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              DECIZIA  NR.   ....  din   ...06.2008

privind modul de solu Ńionare a contesta Ńiei formulate de domnul V. D.
înregistrate la Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a jude Ńului Vâlcea sub nr. .....
din ....04.2008 .

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea a fost sesizată de Directia
Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Vâlcea cu adresa nr....../....04.2008,
asupra contestaŃiei formulate de domnul  V.D.   din ......., inregistrata la aceasta sub nr.
....../.....04.2008. 

ContestaŃia are ca obiect suma de ...... lei , stabilită prin Decizia nr. ... din ....../.2008
referitoare la obligaŃia de plată accesorii întocmită de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Vâlcea reprezentând majorări de întârziere pe luna februarie 2008
pentru titlul excutoriu D...../...10.2007 emisă de Directia Judeteana pentru Accize si
Operatiuni Vamale  Vâlcea, reprezentând :

-    ..... lei majorări de întârziere aferente taxelor vamale ; 
-    ..... lei majorări de întârziere aferente TVA;
-    ..... lei majorări de întârziere aferente accize.
ContestaŃia este formulată de catre dl V. D., domiciliat in localitatea ......., str. ......

nr. ..., bl. ..., sc. .., ap. ..., conform prevederilor  art.206, alin.1lit. e) din OG 92/2003 rep.
privind Codul de procedura fiscala.

Actul administrativ contestat a fost comunicat D-lui V. D. la data de ....03.2008,
conform confirmării de primire existente in copie la dosarul cauzei, iar contestatia a fost
înregistrata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Rm. Vâlcea la data de
....04.2008, respectându-se astfel, termenul legal de 30 zile prevăzut de art.207 alin.(1)
din OG 92/2003 rep. la data de 31.07.2007, privind Codul de procedură fiscală.

Obiectul contestatiei formulate de Dl.V.D.  il reprezinta obligatiile de plata accesorii,
respectiv decizia de recalculare majorari de intarziere pe luna ...... 2008 pentru titlul
executoriu D.../..../....10.2007, emisă de Directia  Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale  Vâlcea.

Constatând că în speŃă sunt întrunite condiŃiile prevăzute la art.205 alin.(1) şi
art.209, alin.1, lit.a din OG 92/2003 republicată privind Codul de procedură fiscală,
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este competentă să soluŃioneze
contestaŃia formulata de domnul V. D. înregistrata sub nr. ....../ .....04.2008.

Procedura legală fiind îndeplinită s-a trecut la analiza pe fond a contestatiei.

I.Din analiza documentelor existente la dosarul cau zei se constat ă
urm ătoarele:

A. Domnul V. D  contestă Decizia nr. .... din ....02.2008 referitoare la obligaŃia de
plată accesorii , respectiv decizia de recalculare majorari de intarziere emisă de DirecŃia
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea, motivând următoarele :



Petentul invocă faptul ca pe rolul Judecatoriei Rm. Valcea, se afla in curs de
solutionare contestatia la executare formulata impotriva somatiei nr. ...../.....11.2007 emisa
de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Autoritatea Nationala a Vamilor ,  
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova , in dosarul de executare
nr....../2007, inclusiv impotriva titlului executoriu D../..../.....10.2007. 

În consecinŃă , petentul susŃine că, pe timpul derularii proceselor aflate pe rolul
Judecatoriei Rm. Valcea , Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Valcea
nu mai poate calcula si emite decizii de majorari de taxe vamale , TVA si accize, emiterea
acesteia fiind nelegala si  netemeinica.

 B. Din actele contestate  rezult ă urm ătoarele:
În data de .....02.2008, DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale

Vâlcea a emis Decizia nr. .... referitoare la obligaŃia de plată accesorii, prin care s-au
calculat accesorii pe perioada .....02.2008- .....02.2008  în sumă totală de ..... lei pentru
plata cu întârziere a obligaŃiilor reprezentând taxe vamale, TVA şi accize stabilite de
organele vamale în sarcina Domnului Vasile Dumitru.

Accesoriile au fost calculate în temeiul art. 88 lit.c si art. 119 din Ordonanta
Guvernului. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat la data de
31.07.2007 .

Din Decizia nr. .../ ......02.2008, referitoare la obligaŃia de plată accesorii rezultă că
acestea au fost calculate pentru obligaŃiile de plată individualizate prin Decizia pentru
regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
D..../..../....08.10.2007 emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale
Vâlcea.

II. Luând în considerare constat ările organului de control vamal, motiva Ńiile
invocate de petent, documentele existente la dosaru l cauzei, precum şi actele
normative în vigoare pe perioada supus ă controlului, se re Ńin urm ătoarele:

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice a judeŃului Vâlcea este investită să se
pronunŃe dacă majorările de întârziere stabilite prin Decizia nr. ../ ....02.2008 referitoare la
obligaŃia de plată accesorii în sumă totală de ... lei , stabilite de Directia Judeteana pentru
Accize si Operatiuni Vamale Vâlcea în sarcina domnului Vasile Dumitru sunt legal
datorate de acesta.

În fapt, prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare
stabilite de controlul vamal nr. .../../...10.2007 emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize
şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea organele vamale au procedat la  stabilirea în sarcina
Domnului D. V. a sumei de ...... lei reprezentând diferenŃa de datorie vamala pentru
importul autoturismului rulat marca ........ DTI, serie sasiu ........ achiziŃionat din Germania
pentru care iniŃial a beneficiat de preferinŃe tarifare. Totodata, prin aceasta au fost
calculate si majorari de intirziere pe perioada ......03.2006- ....10.2007 in suma de ...... lei.

Împotriva acesteia Dl V. D. a formulat contestaŃie înregistrată la Biroul Vamal sub
nr. ..../ .....11.2007 si la DirecŃia FinanŃelor Publice a Jud. Vâlcea sub nr. ..../......11.2007,
asupra careia cea din urma s-a pronuntat pe fondul cauzei, prin Decizia nr. ..../
.....12.2007  si a respins-o ca neîntemeiată pentru suma totala de  ...... lei reprezentând
diferenŃe de taxe vamale accize si accesorii .

Pentru diferenta de datorie vamala in suma de ..... lei stabilita prin Decizia pentru
regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
..../..../.....10.2007 aceasta decizie, neachitate la scadenŃă, DirecŃia JudeŃeana pentru
Accize şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea a procedat la calcularea de majorări de întârziere în
sumă totală de ..... lei pentru perioada ....02.2008 - ....02.2008 , comunicate petentului
la data de .....03.2008 prin Decizia nr. ..../ .... .02.2008 referitoare la obliga Ńia de plat ă
accesorii.
        



În drept,  art. 119, alin.1 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată la data de 31.07.2007, precizează :

  “ Pentru neachitarea la termenul de scaden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor de
plată, se datoreaz ă după acest termen major ări de întârziere.”

“ART. 120   Majorări de întârziere
    (1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând
cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate,
inclusiv. 
         (4) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), se datorează majorări de întârziere după
cum urmează:

a) pentru impozitele, taxele şi contribuŃiile stinse prin executare silită, până la data
întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăŃii preŃului în rate, majorările
de întârziere se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a
avansului. Pentru suma rămasă de plată, majorările de întârziere sunt datorate de către
cumpărător;

b) pentru impozitele, taxele şi contribuŃiile debitorului declarat insolvabil, până la
data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilităŃii, inclusiv.[...]
        (7) Nivelul majorarii de întârziere este de 0,1% pe ntru fiecare zi de întârziere, şi
poate fi modificat prin legile bugetare anuale."

De asemenea potrivit art. 88, lit. c , din OG92/2003 Privind codul de procedura
fiscala, acte administarative asimilate deciziilor de impunere sunt considerete si deciziile
referitoare la obligatiile de plata accesorii.

Din prevederile legale anterior precizate rezultă ca în situaŃia în care  contribuabilii
nu îşi achită obligaŃiile de plată datorate bugetului de stat în termenul legal prevăzut de
lege, aceştia datorează majorări de întârziere al căror nivel este de 0,1% pentru fiecare zi
de întârziere, calculate de la scadenŃă şi până la data stingerii acestora inclusiv prin
modalităŃile prevăzute de lege.

Dl. V. D. nu a achitat diferenta de datorie vamala de  in suma de ...... lei lei si drept
urmare, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.119 “Dispozi Ńii generale privind major ări
de întârziere  “ din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat la data de
31.08.2007 si ale art. 120 din acelasi act normativ  “ Majorari de intarziere  “, mentionate
anterior.

Din coroborarea prevederilor legale  sus prezentate se reŃine că pentru
neachitarea  diferenŃelor de impozite şi taxe, contribuŃii, precum şi cele administrate de
organele vamale stabilite de organele competente,  majorările de întârziere se datorează
începând cu ziua imediat următoare scadenŃei impozitului, taxei sau contribuŃiei, pentru
care s-a stabilit diferenŃa, până la data stingerii acesteia inclusiv.

Astfel, pentru perioada ....02-.....02.2008, DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi
OperaŃiuni Vamale Vâlcea a emis Decizia referitoare la obliga Ńia de plat ă accesorii nr.
..../ ......02.2008 prin care a calculat accesorii pe aceasta perioada in suma totala de
..... lei, astfel:

- major ări de întârziere taxe vamale ...... x ....zile x 0, 1 % =   ...... lei ;
- major ări de întârziere TVA                  ..... x ....z ile x 0,1 % =     .....  lei;
- major ări de întârziere accize                  ..... x ..... zile x 0,1 % =    .. ..  lei.

Total           ...... lei
Drept urmare, cum petentul nu a achitat datoria vamala stabilita prin Decizia privind

regularizarea situaŃiei nr.  ..../...../.....10.2007, se reŃine că acesta datoreaza majorari de
intârziere până la data achitarii acesteia inclusiv.

Referitor la sustinerea petentului potrivit căreia, în situaŃia în care a contestat atât
decizia prin care i s-a stabilit debitul iniŃial, cât şi somaŃia de plată emisă ulterior prin
contestaŃie la executare, neexistând nici o soluŃie definitivă şi irevocabilă, emiterea



deciziilor referitoare la obligaŃia de plată accesorii este nelegală şi netemeinică, aceasta
nu poate fi retinuta in solutionarea favorabila a cauzei din urmatoarele considerente :

In conformitate cu art.215, alin.1 şi alin.2 din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată la 31.07.2007 :

" Suspendarea executării actului administrativ fiscal.
(1) Introducerea contestaŃiei pe calea administrativă de atac nu suspendă

executarea actului administrativ fiscal.
(2) DispoziŃiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a

cere suspendarea actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. InstanŃa competentă poate suspenda executarea
dacă se depune o cauŃiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate[....]."

Drept urmare, cum în contestaŃia formulată petentul nu vine cu nici un alt argument
si nu prezinta hotarirea irevocabila prin care datoria vamala ca debit principal a fost
anulata de instanta judecatorească, ci sustine numai că dosarul se află pe rolul
Tribunalului Vâlcea, potrivit considerentelor reŃinute anterior şi a principiului de drept "
accesorium sequitur principale " , contestatia formulată apare ca neantemeiata.

Având în vedere considerentele reŃinute mai sus şi în temeiul art.205 alin.(1) şi
art.209 alin.(1) lit. a); art.211 şi art.216 alin.(1) din OG92/2003 privind Codul de Procedură
Fiscală republicat se:

              D E C I D E :

Respingerea contestaŃiei formulate de dl. V.  D. ca neîntemeiata pentru suma de
..... lei , reprezentind majorari de intarziere calculate pe luna ...... 2008 pentru neachitarea
la termenul scadent al diferentei de datorie vamala in suma de ..... lei stabilita prin Decizia
de regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.
.../.../....10.2007 emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Vâlcea .

Decizia este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi atacată la
Tribunalul Vâlcea în termen de 180 de zile de la comunicare.

DIRECTOR EXECUTIV,
 Ec. ..............................


