamantei nu
exista nici o obligatie de plat� principal� astfel nu poate s� existe nici obligatie de plat� a accesoriilor,
pentru debit principal inexistent rezult� obliga�ie de plata a accesoriilor inexistent�, motiv pentru care
instanta constat� c� actiunea reclamantei este întemeiata pentru suma de ... lei reprezentând penalit��i
de întârziere.

Pentru considerentele ar�tate mai sus, c� suma de ... lei reprezentând penalit��i de întârziere
nu este legal� neexistând debit principal la care s� se calculeze accesorii, in baza art. art. 188
C.pr.fiscala raportat la art. 115 din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala si art. l si 18 din
Legea 554/2004 , instan�a constata întemeiat� ac�iunea reclamantei motiv pentru care o va admite si
va anula actele administrative ca ilegale si netemeinice in baza principiului c� accesoriile urmeaz�
soarta juridic� a principalului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII



HOT�R��TE
Respinge exceptia de perimare

Admite actiunea  formulat� de reclamanta SC E  împotriva pârâtei Directia General� a

Finantelor Publice Timi�,  Autoritatea Na�ional� a V�milor  având ca obiect anulare acte

fiscale.

Anuleaz� Decizia nr. 267/155/13.07.2005 emis� de DGFP Tiini� �i procesului verbal de
control nr....

PRE�EDINTE


