
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Directia Generala a Finantelor Publice

  

    D E C I Z I A  Nr. 8/2005
      privind solutionarea contestatiei formulata de

            <<X>>
          

Directia Generala a Finantelor Publice a fost sesizata de catre A.N.A.F. -
Autoritatea Nationala a Vamilor asupra contestatiei depusa de <<X>>.

Contestatia a fost formulata impotriva actului constatator si a procesului -
verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea la termen a obligatiilor
fata de bugetul de stat, comunicate societatii prin corespondenta cu confirmare de
primire, prin care organele vamale stabilesc in sarcina societatii datorii bugetare,
reprezentand:  dif. taxe vamale,  T.V.A,  dobanzi si penalitati de intarziere. 

Contestatia a fost inaintata in termenul prevazut de art.176 (1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, la organul
emitent al actelor contestate, cu recomandata, conform tichetului prezentat la
dosarul cauzei.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.174 (1) si 178
(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, Directia generala a finantelor publice prin Biroul de solutionare a
contestatiilor se investeste cu solutionarea cauzei.  

I. <<X>> contesta actul constatator si procesul - verbal prin care au fost
calculate diferente drepturi vamale pentru importul unei autoutilitare, respectiv
dobanzi si penalitati de intarziere pentru perioada 09.03.2002 - 17.03.2005, invocand
faptul ca agentul constatator la acel moment a procedat la calculul gresit al creantei
respective. 

II.  Prin actul  constatator, organele vamale din cadrul Directiei Regionale
Vamale, stabileste in sarcina <<X>>, obligatii de plata la bugetul de stat cu titlu de
diferente drepturi vamale, ca urmare a aplicarii taxei in procent de 30%, prin
retragerea regimului tarifar preferential acordat in baza certificatului EUR 1 si dovedit
de catre organele competente ca fiind fals.

Pentru neplata in termen a sumelor datorate bugetului de stat, de la data
importului pana la data redactarii actului constatator, au fost calculate dobanzi si
penalitati de intarziere. Calculul detaliat al dobanzilor si penalitatilor s-a efectuat in
procesul - verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevarsarea obligatiilor
bugetare.

III.  Luand in considerare constatarile organului vamal, motivatiile invocate de
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei in raport cu prevederile
legale in materie, se retin urmatoarele:

Referitor la diferenta taxe vamale, taxa pe valoarea adaugata, dobanzi si
penalitati,

Cauza supusa solutionarii Directiei Generale a Finantelor Publice prin Biroul
de solutionare contestatii este daca se poate investi in solutionarea pe fond a
contestatiei in conditiile in care cauza face obiectul unui dosar penal.  

In fapt, din continutul adresei a Directiei Regionale Vamale si a Centrului
Zonal de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog, organele vamale iau la
cunostinta ca certificatul EUR 1, eliberat pentru autoutilitara a fost falsificat si in
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consecinta autoutilitara acoperita de certificatul mentionat nu beneficiaza de regim
tarifar preferential. Pentru recuperarea diferentelor de drepturi vamale s-a incheiat
actul constatator, iar prin procesul - verbal au fost calculate dobanzi si penalitati de
intarziere.

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei, intocmit de catre
organele vamale, se mentioneaza ca aceasta contestatie face obiectul cauzei penale
a C.Z.C.C.O.A.     

In drept,  art. 183 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, prevede:

“1) Organul de solutionare competent poate suspenda, prin decizie
motivata, solutionarea cauzei atunci cand: [....]

b) solutionarea cauzei depinde, in tot sau in parte, de existenta sau
inexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecati.”

Se retine faptul ca obiectul cauzei penale a C.Z.C.C.O.A. are relevanta in
solutionarea contestatiei formulate de <<X>> pana la pronuntarea unei solutii
definitive si irevocabile de catre instantele judecatoresti.

Astfel, intre stabilirea obligatiilor fiscale datorate, constatate prin actele
incheiate si contestate de societate si stabilirea caracterului infractional al faptelor
savarsite exista o stransa interdependenta de care depinde solutionarea cauzei
dedusa judecatii.

Actul constatator a fost incheiat la cererea organelor de cercetare penala din
cadrul C.Z.C.C.O.A. prin adresa inregistrata la D.R.V., prin care se solicita si
comunicarea prejudiciului creat biroului vamal, ca urmare a acordarii regimului tarifar
preferential pentru autoutilitara in baza certificatului EUR 1 dovedit ca fiind falsificat.

Prioritatea de solutionare in speta o au organele penale care se vor pronunta
asupra caracterului infractional al faptei ce atrage plata la bugetul statului a
obligatiilor datorate si constatate in virtutea faptei infractionale. 

Avand in vedere ca cele precizate mai sus, D.G.F.P.  prin Biroul solutionare
contestatii nu se poate investi in solutionarea pe fond a cauzei, in conditiile in care
aceasta face obiectul unui dosar penal aflat in faza de cercetare, motiv pentru care
se va suspenda solutionarea cauzei civile, pana la ramanerea definitiva a solutiei
date pe latura penala.
       Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor art.
185 (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, se

D E C I D E:

Suspendarea solutionarii contestatiei formulata de <<X>> diferente taxe
vamale, taxa pe valoarea adaugata, dobanzi si penalitati, procedura administrativa
urmand a fi reluata la incetarea motivului care a determinat suspendarea, in
conditiile legii.
 Biroul de solutionare a contestatiilor va asigura comunicarea prezentei celor
in drept.

Prezenta decizie emisa poate fi atacata, potrivit legii.
 
   DIRECTOR EXECUTIV,
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