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D E C I Z I E nr. 2434/471/20.12.2010
privind solutionarea contestatiei formulate de G, inregistrata
la DGFP Timis sub nr. .
Biroul Solutionarea contestatiilor al DGFP-Timis a fost sesizat
de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara prin
adresa nr....inregistrata la DGFP-Timis sub nr.... cu privire la contestatia
formulata de G. cu sediul in L ..........
Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin
Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu nr. ..
emis de DRAOV Timisoara prin care petenta a fost obligata la plata sumei de
.. lei, reprezentand accesorii, a fost depusa in termenul prevazut de art. 207
alin.1 din OG nr. 92/2003, republicata, titlul IX fiind semnata si autentificata
prin semnatura administratorului.
Din analiza dosarului contestatiei se constata ca au fost intrunite
conditiile prevazute de art.206 si art. 209 din OG nr. 92/2003 republicata, titlul
IX, privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor
administrative fiscale; DGFP Timis prin Biroul solutionarea contestatiilor este
competenta sa se pronunte asupra contestatiei.
I. Prin Contestatia formulata si inregistrata la DGFP Timis sub
nr... petenta solicita:
- anularea Procesului - verbal privind calculul sumelor prevazute prin
titlu executoriu nr... pentru suma de ..lei reprezentand ccesorii aferente
obligatiilor fiscale emis de catre DRAOV TIMISOARA.
Petenta
considera ca netemeinica stabilirea acestor sume
intrucat:

- bunul pentru care s-a nascut datoria vamala nu se afla in proprietatea
gradinitei ;
- autoturismul in cauza nu figureaza inregistrat in evidenta contabila a
unitatii;
- in Actului constatator nr... emis de Biroul Vamal Bors
la pozitia “
titularul operatiunii “ este inscris numele M..
- din declaratia data de doamna P.. in calitate de contabil sef al ... la acea
data rezulta ca in unitate nu a intrat si nu a fost inregistrat in evidenta
contabila nici un autoturism;
- la dosarul din Vama Bors nu exista inscrisul “accept de donatie “ in
original, cu semnatura si stampila unitatii.
Unitatea considera ca nu poate fi obligata la plata datoriei
vamale intrucat nu datoreaza aceasta datorie vamala.
II. Procesul Verbal privind calculul sumelor prevazute prin
titlul executoriu nr... prin care petenta a fost obligata la plata sumei de .. lei
a fost incheiat in baza prevederilor art. 142 alin.6 din OG nr. 92/2003,
republicata
si reprezinta majorari de intarziere aferente debitelor
individualizate prin Actul constatator nr... fiind calculate pentru perioada ...
III. Avand in vedere documentele existente in dosarul cauzei
organul de solutionare a contestatiei precizeaza urmatoarele:
- actul constatator nr... a fost emis de Biroul Vamal Bors ca urmare a
faptului ca pentru autoturismul introdus in tara in baza declaratiei vamale ..
nu s-au respectat conditiile de încheiere a regimului de tranzit vamal in
termenul impus de organul vamal; s-au stabilit diferente de drepturi vamale in
suma de .. lei;
- debitul individualizat prin actul constatator nr... nu a fost achitat de
petenta, actul constatator fiind atacat in instnta;
- prin Sentinta civila nr... Judecatoria .. s-a pronuntat asupra actiunii
civile introduse de petenta G.. 5 impotriva Directiei Regionale Vamale, in
sensul ca, intrucat partile nu au fost prezente la judecarea cauzei, in
conformitate cu prevederile art.248 din Codul de procedur civila, actiunea
formulata de petenta este perimata;
Fata de cele precizate, DGFP Timis prin Biroul solutionare
contestatii precizeaza :
- in conformitate cu prevederile
art.154 din Codul pde procedura
civila, termenul de perimare presupune :
“(1) Perimarea are drept urmare ca toate actele de procedura facute in acea
instanta nu-si produc efectele”, prin urmare se revine la starea initiala, adica in

sarcina petentei a ramas ca datorate drepturile vamale stabilite prin Actul
constatator nr..;
- prin Actul constatator nr... s-au recalculat drepturile vamale de import
ca urmare a acordarii neintemeiate a regimului vamal preferential pentru
autoturismul importat si care nu a fost prezentat la vama de destinatie
stabilindu-se in sarcina petentei diferente in plus in suma de .. lei reprezentand
taxe vamale, comision si TVA;
- petenta
nu a achitat in termenul de scadenta obligatiile vamale
stabilite de organul vamal, motiv pentru care au fost calculate dobanzi si
penalitati de intirziere inscrise in actul administrativ contestat, respectiv
Procesul verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu nr. ..
Avand in vedere ca importul autoturismului s-a derulat in anul
1997, Actul constatator nr. ..rin care s-a stabilit diferenta de drepturi vamale a
fost emis in anul 2001, cauza supusa solutionarii este daca organul vamal
este indreptatit a solicita accesorii aferente acestor drepturi vamale.
In drept, termenul de prescriptie, este reglementat de OG nr.
11/1996 privind executarea creantelor bugetare, in vigoare la data nasterii
dreptului de a cere executare silita care la art. 97 si art.98 precizeaza:
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita
ART. 97
“ Termenele de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita privind o
creanta bugetara incep la data cand, potrivit legii, se naste acest drept.
ART. 98
Dreptul de a cere executarea silita a creantelor bugetare se prescrie
dupa cum urmeaza:
a) in termen de 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita
pentru creantele bugetare provenind din impozite, taxe, alte contributii
stabilite potrivit legii, precum si din majorarile aferente;”
- conform art. 16 si art. 17 din Decretul nr. 167/1958 privind prescriptia
extinctiva si inceperea unui nou termen :
ART. 16
“ Prescriptia se intrerupe:
a) prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de cel in
folosul caruia curge prescriptia.
b) prin introducerea unei cereri de chemare in judecata ori de arbitrare, chiar
daca cererea a fost introdusa la o instanta judecatoreasca, ori la un organ de
arbitraj, necompetent;
c) printr-un act incepator de executare.
ART. 17
Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea
care a intrerupt-o.

Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie.”
Fata de prevederile legale de mai sus se retine ca termenul de
prescriptie a dreptului organelor vamale de a stabili obligatii vamale pentru un
debit datorat in anul 1997 începe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului
urmator celui în care s-a nascut creanta fiscala respectiv, 1 ianuarie 1998,
astfel, termenul de 5 ani privind dreptul organelor de control de a stabili
obligatii fiscale suplimentare se implinea la data de ...
Din continutul dosarului contestatiei nu rezulta daca organele
vamale au respectat termenele procedurale si
au actionat inlauntrul
termenului de prescriptie prin emiterea unei somatii.
Avand in vedere ca la dosarul contesatiei nu a fost depuse
documente din care sa rezulte intreruperea termenului de prescriptie, a faptului
ca in referatul de sustinere al contestatiei nu se face referire la acte de
incepere a executarii silite, precum si faptul ca Instanta a hotarat perimarea
cauzei pe motivul ca partile ( in speta atat petenta, cat si organul vamal) nu
s-au prezentat pentru sustinerea cauzei, se impune desfiintarea si refacerea
actului contestat.
La refacerea actului contestat organul vamal va avea in vedere
toate documentele care au stat la baza emiterii Actului constatator nr...
precum si actele emise privind executarea silita care ar fi intrerupt perioada
de prescriptie.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza
referatului nr. .. in temeiul Legii nr. 86/2008 coroborat cu prevederile OG
nr.92/2003, republicata privind solutionarea contestatiilor formulate impotriva
masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele
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1. desfiintarea si refacerea Procesul verbal privind calculul sumelor
prevazute prin titlu executoriu nr... emis de DRAOV Timisoara pentru suma
.. reprezentand accesorii cu aplicarea prevederilor art. 216 alin. (3) din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata potrivit carora "prin

decizie se poate desfiinta total sau partial actul administrativ atacat, situatie in
care urmeaza sa se incheie un nou act administrativ fiscal care va avea in
vedere strict considerentele deciziei de solutionare,” coroborat cu prevederile
pct. 12.7 si 12.8 din Ordinul ANAF nr.519/2005;
.

2. prezenta decizie se comunica :
- DRAOV Timisoara
- G ..
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