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Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Sibiu a fost investit� în temeiul

art.179 din O.G.92/2003 R cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de �
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, cu

sediul în Sibiu, str.XXXX nr.11, împotriva procesului verbal de control nrX/13.04.2007 întocmit

de Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov �i comunicat petentei în 17.04.2007.

Contesta�ia a fost depus� prin po�t� în data de 14.05.2007 în termenul legal impus

de art.177 (1) din O.G.92/2003 R, fiind înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov sub

nrXX/16.05.2007, iar la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub nr.XXX/25.05.2007.

Obiectul contesta�iei  îl reprezint� m�surile dispuse prin actul contestat privind

plata la bugetul statului a datoriei vamale a sumei totale de XXX lei reprezentând :

� dobânzi taxe vamale - XX lei

� major�ri întârziere taxe vamale - XX lei

� penalit��i întârziere taxe vamale - XX lei

Petenta î�i motiveaz� contesta�ia prin faptul c� procesul verbal de control

nr.X/13.04.2007 prin care s-au recalculat numai accesoriile aferente taxelor vamale, este efectul

direct al Deciziei nr.XX/15.03.2007 emis� de Ministerul Finan�elor Publice – ANAF – Direc�ia

General� de Solu�ionare a Contesta�iilor, decizie pe care petenta „inten�ioneaz� s� o atace

(......) la instan�a de contencios administrativ”, respectiv Tribunalul Sibiu, iar în situa�ia în care

ac�iunea va fi admis� �i accesoriile stabilite urmeaz� a fi înl�turate.
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Din documentele aflate la dosarul cauzei, organul de solu�ionare  a contests�iei

re�ine urm�toarele :

Ministerul Finan�elor Publice – Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� –

Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor a emis Decizia nr.XX/15.03.2007 prin care :

� respinge ca neîntemeiat� contesta�ia împotriva  debitului reprezentând taxe

vamale stabilite prin PVC nr.XX/18.04.2006 ;

� desfiin�eaz� PVC nrXX/18.04.2006 pentru accesoriile aferente taxelor vamale �i

dispune ca organele vamale s� refac� calculul accesoriilor ;

� DRV Bra�ov reface calculul accesoriilor �i întocme�te un nou PVC nr

XX/13.04.2007, act de control ce face obiectul prezentei contesta�ii.

Pân� la data întocmirii prezentei decizii nu s-a f�cut dovada intent�rii ac�iunii în

contencios administrativ împotriva Deciziei nr.XX/15.03.2007, fapt rezultat atât din contesta�ie,

referatul DRV Bra�ov �i coresponden�a ulterioar� efectuat� cu societatea �i biroul de avocatur�

împuternicit de aceasta.

În spe�a dat� sunt aplicabile prevederile art.184 (2) din O.G.92/2003 R  :

Organul de solu�ionare competent poate suspenda procedura, la cerere, dac� sunt motive

întemeiate.”

Întrucât pân� la data emiterii prezentei decizii petenta nu a f�cut dovada atac�rii în

instan�a de contencios administrativ a Deciziei nr.XX/15.03.2007, exprimându-�i prin cererea

formulat� doar inten�ia de a promova ac�iune în contencios, organul de solu�ionare a contesta�iei

apreciaz� c� la momentul emiterii prezentei decizii nu sunt motive întemeiate de a suspenda

solu�ionarea contesta�iei, ca urmare aceasta va fi analizat� pe fond.

În ceea ce prive�te dobânzile, major�rile de întârziere �i penalit��ile de întârziere

aferente taxelor vamale, stabilirea acestora în sarcina petentei reprezint� m�sura accesorie în

raport cu debitul.

Pe cale de consecin��, în mod legal pentru neplata la termen a taxelor vamale,

organul vamal a calculat accesorii aferente în conformitate cu art.115 – 116 din O.G.92/2003 R.

Pentru considerentele re�inute în baza art.181 (5) din O.G.92/2003,
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Respingerea   contesta�iei   ca   neîntemeiat�    pentru   suma   de   XXX   lei

reprezentând :

� dobânzi taxe vamale - XXX lei

� major�ri întârziere taxe vamale - XXX lei

� penalit��i întârziere taxe vamale - XXX lei.

     Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Sibiu în termen de 6 luni de la

comunicare.
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_________________________________________________Serv.Solu�ionare Contesta�ii ___________________________________________
Adresa : Sibiu, Calea Dumbr�vii nr.28-32, cod 550324

Tel : 0269/218176 ; Fax: 0269/218315
Website: www.finantesibiu.ro


