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DECIZIA nr.7/16.01.2006
privind solu�ionarea cererii de suspendare a execut�rii Actelor
constatatoare nr…………… din …….11.2005 �i a Deciziilor referitoare

la obliga�iile de plat� acesorii nr…………… din …….11.2005
întocmite de Biroul vamal Constan�a,
formulat� de S.C. CONSTANTA S.R.L.,

înregistrat� la D.G.F.P.Constan�a sub nr…………………

Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul D.G.F.P.
Constan�a a fost sesizat de c�tre S.C. CONSTANTA S.R.L., cu
sediul în Constan�a, Incinta Port, cl�direa ………………, sc……., et……,
cam……, ……, CUI ………………, cu privire la cererea de suspendare a
execut�rii silite a Actelor constatatoare nr…………… din …….11.2005
�i a Deciziilor nr…………… din …….11.2005 întocmite de Biroul vamal
Constan�a, pentru obliga�iile vamale în sum� de …………… lei.

În fapt, în data de …….01.2006, în temeiul prevederilor
art.175 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�
republicat�, societatea, prin reprezentantul s�u legal a depus
la sediul Biroului vamal Constan�a contesta�ie împotriva Actelor
constatatoare nr…………… din …….11.2005 precum �i a Deciziilor
nr…………… din …….11.2005 prin care s-au stabilit în sarcina sa
drepturi vamale de import �i accesorii aferente în cuantum total
de …………… lei.

Totodat�, în temeiul prevederilor art.185 din acela�i act
normativ, s-a solicitat suspendarea execut�rii actelor
administrative atacate pân� la solu�ionarea contesta�iei.

Cu adresa nr………/…….01.2006 dosarul contesta�iei a fost
înaintat spre solu�ionare D.G.F.P. Constan�a unde a fost
înregistrat sub sub nr…………/…….01.2006.

În drept, potrivit prevederilor art.185 alin.(1) din O.G.
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� republicat�:

“Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac
nu suspend� executarea actului administrativ fiscal”.

Prin derogare de la aceste dispozi�ii legale, la   alin.(2)
al art.185 se prevede:

“Organul de solu�ionare a contesta�iei poate suspenda
executarea actului administrativ atacat pân� la solu�ionarea
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contesta�iei, la cererea temeinic justificat� a
contestatorului”.

În instruc�iunile date în aplicarea art.185 din Cod,
aprobate prin O.M.F.P. nr.519/2005, la pct.11.3 se precizeaz�
urm�toarele:

“Motivele de acordare a suspend�rii execut�rii actului
administrativ fiscal contestat pot fi: existen�a unei îndoieli
puternice asupra legalit��ii actului atacat, iminen�a producerii
unei v�t�m�ri ireparabile a drepturilor contestatorului,
bonitatea contribuabilului,[…], etc.”

În spe��, se re�ine c� cererea de suspendare a execut�rii
actelor atacate introdus� de contestator nu este sus�inut� �i
motivat� �i mai mult, acesta nu demonstreaz� c� executarea
obliga�iilor vamale datorate ar conduce la producerea unei
iminente �i ireparabile v�t�m�ri a drepturilor sale.

Pe de alt� parte, din analiza documentelor existente la
dosarul contesta�iei se constat� c� nu s-au identificat elemente
care s� conduc� la existen�a unei îndoieli puternice asupra
legalit��ii actelor atacate pentru a se putea motiva acordarea
suspend�rii solicitate.

Având în vedere argumentele expuse, urmeaz� a se respinge
solicitarea de suspendare a  execut�rii actelor administrative
contestate formulat� de petent�, respectiv a Actelor
constatatoare nr…………… precum �i a Deciziilor nr…………… referitoare
la obliga�iile de plat� accesorii întocmite în data de
…….11.2005 de organele vamale din cadrul Biroului vamal
Constan�a.

   Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul prevederilor art.
185 din Codul de procedur� fiscal� aprobat prin O.G. nr.92/2003
republicat�,  se

DECIDE:

 Respingerea cererii de suspendare a execut�rii Actelor
constatatoare nr………… �i a Deciziilor nr…………… referitoare la
obliga�iile de plat� accesorii din …….11.2005 încheiate de
organele vamale din cadrul Biroului vamal Constan�a, pentru
datoria vamal� în sum� total� de  …………… lei.

                    DIRECTOR EXECUTIV,
                      VASILICA MIHAI
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