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R O M Â N I A 
TRIBUNALUL ARAD OPERATOR ....../.... 
Sectta contencios administrativ si fiscal Dosar nr. ....../108/2009  

SENTIN A CIVIL NR. ....

 

edin a public din 19 iunie 2013 Pre edinte : .....

 

Grefier : .....  

S-a luat în examinare, dup repunerea pe rol, ac iunea în contencios administrativ exercitat 
de reclamanta Societatea Agricol X Sântana, împotriva pârâtelor Direc ia General a Finan elor 
Publice a Jude ului Arad i Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara, 
pentru anulare act administrativ. 

La apelul nominal se prezint reprezentanta pârâtei Direc ia General a Finan elor Publice a 
Jude ului Arad , consilier juridic ......., lips fiind celelalte p r i.

 

Procedura de citare este legal îndeplinit .

 

S-a f cut referatul cauzei

 

dup care, reprezentanta pârâtei învedereaz instan ei c a fost 
solu ionat recursul declarat de pârâta Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale 
Timi oara prin respingerea acestuia i solicit admiterea cererii de repunere pe rol a cauzei întrucât 
nu mai subzist motivul suspend rii cauzei.

 

Nemaifiind alte cereri instan a constat cauza în stare de judecat i acord cuvântul pe 
fond. 

Reprezentanta pârâtei Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad solicit 
respingerea ac iunii i

 

men inerea ca temeinice i legale a actelor administrative emise în sarcina 
reclamantei.  
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T R I B U N A L U L  

Constat c prin ac iunea în contencios administrativ înregistrat la Tribunalul Arad sub nr. 
..../108/2009 reclamanta Societatea Agricol X" Sântana , a chemat în judecat pârâtul Ministerul 
Economiei i Finan elor- Direc ia General a Finan elor Publice Arad, solicitând ca prin hot rârea 
ce se va pronun a s se dispun anularea Deciziei nr. ....../09.07.2008 emis de pârât prin care a 
fost respins contesta ia formulat împotriva Deciziei nr. ....../22.04.2008 emis de Direc ia 
Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi ; s se stabileasc c nu datoreaz fa de 
pârât suma de ....... lei reprezentând major ri de întârziere.

 

In motivarea ac iunii reclamanta arat c în prim vara anului  2003 s-a f cut o ofert de 
vânzare de utilaje agricole de c tre firma

 

.. E GmbH" din Germania, iar consiliul de administra ie

 

al 
societ ii

 

a hot rât sa

 

achizi ioneze

 

unele ma ini agricol i tractoar 'e de la firma ofertant întrucât 
acestea erau second-hand. Pentru achizi ionarea acestor utilaje a accesat fonduri F.l.D.A în valoare 
de circa ...... Euro cu termen de restituire trei ani i pentru care a pl tit dobânzi destul de ridicate.

 

Reclamanta mai arat c la intrarea în ar a utilajelor a pl tit la vama Timi oara TVA-ul 
aferent importului, în elegând c acestea sunt singurele taxe pe care le datoreaz . Dup circa doi ani 
i jum tate li s-a comunicat faptul c au de pl tit taxe vamale, major ri i penalit i pentru aceste 

utilaje. 
Prin întâmpinare, Direc ia General a Finan elor Publice Arad a solicitat respingerea ac iunii 

ca netemeinic i nelegal .

 

Arat c reclamanta nu i-a exercitat dreptul de a formula contesta ie împotriva Actului 
Constatator nr. ......./09.11.2007 emis de Biroul Vamal Timi oara. 

Mai arat pârâta c , plata trebuie f cut în momentul în care crean a devine exigibil , 
reclamanta având obliga ia efectu rii pl ii drepturilor vamale stabilite prin Actul constatator nr. 
....../09.11.2005 dup 7 zile de la data comunic rii actului constatator, dar plata nu a fost efectuat 
la data scaden ei, astfel încât datoreaz major ri de întârziere.
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Prin întâmpinare, pârâta Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni vamale Timi oara a 
solicitat respingerea ac iunii. Arat c referitor la prezentarea de c tre reclamant a raportului cu 
privire la verificarea dovezii de origine, c acesta nu are nici o relevan în ceea ce prive te Decizia 
nr. ....../2008 referitoare la obliga iile de plat accesorii, actul administrativ prin care a fost stabilit 
debitul principal nefiind atacat, autoritatea vamal având în acest caz o crean cert , lichid i 
exigibil .

 

Prin precizarea de ac iune reclamanta învedereaz instan ei c solicit anularea i a Actului 
Constatator nr. ....../09.11.2005 emis de Biroul Vamal Timi împotriva c ruia a formulat contesta ia 
nr. ..... / 13. 12.2005, motivele ae neiegalitate ale actului de impunere fiind formulate prin 
contesta ia formulat i completarea la contesta ie înaintat la DGFP Arad. 

Reclamanta mai arat c în mod expres a invocat nelegalitatea Actului Constatator dar 
organul fiscal a refuzat s se pronun e pe fond i cu privire la titlul de crean pe motiv c nu a 
formulat contesta ie împotriva acestuia, fapt ce nu corespunde realit ii.

 

Din actele i lucr rile dosarului instan a re ine în fapt urm toarele:

 

Instan a re ine c reclamanta a atacat pe calea contenciosului administrativ atât Decizia nr. 
..../22.04.2008 referitoare la obliga iile de plat accesorii emis de Direc ia

 

Jude ean pentru Accize 
i Opera iuni Vamale Timi cât i Decizia nr. ..../09.07.2008 a Direc iei Generale a Finan elor 

Publice Arad. 
Referitor la titlul de crean prin

 

care s-a individualizat obliga iile fiscale

 

în sum

 

de 
..... lei în mod nefondat organele vamale pârâte sus in c

 

societatea reclamant nu

 

a formulat 
contesta ie,

 

întrucât a a cum rezult din adresa nr. ...../25.01.2006 (fila 18 dosar) emis de 
Direc ia Regional Vamal Timi oara prin care se face trimitere la adresa nr. ...../13.12.2005 Biroul 
Vamal Timi oara comunic petentei rezultatul controlului ulterior efectuat de autorit ile vamale 
germane i motivele recalcul rii drepturilor vamale înscrise în Actul Constatator nr. ...../09.11.2005 
comunicat în data de 24.11.2005, conform confirm rii de primire. 
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Faptul c organele vamale legal sesizate cu procedura administrativ prealabil la data de 
13.12.2005 nu au înaintat contesta ia nr. ..../13.12.2005 împotriva Actului Constatator nr. 
...../09.11.2005 organului fiscal competent respectiv la Direc ia General a Finan elor Publice Arad, 
nu înseamn c reclamanta nu a în eles s conteste i titlul de crean , respectiv c nu a exercitat 
calea de atac în condi iile titlului IX din Cod de procedur fiscal în termen de 30 de zile de la 
comunicare. 

Din acest punct de vedere în mod nefondat i far nici un temei legal organele vamale în 
adresa nr. ..../06.06.2008 invocat de c tre Direc ia General a Finan elor Publice Arad prin 
întâmpinarea ( fila 33 dosar) au precizat c reclamanta nu i-a exercitat dreptul de a formula 
contesta ie împotriva Actului Constatator nr. ..../09.11.2007 emis de Biroul Vamal Timi oara, astfel 
c sus inerile petentei privind faptul c prin Actul Constatator nr. ..../2005 i-au fost calculate 
obliga iile fiscale suplimentare nu au putut fi luate în considerare. 

R spunsul dat de Biroul Vamal Timi oara prin adresa nr. ..../06.06.2008, se coroboreaz cu 
sus inerile reclamantei i confirm c aceasta a formulat contesta ie împotriva Actului Constatator.

 

De asemenea din Decizia de solu ionare a contestatiei formulate de

 

reclamant împotriva Deciziei nr. ...../22.04.2008, contesta ie înregistrat la Direc ia Jude ean 
pentru Accize i Opera iuni vamale Timi cu adresa nr. .../06.06.2008 i trimis corect spre 
solu ionare organului fiscal competent respectiv Direc iei Generale a Finan elor Publice Arad cu 
adresa nr. ../10.06.2008, rezult acela i lucru, respectiv c sus inerile petentei privind fondul cauzei, 
adic aspectele prezentate la organele vamale prin Actul Constatator nr. ..../09.11.2005, sunt 
reiterate i organului fiscal, care a apreciat c a fost investit doar cu solu ionarea contesta iei 
împotriva Deciziei de Impunere privind major rile de întârziere calculate în sarcina contestatoarei.

 

Având în vedere obiectul contestatiei formulate de c tre reclamant respectiv starea de fapt 
care a determinat emiterea Actului Constatator nr. .../09.11.2005 în mod neîntemeiat i 
contradictoriu organul fiscal apreciaz c în baza actelor i documentelor depuse în sus inerea 
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cauzei este investit s se pronun e doar cu privire la legalitatea accesoriilor stabilite prin impunere 
constestat, aferente obliga iilor vamale calculate în sarcina reclamantei în condi iile în

 
care 

contestatorea în mod expres i neechivoc prin contesta ia

 
formulat

 
i completarea 

contesta iei

 

invoc

 

c în mod

 

neiegal i-au fost calculate major ri de întârziere pentru 
perioada 01.09.2003 -09.11.2005, în condi iile

 

în care cu privire la fondul problemei depune în 
proba iune i Raportul de verificare, din care rezult c bunurile importate îndeplinesc condi iile de 
origine pentru m rfurile cu tratament preferen ial.

 

Raportat i la împrejurarea c tot prin adresa nr. ..../2008 cu care organul vamal a sesizat 
DGFP Arad, acesta arat c 

 

referitor la raportul de verificare ata at contesta iei, aceast dovad 
nu are relevan , întrucât procedura de exportator autorizat a fost aplicat ilegal, c în Actul 
Constatator ..../09.11.2005 nu a fost depus contesta ie fiind transmis Biroului execut ri silite în 
termenul ilegal" este evident c organul vamal s- a pronun at i cu privire la fondul problemei 
supuse analizei contesta iei i re inut în raportul privind valorificarea la E GmbH invocat de c tre 
contestatoare în argumentarea temeiniciei sale. 

inând cont i de faptul c Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni Vamale 
Timi oara precizeaz organului fiscal investit cu solu ionarea contesta iei c Actul Constatator nr. 
..../09.11.2005 a fost transmis Biroului execut ri silite în termenul legal, c din adresa nr.  
..../16.01.2006- Dispozi ie de urm rire ( fila 11 dosar) rezult c pentru titlul executoriu, respectiv 
Actul Constatator nr. ..../09.11.2005 au fost calculate major ri de întârziere de la data de 
01.09.2003 pân la data de 20.01.2005, reclamanta contestând tocmai acest aspect, iar în motivarea 
dat de c tre organul vamal i organul fiscal se re ine c accesoriile calculate contestate în prezenta 
cauz sunt aferente datoriei vamale calculate prin Actul Constatator neachitate la scaden dar 
aferent pentru intervalul de timp 21.01.2006 -20.04.2008. 

în aceste condi ii instan a apreciaz c în mod nelegal în considerarea unui fapt nereal 
respectiv c reclamanta nu a formulat contesta ie în condi iile legii, pârâta Direc ia General a 
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Finan elor Publice Arad consider c reclamanta nu i-a exercitat calea de atac împotriva titlului de 
crean . Actul Constatator emis de Biroul Vamal Timi oara înl untrul intervalului de timp de 30 de 
zile de la comunicare a a cum dispun prevederile titlului IX din Codul de procedur fiscal .

 

Este adev rat c nesolu ionarea contesta iei formulate împotriva titlului de crean în 
procedura administrativ prealabil de c tre organul fiscal, nu poate fi re inut ca un fapt imputabil 
pârâtei DGFP Arad în condi iile în care a a cum s-a ar tat Biroul vamal Timi oara nu a trimis 
contesta ia spre solu ionare organului fiscal competent a a cum dispun dispozi iile art. 209 (1) lit. a 
din Codul de procedur fiscal , prevederi legale care dispun în mod expres i imperativ c în 
solu ionarea contesta iei organul competent

 

se pronun

 

prin deazie care este definitiv

 

in sistemul 
c ilor de administrative de atac, conform prevederilor ari. 21 Cod procedur fiscala.

 

Dup cum este la fel de adev rat i faptul c în motivarea contesta iei în procedura 
administrativ prealabil cât i a complet rii acesteia împotriva Deciziei nr. ..../22.04.2008 
referitoare la accesoriile calculate de organul vamal rezult

 

în mod expres atât num rul actului 
constatator a c rui anulare o solicit , dar i motivele cu privire la acestea, la care sunt anexate i 
documentele în baza c rora se solicit anularea datoriei vamale.

 

Din acest motiv instan a va înl tura critica pârâtei Direc ia general a Finan elor Publice 
Arad cu privire la faptul c reclamanta este dec zut din exerci iul dreptului de a solicita pe calea 
unei ac iuni ulterioare anularea titlului de crean i va respinge ca neîntemeiat excep ia de 
inadmisibilitate a cererii privind anularea Actului Constatator nr. ..../09.11.2005 emis de Biroul 
vamal Timi oara. 

Cu toate acestea în considerarea cadrului legal incident spe ei deduse judec ii i a 
probatoriului administrat în cauz , instan a va respinge acest cap t de cerere din ac iunea 
reclamantei dar pentru alt temei de drept decât cel invocat de c tre pârât .
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Instan a re ine c în cauz reclamanta a formulat contesta ie conform art 205 Cod procedur 
fiscal i art. 267 din legea 86/2006 Cod vamal la Biroul Vamal Timi împotriva Actului 
Constatator nr. ..../09.11.2005. 

Potrivit art. 267 din Legea 86/2006 privind Codul vamal, când ac iunea prev. la art. 266 se 
refer la un titlu de crean privind declara ia vamal i alte impozite datorate statului în cadrul 
opera iunilor vamale, înainte de depunerea ac iunii se poate formula contesta ie pe calea 
administrativ care se solu ioneaz potrivit dispozi iilor Codului de procedur fiscal .

 

Contesta iile care au ca obiect taxe, contribu ii, datorii vamale, precum i accesorii ale 
acestora al c ror cuantum este sub 1.000.000 lei, se solu ioneaz de c tre organele competente 
constituite la nivelul direc iilor generale unde contestatorii au domiciliul fiscal conform art. 209 (1) 
lit a Cod procedur fiscal , iar în solu ionarea contesta iei organul competent se pronun prin 
decizie care este definitiv în sistemul c ilor de atac a a cum prevede art. 210 Cod procedur 
fiscal .

 

Potrivit art. 218 (29 Cod procedur fiscal deciziile emise în solu ionarea contesta iilor pot 
fi atacate de c tre contestator la instan a de contencios administrativ competent în condi iile legii, 
adic în 6 luni de la comunicare conform art. 11(1) lit a din legea nr. 554/2004.

 

Ca urmare deciziile prin care s-au stabilit o datorie vamal sau accesoriile la acestea nu pot 
fi atacate la instan a de contencios administrativ decât dup finalizarea procedurii contesta iei prin 
emiterea deciziei de solu ionare.

 

Întrucât contesta ia nu a fost solu ionat conform procedurii

 

administrative prev zut de 
Codul de procedur

 

fiscal i

 

nu s-a emis decizia de solu ionare a contesta iei

 

conform art. 210 
Cod procedur

 

fiscal

 

instan a a apreciat ca cererea reclamantei de anulare a Deciziei ....., a fost 
prematur formulat , astfel

 

c în

 

temeiul art. 137 Cod procedur civil a admis excep ia i a respins 
ca prematur ac iunea privind anularea Actului Constatator nr. ....../09.1 1.2005 emis de Biroul 
vamal Timi oara i a dispune Direc iei Jude ene pentru Accize i opera iuni Vamale Timi oara ca 
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în temeiul art. 109 (1) lit a, s înainteze contesta ia reclamantei nr. .../13.12.2005 înregistrat la 
Biroul Vamal Timi oara sub nr. ..../25.01.2006 formulat împotriva actului administrativ a c rui 
anulare se solicit , spre competent solu ionare la Direc ia Generale a Finan elor Publice Arad.

 

Prin Decizia nr. .../20.04.2010 pronun at de Curtea de Apel Timi oara în dosarul nr. 
.../108/2009 a fost respins recursul declarat de pârâta Direc ia Regional pentru Accize i 
Opera iuni Vamale - Timi oara, în nume propriu i al Autorit ii Na ionale a V milor Bucure ti.

 

Prin Decizia civil nr. ..... 122 februarie 2012 pronun at de Curtea de Apel Timi oara a fost 
respins recursul declarat de reclamanta SC X în contradictoriu cu pârâ ii Direc ia General a 
Finan elor Publice a Jude ului Arad , Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale 
Timi oara i Autoritatea Na ional a V milor Bucure ti împotriva sentin ei civile nr. ..../22.03.2011 
pronun at de Tribunalul Arad în dosarul nr. .../108/2010 privind solu iile la contesta iile 
reclamantei împotriva Actului Constatator nr. 1877 emis de Autoritatea Na ional a V milor 
Bucure ti i a Deciziei nr. ...../31.12.2009 emis de Direc ia Jude ean pentru Accize i Opera iuni 
Vamale Timi oara, contesta ii au fost solu ionate împreun , prin conexarea lor, de c tre Biroul 
Contesta ii din cadrul Direc ia General a Finan elor Publice a Jud. Arad, fiind emis o singur 
decizie în solu ionare a acestora, având nr ..../30.09.2010 i comunicat reclamantei la data de 4 
octombrie 2010. 

Ac iunea reclamantei nu este fondat i va fi respins .

 

Reclamanta a solicitat anularea Deciziei nr. ...../09.07.2008 emis de pârât , prin care s-a 
respins contesta ia formulat de petenta Societatea Agricol Spicul împotriva deciziei nr. 
.../22.04.2008 emis de Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale Timi oara, 
respectiv s se constate c reclamanta nu datoreaz major ri de întârziere aferente obliga iilor 
fiscale calculate prin decizia de impunere emis de organul fiscal competent.

 

In spe , instan a constat c prin Decizia civil nr. .../22 februarie 2012 pronun at de 
Curtea de Apel Timi oara s-a respins ac iunea reclamantei pentru debitul principal ce a fost calculat 
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ca fiind datorat prin actul constatator nr. ...11.2005, emis de autoritatea vamal competent , astfel 
c în mod

 
justificat Direc ia

 
General a

 
Finan elor

 
Publice a Jude ului Arad a

 
solicitat 

respingerea ac iunii

 
reclamantei. Societatea Agricol X,

 
conform principiului de drept 

accesorium sequitur principalem. 
Ca atare, inând

 

cont de faptul c reclamanta a fost obligat la plata obliga iilor fiscale 
calculate în sarcina acesteia prin actul administrativ fiscal de impunere a c rei legalitate i 
temeinicie a fost re inut cu titlu irevocabil de instan a de control judiciar, tribunalul constat c în 
spe devin aplicabile dispozi iile art. 119 alin. 1 din OG nr. 92/2003, privind Codul de procedur 
fiscal , care statueaz c pentru neachitarea la termenul de scaden de c tre debitor a obliga iilor 
de plat se datoreaz dup acest termen major ri de întârziere, foloase nerealizate care se calculeaz 
în conformitate cu prevederile art. 120 alin. 2 din acela i act normativ pentru fiecare zi de întârziere 
începând cu ziua imediat urm toare termenului de scaden i pân la data stingerii debitului datorat 
inclusiv. 

Pe cale de consecin , deoarece pentru debitul de natura taxelor vamale, comisionul vamal i 
taxa pe valoare ad ugat stabilite în sarcina reclamantei, contesta ia reclamantei a fost respins , cât 
i pentru debitul reprezentând major ri de întârziere, în sum total de ..... lei reprezentând m sura 

accesorie conform principiului de drept invocat anterior accesorium sequitur principalem, pentru 
neplata la termen a obliga iilor vamale în cuantum de .... lei calculate prin actul constatator nr. 
.../09.11.2005, ac iunea formulat de reclamant împotriva deciziei nr. .../09.07.2008, emis de 
Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad, va fi respins .

 

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOT R TE

 

Respinge ac iunea în contencios administrativ fiscal formulat de reclamanta Societatea Agricol 
X" în contradictoriu cu pârâta Direc ia General a Finan elor Publice a Jude ului Arad , pentru 

anularea Deciziei nr. ...../09.07.2008 emis de pârât , prin care s-a respins contesta ia împotriva

 

Deciziei nr. .../22.04.2008 emis de Direc ia Regional pentru Accize i Opera iuni Vamale.  
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