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privind solutionarea contestatiei formulate de S.C.” X

Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Sibiu a fost investit� în

temeiul art.175 �i art.179 (1), lit.a) din O.G.nr.92/2003 R – privind Codul de procedur� fiscal�,

cu solu�ionarea contesta�iei formulat� de S.C. X ” S.R.L. împotriva actului constatator

nr./26.09.2001 �i a procesului verbal de contraven�ie nr/26.09.2001 întocmite de Biroul

Vamal Sibiu, a  proceselor verbale privind calculul dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere

întocmite de Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov.

Contesta�ia are ca obiect suma total� de XXXX lei, precizat� prin adresa

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub nr/10.03.2006 reprezentând :

�   XXX lei - taxe vamale ;

�       XXX lei - comision vamal ;

�   XXXXX lei - accize ;

�   XXXXX lei - TVA ;

� XXXXXX lei - dobânzi ;

�      XXXX lei - penalit��i de întârziere ;

�      XXXXX lei - amend� contraven�ional�.

1. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a

Jude�ul Sibiu se poate investi cu analiza pe fond  a contesta�iei privind actul constatator

nr./26.09.2001, proceselor verbale nrXXXXXXXXXXXXX în condi�iile în care contestatoarea

nu a  respectat termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac.

În fapt, din documentele aflate în copie la dosarul cauzei, respectiv confirmarea

de primire, rezult� c� actul constatator nr/26.09.2001 a fost comunicat societ��ii în data de

28.09.2001, la sediul din Sibiu, str.XXXX.

De asemenea actul constatator nr./26.09.2001 împreun� cu procesul verbal

nr./08.11.2001 a fost comunicat societ��ii �i în data de  29.11.2001 o dat� cu soma�ia
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nr/27.11.2001, la noul sediu din Cisn�die, strXXXX, conform adeverin�ei de  primire a

soma�iei nr.XXXXXXXX/27.11.2001, semn�tura de primire fiind confirmat� cu �tampila

societ��ii.

Pe soma�ia nr./27.11.2001 se face men�iunea c� o dat� cu aceasta s-a

transmis societ��ii în copie actul constatator nr/26.09.2001 �i procesul verbal nr/08.11.2001.

Procesele verbale nr./03.02.2004 �i /03.02.2004 au fost communicate societ��ii

la adresa din Cisn�die, strXXXXXXXX în data de 06.02.2004 conform confirm�rii de primire

anexate la dosarul cauzei.

Contesta�ia a fost transmis� de societate prin po�t� cu scrisoare recomandat�,

data po�tei  fiind 12.01.2006.

Contesta�ia a fost înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov sub

nr.16.01.2006 iar la Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu sub nr/03.02.2006.

În drept art.177 din O.G.nr.92/2003 R – privind Codul de procedur� fiscal�,

prevede :

(1) “Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii

actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii”.

(……)

(4) Dac� actul administrativ fiscal nu con�ine elementele prev�zute la art.43

alin.(2) lit.i), contesta�ia poate fi depus� în termen de 3 luni de la data comunic�rii actului

administrativ fiscal, organului de  solu�ionare competent”.

Conform prevederilor art.43 alin.(2) lit.i) din O.G.nr.92/2003 R, actul

administrativ fiscal trebuie s� cuprind� urm�toarele elemente : “posibilitatea de a fi contestat,

termenul de depunere a contesta�iei �i organul la care se depune contesta�ia”.

Întrucât actul constatator nr./26.09.2001, procesele verbale nXXXXXXX nu

con�in elementele prev�zute la art.43 alin.(2) lit.i), contesta�ia putea fi depus� în termen de 3

luni de la data comunic�rii acestor acte.

Indiferent de data luat� în considerare ca �i dat� a comunic�rii actelor

men�ionate anterior respectiv : 28.09.2001, 29.11.2001 sau 06.02.2004 rezult� c� termenul

de conzestare de 3 luni prev�zut la art.43 alin.(2) lit.i) a fost dep��it.

Având în vedere faptul c� petenta nu a respectat termenul de depunere a

contesta�iei pentru actul constatator nr/26.09.2001, procesele verbale nrXXXXXXX

contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a  cauzei, a�a cum se prevede

la art.187 (1) din O.G.nr.92/2003 R.

   2.  Referitor la cap�tul der cerere privind procesul verbal nr.99/21.09.2005 de calcul

a dobânzilor  aferente drepturilor de import, contesta�ia se consider� depus� în termenul

legal întrucât din actele dosarului cauzei nu se poate verifica respectarea termenului de
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depunere a contesta�iei, iar în urma demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei

la care contestatoarea  a luat cuno�tin�� de actul administrativ fiscal în cauz�, conform

pct.3.9 din O.M.F.P. nr.519/2005.

Deoarece în sarcina S.C.” X  S.R.L. Cisn�die s-a stabilit un debit de natura

drepturilor  de import, în sum� de XXXXX lei, aceasta datoreaz� conform principiului de drept

“accesoriul urmeaz� principalul”  �i dobânzile aferente în sum� de XXXXXX lei, calculate în

conformitate cu art.116 (1) din O.G.nr.92/2003 republicat� care precizeaz� :

“Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat urm�toare

termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv”.

    3. Referitor la amenda contraven�ional� în sum� de XXXX lei stabilit� în baza

procesului verbal de constatare �i sanc�ionare a contraven�iilor nr/26.09.2001, se re�ine c�

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t

de cerere, întrucât competen�a material� în cauz� apar�ine Judec�toriei Sibiu c�reia Direc�ia

Regional� Vamal� Bra�ov urmeaz� s�-i înainteze dosarul cauzei, conform prevederilor art.32

(2) din O.G. nr.2/2001 – privind regimul juridic al contraven�iilor cu modific�rile �i complet�rile

ulterioare.

Pentru considerentele re�inute în temeiul art.181 (5) din O.G.nr.92/2003 R,

privind Codul de procedur� fiscal�,
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       1. Respinge contesta�ia ca nedepus� în termenul legal pentru suma de

XXXXXXXXX lei reprezentând :

� XXXXX lei - taxe vamale ;

�    XXXX lei - comision ;

� XXXXX lei - accize ;

� XXXX lei - TVA ;

� XXXXX lei - dobânzi ;

�   XXXXX lei - penalit��i de întârziere.



4
2. Respinge contesta�ia ca neîntemeiat� pentru suma de XXXXX lei

reprezentând

dobânzi.

      3. Cu privire la cap�tul de cerere privind amenda contraven�ional� în sum� de

XXX lei,  Direc�ia General� a Finan�elor Publice Sibiu nu se poate investi cu solu�ionarea

acestuia înrtrucât conform dispozi�iilor legale competen�a de solu�ionare apar�ine instan�ei

judec�tore�ti, la care Direc�ia Regional� Vamal� Bra�ov urmeaz� s� înainteze dosarul

cauzei.

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

data comunic�rii.


