D E C I Z I E nr. .
privind solu ionarea contesta iei formulat de RA pentru RI (decedat) înregistrat
la DGRFP Timi oara sub nr. ./30.04.2015

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost sesizat
de c tre Biroul Vamal de Interior Timi cu adresa nr. /28.04.2015, înregistrat
la Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara sub nr.
/30.04.2015, asupra contesta iei formulate de
RA pentru RI (decedat)
CNP RI: ..,
cu domiciliul în localitatea .., jud. Timi
înregistrat la Direc ia Regional Vamal - Biroul Vamal de Interior Timi sub
nr. ./26.01.2015 i la D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ./30.04.2015.
Doamna RA formuleaz contesta ie împotriva Deciziei referitoare de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale din anii preceden i nr. /16.12.2014 emis
de Direc ia Regional Vamal - Biroul Vamal de Interior Timi emis pe numele
contribuabilului RI, decedat la data de 07.12.2013 conform Certificatului de
deces seria
nr. . eliberat de Prim ria comunei .. la data de 09.12.2013,
existent în fotocopie la dosarul cauzei.
Suma total contestat este în cuantum de . lei reprezentând:
- major ri de întârziere i dobânzi aferente taxelor vamale - ... lei
- major ri de întârziere i dobânzi aferente TVA .... lei
- major ri de întârziere i dobânzi aferente accizei .... lei.
Din verificarea îndeplinirii condi iilor de procedur , organul competent în
solu ionarea contesta iei a constatat c d-na. RA a formulat contesta ia împotriva
Deciziei referitoare de plat accesorii aferente obliga iilor fiscale din anii
preceden i nr. ./16.12.2014 emis pe numele domnului RI, în calitate de so ie
supravie uitoare.
Cauza supus solu ion rii este dac Direc ia General Regional a
Finan elor Publice Timi oara se poate investi cu solu ionarea pe fond a
contesta iei în condi iile în care RA nu a respectat dispozi iile obligatorii ale art.
206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat ,
respectiv nu a depus dovada calit ii de mo tenitor al debitorului RI, decedat.
În fapt, contesta ia înregistrat la Direc ia Regional Vamal - Biroul
Vamal de Interior Timi sub nr. ../26.01.2015 a fost formulat i semnat de dwww.anaf.ro
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na. RA, pentru debitorul RI, so ul s u, decedat la data de 07.12.2013, a a cum
rezult din fotocopia Certificatului de deces seria
nr.
eliberat de Prim ria
comunei . la data de 09.12.2013.
În drept, sunt incidente urm toarele dispozi ii legale:
OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat:
ART. 25
Creditorii i debitorii
(1) În raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare
ale unor drepturi de crean fiscal prev zute la art. 21, iar debitorii sunt acele
persoane care, potrivit legii, au obliga ia corelativ de plat a acestor drepturi.
(2) În cazul în care obliga ia de plat nu a fost îndeplinit de debitor, debitori
devin, în condi iile legii, urm torii:
a) mo tenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
b) cel care preia, în tot sau în parte, drepturile i obliga iile debitorului supus
diviz rii, fuziunii ori reorganiz rii judiciare, dup caz;
c) persoana c reia i s-a stabilit r spunderea în conformitate cu prevederile
legale referitoare la faliment;
d) persoana care î i asum obliga ia de plat a debitorului, printr-un
angajament de plat sau printr-un alt act încheiat în form autentic , cu
asigurarea unei garan ii reale la nivelul obliga iei de plat ;
e) persoana juridic , pentru obliga iile fiscale datorate de sediile secundare
ale acesteia;
f) alte persoane, în condi iile legii.
ART. 205
Posibilitatea de contestare
( )
(2) Este îndrept it la contesta ie numai cel care consider c a fost lezat în
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.
ART. 206
Forma i con inutul contesta iei
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:
( )
e) semn tura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum i
tampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calit ii de împuternicit al
contestatorului, persoan fizic sau juridic , se face potrivit legii.
Din interpretarea acestor dispozi ii legale reiese ca este îndrept it s
formuleze contesta ie numai cel care a fost lezat în drepturile sale printr-un act
administrative fiscal sau prin lipsa acestuia.
În considerarea art.25 alin.(1) din OG nr.92/2003, republicat , citat mai
sus, se re ine c titularul dreptului la ac iune este debitorul, persoana fizic
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sau juridic în sarcina c reia au fost stabilite obliga iile de plat , în situa ia
dat dl. RI.
În procedura administrativ de solu ionare a contesta iei, legiuitorul a
prev zut posibilitatea i a altor persoane de a formula cereri în m sura în care le
sunt lezate/afectate interesele juridice de natur fiscal , dar în calitate de
intervenien i i nu de titulari ai dreptului la ac iune.
Mai mult, potrivit textelor de lege invocate, contesta ia formulat de
debitorul obliga iei de plat , ca titular al dreptului la ac iune, trebuie s respecte
anumite cerin e precizate expres de lege, sub sanc iunea respingerii ei, f r a se
mai antama fondul cauzei.
Din documentele existente la dosarul cauzei au rezultat urm toarele:
- în anul 2005 autoritatea vamal a ini iat controlul a posteriori pentru
certificatul de circula ie a m rfurilor EUR1 nr. L .. emis de autorit ile vamale
germane, controlul având ca rezultat faptul c autorit ile vamale emitente nu au
confirmat originea preferen ial a autoturismului marca , apar inând d-lui. RI,
fapt ce a determinat emiterea Actului constatator nr. ../16.08.2005, prin care în
sarcina acestuia au fost stabilite diferen e de încasat în sum total de . lei;
- împotriva Actului constatator nr.
./16.08.2005 dl. RI a formulat
contesta ie care a fost solu ionat prin Decizia nr. / ./14.11.2005 emis de
Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Timi ;
- în condi iile în care petentul nu a achitat în termenul legal obliga ia
vamal în sum total de
lei stabilit prin Actul constatator nr. /16.08.2005,
autoritatea vamal a declan at procedura de executare silit în vederea recuper rii
acestor obliga ii vamale, precum i a obliga iilor accesorii aferente acestora;
- în vederea recuper rii datoriei vamale Biroul de execut ri silite din cadrul
DRV Timi oara a procedat la declan area procedurii de executare silit .
Raportând starea de fapt la normele legale incidente rezult c raportul
juridic de drept vamal având ca obiect importul autoturismului marca . în
regim tarifar preferen ial cu scutire de la plata taxelor vamale, are ca i titular al
dreptului procesual activ
persoana care a efectuat importul autoturismului
suspus indigeniz rii, respectiv pe dl. RI.
Astfel în condi iile în care debitorul, dl. RI, nu a achitat de bun -voie
datoria vamal stabilit în sarcina sa, autoritatea vamal a fost abilitat s duc la
îndeplinire m surile asigur torii i s efectueze procedura de executare silit
conform dispozi iilor Codului de procedur fiscal .
De altfel, a a cum rezult din documentele existente la dosarul cauzei
împotriva actelor de executare silit debitorul RI a declan at procedura de
executare silit ce a f cut obiectul dosarului nr.
./ ../2012 aflat pe rolul
Judec toriei Timi oara care i-a declinat competen a în favoarea Tribunalului
Timi .
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La data de 01.03.2013 Tribunalul Timi prin Hot rârea civil nr.
./01.03.2013 a respins contesta ia la executare formulat de RI, în calitate de
contestator; împotriva acestei hot râri nu s-a mai exercitat calea de atac.
A a cum se poate observa din cele descrise mai sus toate documentele
emise de autoritatea vamal au ca debitor pe RI i nu pe so ia acestuia, RA,
persoana care a formulat i semnat contesta ia împotriva Deciziei referitoare de
plat accesorii aferente obliga iilor fiscale din anii preceden i nr. ../16.12.2014
emis de Direc ia Regional Vamal - Biroul Vamal de Interior Timi .
Înveder m c în cuprinsul contesta iei formulate d-na. RA a precizat c RI
a decedat în data de 07.12.2013 , precum i faptul c nici succesiunea nu am
putut s o fac ( ) .
De i legiuitorul la art. 25 alin. (2) din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat, a reglementat categoriile de persoane care devin
debitori în situa ia în care obliga ia de plat nu a fost îndeplinit de debitor, se
constat c d-na. RA nu a depus în motivarea contesta iei dovezi de natura
mijloacelor de prob reglementate de Codul de procedur fiscal care s
determine încadrarea acesteia la una din literele enumerate în cuprinsul alin. (2)
al art. 25, respectiv:
- mo tenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;
- cel care preia, în tot sau în parte, drepturile i obliga iile debitorului
supus diviz rii, fuziunii ori reorganiz rii judiciare, dup caz;
- persoana c reia i s-a stabilit r spunderea în conformitate cu prevederile
legale referitoare la faliment;
- persoana care î i asum obliga ia de plat a debitorului, printr-un
angajament de plat sau printr-un alt act încheiat în form autentic , cu
asigurarea unei garan ii reale la nivelul obliga iei de plat ;
- persoana juridic , pentru obliga iile fiscale datorate de sediile secundare
ale acesteia;
- alte persoane, în condi iile legii.
Pe cale de consecin rezult c în cauz d-na. RA nu a dovedit calitatea sa
procesual , printre condi iile care trebuie îndeplinite pentru a se trece la analiza
pe fond a contesta iei fiind i calitatea procesual activ (art. 206 lit. e din Codul
de procedur fiscal , republicat), care presupune identitate între persoana
semnatar a contesta iei i dreptul dedus judec ii.
Calitatea de parte în procedura administrativ de solu ionare a contesta iei
se dobânde te prin exercitarea ac iunii, ceea ce semnific aspectul c în m sura în
care anumite condi ii sunt necesare pentru exerci iul ac iunii, în aceea i m sur
ele sunt i condi ii pentru a fi parte în procedura administrativ de solu ionare a
contesta iei. O condi ie pentru a fi parte în procedura administrativ de
solu ionare a contesta iei este ca interesul s fie legitim, juridic, respectiv s fie în
leg tur cu preten ia formulat , cu dreptul subiectiv civil sau cu situa ia juridic
legal pentru a c rei realizare demersul procedurii este obligatoriu.
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Având în vedere cele precizate, se re ine c d-na. RA nu a f cut dovada c
este titulara dreptului în raportul juridic dedus judec ii, neprezentând niciun
document din care s rezulte calitatea procesual activ a sa, astfel încât Direc ia
General Regional a Finan elor Publice Timi oara nu se poate investi cu
solu ionarea pe fond a cauzei a a dup cum prevede art. 213 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedur fiscal , republicat :
ART. 213
Solu ionarea contesta iei
( )
(5) Organul de solu ionare competent se va pronun a mai întâi asupra
excep iilor de procedur i asupra celor de fond, iar când se constat c acestea
sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.
În spe sunt incidente i prevederile art. 217 din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedur fiscal , republicat :
ART. 217
Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
(1) Dac organul de solu ionare competent constat neîndeplinirea unei
condi ii procedurale, contesta ia va fi respins f r a se proceda la analiza pe
fond a cauzei.
coroborate cu prevederile pct. 12 din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat :
«12. Instruc iuni pentru aplicarea art. 217 din Codul de procedur fiscal Respingerea contesta iei pentru neîndeplinirea condi iilor procedurale
12.1. Contesta ia poate fi respins ca:
( )
b) fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta, în situa ia în
care aceasta este formulat de o persoan fizic sau juridic lipsit de calitate
procesual ;
Fa de cele prezentate mai sus, contesta ia formulat de d-na. RA urmeaz
a fi respins ca fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta,
re inându-se culpa procedural în care se afl aceasta prin nede inerea i
neprezentare în motivarea contesta iei a unor înscrisuri de natura mijloacelor de
prob care s fac dovada calit ii de debitor al d-nei. RA, în considerarea
dispozi iilor alin. (2) al art. 25 din Codul de procedur fiscal , republicat.
Rezult astfel c DGRFP Timi oara ca organ competent în solu ionarea
contesta iei se afl în imposibilitatea antam rii fondului cauzei, determinat de
neîndeplinirea condi iei procedurale referitoare la calitatea procesual activ a
semnatarului contesta iei.
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Pentru considerentele re inute i în temeiul prevederilor art. 25, art. 205, art.
206, art. 213, art. 217 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal ,
republicat, pct. 12 din Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instruc iunilor
pentru aplicarea titlului IX din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur
fiscal , republicat , în baza referatului nr. ., se
DECIDE
- respingerea contesta iei formulat împotriva Deciziei referitoare de plat
accesorii aferente obliga iilor fiscale din anii preceden i nr. ./16.12.2014 emis
de Direc ia Regional Vamal - Biroul Vamal de Interior Timi , pentru suma de
. lei reprezentând:
- major ri de întârziere i dobânzi aferente taxelor vamale - .... lei
- major ri de întârziere i dobânzi aferente TVA ... lei
- major ri de întârziere i dobânzi aferente accizei ... lei,
ca fiind depus de o persoan lipsit de calitatea de a contesta.
- prezenta decizie se comunic la:
RA
Biroul Vamal de Interior Timi ,
cu aplicarea prevederilor pct. 7.6. din OPANAF nr.2906/2014.
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi
atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Timi în termen de 6 luni de la
primirea prezentei.
DIRECTOR GENERAL,
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