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       DECIZIA  nr.306/2011

Direc\ia   Generalã  a  Finan\elor  Publice  Mure]  a fost sesizat` de
c`tre dl. X, asupra contesta\iei formulat` [mpotriva Deciziilor nr..../31.12.2007 ]i
nr..../13.11.2008 privind calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a
obliga\iilor fiscale fa\` de bugetul de stat din anul precedent, emise pentru dl. Y,
comunicate la data de 27.04.2004, precum ]i [mpotriva Procesului-verbal privind
calculul sumelor prev`zute prin titlu executoriu nr..../30.03.2011, comunicat
petentului la data de 07.04.2011, potrivit confirm`rii de primire anexat` [n copie la
dosarul cauzei.

Suma contestat` este de ... lei, compus` din:
-  ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
-   ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente taxelor

vamale;
-     ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
-    ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente

accizelor;
-  ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`;
-  ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente taxei pe

valoarea ad`ugat`;
- ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere.
Constatând că sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de art.205, art.206

şi art.209 alin.(1) lit.a) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, D.G.F.P.
Mureş, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, este legal învestită să se pronunŃe
asupra contestaŃiei formulate.

A) Prin contesta\ia înregistratã la D.G.F.P. Mure] sub nr..../18.04.2011,
dl X, - numit mo]tenitor al defunctului Y, potrivit Certificatului de mo]tenitor
nr..../17.04.2004 emis de Biroul Notarului Public ..., din Tg. Mure], -, invoc`
urm`toarele:

- [ntruc@t prin Rezolu\ia Parchetului de pe l@ng` Judec`toria Tg. Mure]
pronun\at` [n dosarul nr..../P/2005, s-a dispus ne[nceperea urm`ririi penale fa\` de
tat`l s`u Janosi Jeno, solicit` solu\ionarea pe fond a contesta\iei formulate de acesta
[mpotriva Actului Constatator nr.... din 16.01.2004 ]i a procesului verbal
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nr....16.01.2004, pentru care, prin Decizia nr.....03.2004 D.G.F.P. Mure] a dispus
suspendarea solu\ion`rii contesta\iei p@n` la solu\ionarea laturii penale;

- [n baza principiului de drept potrivit c`ruia accesoriul urmeaz`
principalul, solicit` anularea proceselor verbale privind calculul accesoriilor
nr..../31.12.2007, nr..../13.11.2008, precum ]i nr..../30.03.2011;

- men\ioneaz` faptul c`, tat`l s`u a f`cut demersurile necesare pentru
dovedirea autenticit`\ii certificatului EUR 1 cu nr.C ... astfel c`, autorit`\ile vamale
au emis un nou certificat de origine care atest` originea autoturismului introdus [n
\ar`, respectiv certificatul EUR 1 nr.C ..., care de asemenea a fost depus la
autorit`\ile vamale.

B) Fa\` de aspectele contestate se re\ine c`, prin Deciziile
nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fiscale fa\` de bugetul de stat din anul
precedent, emise de Direc\ia Regional` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure],
[n sarcina d-lui Y, au fost stabilite major`ri de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (...
lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`).

Totodat`, prin Procesul-verbal privind calculul sumelor prev`zute prin
titlu executoriu nr..../30.03.2011, emis de Direc\ia Regional` pentru Accize
Opera\iuni Vamale Bra]ov, [n sarcina d-luiX, au fost stabilite major@ri/dob@nzi de
[nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente
accizelor + ... lei aferente taxei pe valoarea ad`ugat`) ]i penalit`\i de [nt@rziere [n
sum` total` de ... lei. 

C) Având în vedere constatările organului de impunere, motivele
invocate de petent, documentele existente la dosarul cauzei, precum şi prevederile
actelor normative incidente în speŃă, se reŃin următoarele:

Referitor la cap`tul de cerere privind reluarea procedurii de solu\ionare
a contesta\iei formulate [mpotriva Actului constatator nr..../16.01.2004 privind
taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului ]i a Procesului - verbal
nr..../16.01.2004 privind calculul major`rilor de [nt@rziere ]i al penalit`\lor de
[nt@rziere

{n fapt, prin Actul constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale
]i alte drepturi cuvenite bugetului, [ncheiat de organele de specialitate ale Biroului
Vamal Tg. Mure], s-a stabilit [n sarcina d-lui Y, domiciliat [n Tg. Mure], o
diferen\` de drepturi vamale [n sum` total` de ... lei (... lei reprezent@nd taxe
vamale + ... lei reprezent@nd accize + ... lei reprezent@nd tax` pe valoarea
ad`ugat`), [ntruc@t la controlul "a posteriori" efectuat asupra certificatului EUR 1
nr.C ...., nu a fost confirmat` autenticitatea acestuia de c`tre autoritatea vamal`
german`.

Totodat` prin Procesul - verbal nr...16.01.2004 privind calculul
major`rilor de [nt@rziere ]i al penalit`\ilor de [nt@rziere, organele de specialitate ale
Biroului Vamal Tg. Mure] au stabilit [n sarcina petentului dob@nzi [n sum` total`
de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`) ]i penalit`\i de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei
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aferente taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`).

{mpotriva Actului constatator nr.../16.01.2004 privind taxele vamale ]i
alte drepturi cuvenite bugetului ]i a Procesului - verbal nr..../16.01.2004 privind
calculul major`rilor de [nt@rziere ]i al penalit`\lor de [nt@rziere, dl. Y domiciliat [n
Tg. Mure], a formulat contesta\ie, aceasta fiind [nregistrat` la Direc\ia Regional`
Vamal` Cluj sub nr..../11.02.2004, iar la D.G.F.P. Mure] sub nr..../27.02.2004.

Intruc@t [n cauz` a fost declan]at` procedura de cercetare penal`, prin
Decizia nr..../19.03.2001, D.G.F.P. Mure] prin Biroul de Solu\ionarea Contesta\ii a
suspendat solu\ionarea contesta\iei p@n` la pronun\area unei solu\ii definitive pe
latur` penal`, urm@nd ca procedura administrativ` s` fie reluat` la [ncetarea
motivului care a determinat suspendarea.

Prin adresa nr..../22.07.2010, [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub
nr..../23.07.2010, Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] a
comunicat Rezolu\ia din ..., pronun\at` de Parchetul de pe l@ng` Judec`toria Tg.
Mure] [n dosarul nr..../P/2005, r`mas` definitiv` prin nerecurare, prin care s-a
dispus ne[nceperea urm`ririi penal` fa\` de numitul Y, solicit@nd reluarea
solu\ion`rii contesta\iei formulate de acesta.

Astfel, procedura administrativ` de solu\ionare a contesta\iei formulate
de dl. X a fost reluat` [n condi\iile art.214 alin.(3) din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, [n acest sens fiind
emis` Decizia nr..../24.09.2010 prin care D.G.F.P. Mure] - Biroul Solu\ionare
Contesta\ii a dispus respingerea contesta\iei formulate de dl. Y, domiciliat [n Tg.
Mure], [mpotriva Actului constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i alte
drepturi cuvenite bugetului ]i a Procesului - verbal nr...../16.01.2004 privind
calculul major`rilor de [nt@rziere ]i al penalit`\lor de [nt@rziere.

Prin contesta\ia înregistratã la D.G.F.P. Mure] sub nr...../18.04.2011,
formulat` prin Cabinet de avocat ..., din Tg. Mure], dl. X, - numit mo]tenitor al
defunctului Y, potrivit Certificatului de mo]tenitor nr..../17.04.2004 emis de Biroul
Notarului Public ..., din Tg. Mure],(anexat [n copie la dosarul cauzei) -, solicit`
solu\ionarea pe fond a contesta\iei formulate [mpotriva Actului Constatator nr....
din 16.01.2004 ]i a procesului verbal nr..../16.01.2004, pentru care, prin Decizia
nr..../19.03.2004 D.G.F.P. Mure] a dispus suspendarea solu\ion`rii contesta\iei p@n`
la solu\ionarea laturii penale.

{n drept, cu privire la excep\iile de procedurã ]i excep\ia puterii de
lucru judecat, Codul de procedur` civil`, cu modificarile si completarile ulterioare
prevede:

"Art. 163 Nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză,
acelaşi obiect şi de aceeaşi parte înaintea mai multor instanŃe.
    Această excepŃie se va putea ridica de părŃi sau de judecător în orice
stare a pricinii în faŃa instanŃelor de fond.[...]
    Art. 166 ExcepŃia puterii lucrului judecat se poate ridica, de părŃi sau
de judecător, chiar înaintea instanŃelor de recurs".

Potrivit dispozitiilor pct. 9.5 si pct. 11.4 din InstrucŃiunile pentru
aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală nr.2137/2011:
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"9.5. ExcepŃiile de fond în procedura de soluŃionare a contestaŃiilor pot
fi următoarele: excepŃia lipsei de interes, excepŃia lipsei de calitate procesuală,
prescripŃia, puterea de lucru judecat şi excepŃia reverificării pentru aceeaşi perioadă
şi pentru aceleaşi obligaŃii fiscale. [...]

11.4. Prin decizie se poate constata autoritatea de lucru judecat atunci
când există identitate de obiect, părŃi şi cauză. Este lucru judecat atunci când există

a doua contestaŃie care are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este
între aceleaşi părŃi, făcută de ele şi în contra lor în aceeaşi calitate. ExcepŃia puterii
lucrului judecat se poate ridica atât de organul de soluŃionare a contestaŃiei de părŃi,
cât şi de orice persoană direct interesată".

Din situa\ia de fapt prezentat` mai sus, coroborat cu dispozi\iile legale
invocate, rezult` c`, solicitarea petentului din cuprinsul contesta\iei formulate, cu
privire la reluarea procedurii de solu\ionare a contesta\iei formulate [mpotriva
Actului constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite
bugetului ]i a Procesului - verbal nr..../16.01.2004 privind calculul major`rilor de
[nt@rziere ]i al penalit`\ilor de [nt@rziere, se [ncadreaz` [n excep\ia prevazut` de
InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, av@nd [n vedere faptul c` prin Decizia
nr..../24.09.2010 emis` de D.G.F.P. Mure] - Biroul Solu\ionare Contesta\ii, a fost
solu\ionat` contesta\ia formulat` de dl. Y domiciliat [n Tg. Mure], [mpotriva
Actului constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite
bugetului ]i a Procesului - verbal nr..../16.01.2004 privind calculul major`rilor de
[nt@rziere ]i al penalit`\ilor de [nt@rziere.

Men\ion`m c`, Decizia nr..../24.09.2010 a fost expediat` prin po]t`, cu
confirmare de primire la data de 27.09.2010, respectiv la data de 18.11.2010, la
adresa de domiciliu a d-lui Y din Tg. Mure]. Plicul, con\in@nd Decizia
nr..../24.09.2010 a fost [napoiat de c`tre oficiul po]tal la data de 08.10.2010,
respectiv la data 13.12.2010, cu men\iunea "avizat nu este cine sa preia".

{ntruc@t comunicarea actului nu a fost posibil` la adresa de domiciliu,
potrivit art.44 alin.(3) din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, s-a
procedat la comunicarea acestuia prin publicitate, [n acest sens fiind afi]at [n data
de 23.05.2011, concomitent la sediul D.G.F.P. Mure] ]i pe pagina de Internet
http://www.mfinante.ro, Portal ANAF, anun\ul colectiv nr..../20.05.2011.

La data de 24.05.2011, [n baza [mputernicirii avoca\iale anexate la
dosarul cauzei, Decizia nr..../24.09.2010 a fost comunicat` d-lui avocat ..., din Tg.
Mure], prin ridicare sub semn`tur`.

|in@nd cont de prevederile legale care instituie excep\ia autorit`\ii de
lucru judecat ]i av@nd [n vedere c` asupra actelor care formeaz` obiectul solicit`rii
din cuprinsul prezentei contesta\ii, D.G.F.P. Mure] s-a pronun\at printr-o decizie
ramas` definitiv` [n sistemul c`ilor administrative de atac, D.G.F.P. Mure] prin
Biroul Solu\ionare Contesta\ii nu se poate investi cu solu\ionarea acestui capat de
cerere, [ntrucat, [n cauz`, exist` autoritate de lucru judecat.

Referitor la solicitarea de anulare a Deciziilor nr..../31.12.2007 ]i
nr..../13.11.2008 privind calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a
obliga\iilor fiscale fa\` de bugetul de stat din anul precedent, emise de Direc\ia
Regional` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure]
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{n fapt, prin Deciziile nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008 privind
calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fiscale fa\`
de bugetul de stat din anul precedent, emise de Direc\ia Regional` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure], în temeiul art.109 ]i art.114 din Ordonan\a Guvernului
nr.92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile ]i
completãrile ulterioare, pentru neplata la termen a sumelor individualizate prin
Actul constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite
bugetului, [n sarcina d-lui Y, au fost stabilite major`ri de [nt@rziere [n sum` total`
de ... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente
taxei pe valoarea ad`ugat`).

Prin contesta\ia înregistratã la D.G.F.P. Mure] sub nr..../18.04.2011,
formulat` prin Cabinet de avocat ..., din Tg. Mure], dl.X, - care potrivit
Certificatului de mo]tenitor nr..../17.04.2004 emis de Biroul Notarului Public ...,
din Tg. Mure], (anexat [n copie la dosarul cauzei), este numit mo]tenitor al
defunctului Y -, solicit` anularea Deciziilor nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008
privind calculul accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor
fiscale fa\` de bugetul de stat din anul precedent

{n drept, potrivit art.44 "Comunicarea actului administrativ fiscal" din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,  
   "(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului
căruia îi este destinat. În situaŃia contribuabililor fără domiciliu fiscal în România,
care şi-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum şi în situaŃia
numirii unui curator fiscal, în condiŃiile art. 19, actul administrativ fiscal se
comunică împuternicitului sau curatorului, după caz.
    (2) Actul administrativ fiscal se comunică după cum urmează:
    a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent şi
primirea actului administrativ fiscal de către acesta sub semnătură, data comunicării
fiind data ridicării sub semnătură a actului;
    b) prin remiterea, sub semnătură, a actului administrativ fiscal de către
persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicării fiind
data remiterii sub semnătură a actului;
    c) prin poştă, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax,
e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ fiscal şi
confirmarea primirii acestuia;
    d) prin publicitate.
    (3) Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la
sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de Internet a AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală, a unui anunŃ în care se menŃionează că a fost emis actul
administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se
consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunŃului.

(4) DispoziŃiile Codului de procedură civilă privind comunicarea
actelor de procedură sunt aplicabile în mod corespunzător".

Deciziile nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008 privind calculul
accesoriilor pentru neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fiscale fa\` de
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bugetul de stat din anul precedent, emise de Direc\ia Regional` pentru Accize ]i
Opera\iuni Vamale Mure], au fost comunicate prin afi]area concomitent` la sediul
Direc\iei Jude\ene pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Mure] ]i pe pagina de
Internet www.customs.ro a anun\ului colectiv nr..../19.11.2008 (anexat [n copie la
dosarul cauzei), la data de 27.01.2009, procedura de comunicare fiind considerat`
[ndeplinit` la data de 12.02.2009, data la care s-au [mplinit 15 zile de la data
afi]`rii anun\ului.

Potrivit art. 207, alin. (1) din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, “Contesta\ia se va depune în
termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub
sanc\iunea dec`derii”.

Se re\ine c` termenele de contestare prev`zute [n Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, republicat`, act
normativ care reglementeaz` posibilitatea contest`rii pe cale administrativ` a
titlurilor de creanŃă şi a altor acte administrative fiscale, au caracter imperativ, de
la care nu se poate deroga ]i [ncep s` curg` de la data comunic`rii actelor
administrative fiscale.

La art.68 din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur` fiscal`, republicat`, se prevede:

“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea
obligaŃiilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi de alte dispoziŃii
legale aplicabile în materie, dacă legea fiscală nu dispune altfel, se calculează
potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură civilă”.

Potrivit art.101 din Codul de procedur` civil`, “Termenele se [n\eleg
pe zile libere, neintr@nd [n socoteal` nici ziua c@nd a [nceput, nici ziua c@nd s-a
sf@r]it termenul [...].

Termenul care se sf@r]e]te [ntr-o zi de s`rb`toare legal`, sau c@nd
serviciul este suspendat, se va prelungi p@n` la sf@r]itul primei zile de lucru
urm`toare”.

ContestaŃia a fost [nregistrat` la D.G.F.P. Mure] sub nr..../18.04.2011.
Prin urmare, se re\ine c`, în raport cu data comunicării Deciziilor

nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fiscale fa\` de bugetul de stat din anul
precedent (12.02.2009), data limit` de depunere a contesta\iei era 16.03.2009,
av@nd [n vedere calculul termenului de 30 de zile de la data comunic`rii actului
administrativ fiscal susceptibil de a fi contestat în speŃă, efectuat [n conformitate cu
art.101 si art.104 din Codul de procedur` civil`, iar petentul a depus contesta\ia în
data de 18.04.2011, dep`]ind astfel termenul legal de depunere a contesta\iei cu ...
zile. 

În speŃă sunt incidente prevederile art.213, alin.(5) din Ordonan\a
Guvernului nr.92/2003, republicat`, unde referitor la soluŃionarea contestaŃiei se
arată: “Organul de soluŃionare competent se va pronunŃa mai întâi asupra
excepŃiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată ca
acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei”,
nerespectarea termenului de depunere a contesta\iei fiind o excep\ie de procedur`
a]a cum este prev`zut la pct.9.4 din Instruc\iunile pentru aplicarea titlului IX din
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Ordonan\a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur` fiscal`, aprobate
prin Ordinul pre]edintelui Agen\iei Na\ionale de Administrare Fiscal`
nr.2137/2011.

Totodatã, potrivit art.103 din din Codul de procedur` civil`,
"Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în
termenul legal atrage decăderea [...]".

Prin urmare, se re\ine c` efectul juridic al dec`derii, sanc\iune
prev`zut` pentru nerespectarea termenului de 30 de zile de la comunicarea actului
atacat, este acela al pierderii dreptului contestatorului de a-i fi analizate preten\iile
pe fondul cauzei.

Potrivit pct.12.1. din InstrucŃiunile pentru aplicarea titlului IX din
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate
prin Ordinul preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală
nr.2137/2011, "ContestaŃia poate fi respinsă ca:

a) nedepusă la termen, în situaŃia în care aceasta a fost depusă peste
termenul prevăzut de prezenta lege; [...]".

{n consecin\`, întrucât dl. X, cu domiciliul procesual ales la Cabinet
de avocat ..., din Tg. Mure], nu a respectat condiŃiile procedurale impuse de
Ordonan\a Guvernului nr.92/2003, republicat`, cu privire la termenul de depunere a
contestaŃiei, urmeaz` a fi respins` contesta\ia formulat` [mpotriva Deciziilor
nr..../31.12.2007 ]i nr..../13.11.2008 privind calculul accesoriilor pentru
neplata/nev`rsarea la termen a obliga\iilor fiscale fa\` de bugetul de stat din
anul precedent, ca nedepus` la termen.

Referitor la Procesul-verbal privind calculul sumelor prev`zute prin
titlu executoriu nr..../30.03.2011, emis de Direc\ia Regional` pentru Accize
Opera\iuni Vamale Bra]ov

{n fapt, pentru neachitarea la scaden\`/termen de plat` a obliga\iilor
fiscale men\ionate [n Actul constatator nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i
alte drepturi cuvenite bugetului, prin Procesul-verbal privind calculul sumelor
prev`zute prin titlu executoriu nr..../30.03.2011, emis de Direc\ia Regional` pentru
Accize Opera\iuni Vamale Bra]ov, [n sarcina d-lui X domiciliat [n Tg. Mure],[n
calitate de mo]tenitor al debitorului Y, [n baza certificatului de mo]tenitor
nr..../07.04.2004, au fost stabilite major`ri/dob@nzi de [nt@rziere [n sum` total` de
... lei (... lei aferente taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente taxei
pe valoarea ad`ugat`), calculate pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2010 ]i
penalit`\i de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei, calculate pentru perioada
01.07.2010 - 28.09.2010.

{n drept, potrivit art.119 "DispoziŃii generale privind majorări de
întârziere" din Ordonan\a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur`
fiscal`, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare:

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen majorări de întârziere.",

iar potrivit art.120 "Majorări de întârziere", din acela]i act normativ:
"(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. [...]
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(7) Nivelul majorării de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de
întârziere, şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale".

Totodat`, conform art. I pct. 9 şi art. III alin. (1) din OrdonanŃa de
urgenŃă a Guvernului nr. 39/2010, art.119 ]i art.120 din Codul de procedur` fiscal`,
se modific` astfel:

" Art. 119 DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de
întârziere
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a
obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de
întârziere.
    (2) Nu se datorează dobânzi şi penalităŃi de întârziere pentru sumele
datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaŃii fiscale accesorii stabilite potrivit
legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi
sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu
sunt găsite la locul faptei.
    (3) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se fac venit la bugetul căruia
îi aparŃine creanŃa principală.
    (4) Dobânzile şi penalităŃile de întârziere se stabilesc prin decizii
întocmite în condiŃiile aprobate prin ordin al preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală, cu excepŃia situaŃiei prevăzute la art. 142 alin. (6).

ART. 120 Dobânzi
  (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu
ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei
datorate inclusiv. [...]

(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de
întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale."

Potrivit art.120^1 "PenalităŃi de întârziere" din OrdonanŃa Guvernului
nr.92/2003, republicată, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare:

"(1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o
penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor fiscale
principale.
    (2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:
    a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu
se datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale
principale stinse;
    b) dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul
penalităŃii de întârziere este de 5% din obligaŃiile fiscale principale stinse;
    c) după împlinirea termenului prevăzut la lit. b), nivelul penalităŃii de
întârziere este de 15% din obligaŃiile fiscale principale rămase nestinse.
    (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a
dobânzilor".

Se re\ine c`, [n contesta\ia formulat` petentul nu prezint` motive de
drept ]i de fapt cu privire la modul de stabilire ]i de calcul al penalit`\ilor de
[nt@rziere.

Totodat`, se re\ine c`, [mpotriva Actului constatator nr..../16.01.2004
privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului, a fost formulat`
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contesta\ie, aceasta fiind respins` ca ne[ntemeiat` prin Decizia nr..../24.09.2010
emis` de c`tre D.G.F.P. Mure] - Biroul Solu\ionare Contesta\ii.

Av@nd [n vedere faptul c`, pe de o parte, prin Decizia nr..../24.09.2010
emis` de c`tre D.G.F.P. Mure] - Biroul Solu\ionare Contesta\ii a dispus respingerea
c` ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate [mpotriva crean\elor fiscale care au generat
accesoriile (... lei reprezent@nd taxe vamale + ... lei reprezent@nd accize + ... lei
reprezent@nd tax` pe valoarea ad`ugat`), iar pe de alt` parte, prin contesta\ia
formulat` [mpotriva Procesului-verbal privind calculul sumelor prev`zute prin titlu
executoriu nr..../30.03.2011, petentul nu prezint` motive de drept ]i de fapt cu
privire la modul de stabilire ]i de calcul al penalit`\ilor de [nt@rziere, [n
conformitate cu principiul de drept potrivit c`ruia accesoriul urmeaz` principalul,
contesta\ia va fi respins` ca ne[ntemeiat` [n ceea ce prive]te
major`rile/dob@nzile de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei (... lei aferente
taxelor vamale + ... lei aferente accizelor + ... lei aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`), ]i penalit`\ile de [nt@rziere [n sum` total` de ... lei.

Pentru considerentele arătate mai sus, în raport cu actele normative
enunŃate în cuprinsul deciziei, în temeiul art.209 alin.(1) lit.a) şi art.210 din
OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, se 

                                         
                                      DECIDE

1. D.G.F.P. Mure] prin Biroul Solu\ionare Contestatii respinge
contesta\ia formulat` de dl. X, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat ...,
din Tg. Mure], [n ceea ce prive]te cap`tul de cerere referitor la reluarea procedurii
de solu\ionare a contesta\iei formulate [mpotriva Actului constatator
nr..../16.01.2004 privind taxele vamale ]i alte drepturi cuvenite bugetului ]i a
Procesului - verbal nr....16.01.2004 privind calculul major`rilor de [nt@rziere ]i al
penalit`\lor de [nt@rziere, [ntruc@t, [n cauz`, exist` autoritate de lucru judecat .

2. Respingerea ca nepesus` [n termen a contesta\iei formulate de dl. X,
cu domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat ..., din Tg. Mure], [n ceea ce
prive]te suma total` de ... lei compus` din:

-  ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxelor vamale;
-     ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente accizelor;
-  ... lei reprezent@nd major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea

ad`ugat`.
3 Respingerea ca ne[ntemeiat` a contesta\iei formulate de dl. X, cu

domiciliul procesual ales la Cabinet de avocat..., din Tg. Mure], [n ceea ce prive]te
suma total` de ... lei compus` din:

-   ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente taxelor
vamale;

-    ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente
accizelor;

-  ... lei reprezent@nd major`ri/dob@nzi de [nt@rziere aferente taxei pe
valoarea ad`ugat`;

- ... lei reprezent@nd penalit`\i de [nt@rziere.
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Prezenta decizie poate fi atacat` la Tribunalul Mure], [n termen de 6
luni de la data comunic`rii.
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