
           MINISTERUL  FINANŢELOR  PUBLICE
DIRECŢIA  GENERALA  A  FINANŢELOR  PUBLICE
                  A  JUDEŢULUI  SUCEAVA

DECIZIA NR. 66
din 23.08.2005

privind soluţionarea contestaţiei formulată de S.C. .....S.R.L. Suceava, înregistrată la Direcţia
Generală a Finanţelor Publice a  judeţului  Suceava sub nr. ..... din 29.07.2005

                    Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  judeţului  Suceava  a  fost   sesizată
de  Biroul Vamal  Suceava prin  adresa  nr. ...../28.07.2005,   înregistrată  la Direcţia Generală a
Finanţelor  Publice  a  judeţului  Suceava  sub  nr.  ...../29.07.2005,  cu  privire  la  contestaţia
formulată de S.C. .....S.R.L, cu sediul în localitatea Suceava,  str.....jud. Suceava.

                    S.C.  .....S.R.L.  contestă   măsurile   stabilite   prin   procesele-verbale  nr.
…../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.  …../20.06.2005  privind  calculul  accesoriilor  pentru
suma  de  ….. lei  reprezentând:

  - ….. lei penalităţi aferente taxelor vamale;
  -  …..lei  penalităţi aferente comisionului vamal;
  -  ….. lei  penalităţi aferente taxei pe valoarea adăugată. 

Contestaţia  a  fost   depusă   în   termenul  prevăzut   de   art.   176  din  Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

Constatând  că în  speţă  sunt  întrunite  condiţiile  prevăzute  de  art.  174  şi  178  din
Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  Direcţia  
Generală   a   Finanţelor   Publice   a   judeţului   Suceava  este  învestită  să  se  pronunţe  asupra
contestaţiei.

                    I.   S.C.  .....S.R.L.  Suceava,  contestă  măsurile  stabilite  prin
procesele-verbale  nr.  …../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.  …../20.06.2005
întocmite  de  Biroul  Vamal  Suceava,  privind  suma  de  …..  lei  reprezentând  penalităţi
aferente  taxelor  vamale,  penalităţi  aferente  comisionului  vamal  şi  penalităţi  aferente
taxei pe valoarea adăugată .

                   Petenta  susţine  că,  prin  adresa  nr.  ...../19.07.2005   emisă  de  Biroul  Vamal
Suceava,  a  fost  informată  în  legătură  cu  obligativitatea  plăţii  sumei  de  …..  lei,  reprezentând
penalităţi aferente drepturilor vamale stabilite anterior, prin actul constatator nr. …../20.06.2005,
întocmit  de  autorităţile  vamale  ca  urmare  a  anulării  regimului  tarifar  preferenţial  acordat  la
importul a 700 buc. anvelope folosite pentru autoturisme.
                   Contestatoarea precizează că a depus contestaţie împotriva Actului constatator  nr.
 …../20.06.2005  şi  a  proceselor  verbale  nr.  …../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.
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…../20.06.2005 întocmite de  către Biroul Vamal Suceava privind calculul drepturilor  vamale şi
a dobânzilor aferente. 
                   De asemenea,  prin contestaţia formulată,  petenta solicită suspendarea  executării
actului  administrativ  fiscal  pe  motiv  că,  în  ceea  ce  priveşte   suma  de  .....lei,  reprezentând
drepturi  vamale, calculate de  către  organele  vamale  prin  actul  constatator  nr.  …../20.06.2005,
contestatoarea susţine că au fost stabilite în mod nelegal. 

În legătură cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în sumă totală de  …. lei petenta
susţine că au fost  stabilite în  mod nelegal, cu încălcarea dispoziţiilor  art.  115 şi  120 din Codul
de procedură fiscală.

II.  Biroul  Vamal  Suceava,  prin  procesele  verbale  nr.  …../20.06.2005,  nr.
…../20.06.2005  şi  nr.  …../20.06.2005,  a  stabilit  că  S.C.  .....S.R.L.  Suceava  datorează
penalităţi de întârziere în sumă de ….. lei pentru drepturile vamale de import calculate prin actul
constatator  nr.  …./20.06.2005,  prin  care  s-a  dispus  anularea  regimului  tarifar  preferenţial
acordat pentru bunurile importate cu declaraţia vamală de import nr. .....din 17.08.1999.

III.  Din  analiza  documentelor   existente   la   dosarul   cauzei   şi   având  în 
vedere   motivaţiile   petentei,   în   raport   cu   actele   normative   în   vigoare   pentru  
perioada  verificată,  s-au  reţinut  următoarele:

1.  Referitor  la  suma  contestată  de  …..   lei   reprezentând   penalităţi  din
care  …..  lei  aferente  taxelor  vamale,  …..  lei  aferente  comisionului  şi  …..  lei  aferente
taxei  pe  valoarea  adăugată,  Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  a  judeţului
Suceava  este  învestită  să  se  pronunţe dacă  S.C.  .....S.R.L.  datorează  penalităţi  pentru
drepturile vamale de import stabilite  prin actul  constatator  nr.  …./20.06.2005, în  condi
ţiile în care Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Suceava,  prin Decizia nr.  …..  din
04.08.2005, a respins contestaţia formulată împotriva acestui act, ca neîntemeiată.

                     În fapt,  prin procesele  verbale  nr.  …../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.
…./20.06.2005,  Biroul  Vamal  Suceava  a  calculat  penalităţi  de  întârziere  pentru  perioada
17.08.1999-20.06.2005, aferente drepturilor vamale de import  stabilite prin actul constatator  nr.
122/20.06.2005, act ce a fost contestat de petentă.
                     Direcţia Generală a Finanţelor Publice  a judeţului Suceava,  prin Decizia nr.  …..
din  04.08.2005,  a  dispus  respingerea  contestaţiei  formulate  de  S.C.  .....S.R.L.  împotriva
datoriei vamale stabilite prin actul constatator  nr.  …../20.06.2005,  care  a generat aceste  penalit
ăţi.
                                                                

        În  drept,  în speţă  sunt  aplicabile:

        art.  13^1  din  O.G.  nr.  11/1996  privind  executarea  creanţelor  bugetare
modificată prin O.G. nr.26/2001, aplicabile până la data de 31.12.2002, care stipulează:

art. 13^1
                  „Plata  cu întârziere  a  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor şi  a  altor  venituri
bugetare,  cu  excepţia  majorărilor  de  întârziere,  a  penalităţilor  şi  a  amenzilor,  se
sancţionează  cu  o  penalitate  de  întârziere  de  0.5%  pentru  fiecare  lună  şi/sau  pentru
fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare  celei
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în care acestea aveau termene de plată".

        art.  12  şi  14  din  Ordonanţa  nr.  61/2002,  privind  colectarea  creanţelor
bugetare  aplicabil  începând cu data de 01.01.2003, care stipulează:

                   art. 12
                   „Pentru neachitarea  la  termenul  scadent  a  obligaţiilor bugetare  debitorii
datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere[…]"
                   art. 14

„(1)  Plata  cu  întârziere  a  impozitelor,  taxelor,  contribuţiilor  şi  a  altor
obligaţii  bugetare,  cu  excepţia  dobânzilor,  penalităţilor  de  orice  fel  şi  a  amenzilor,  se
sancţionează  cu  o  penalitate  de  întârziere  de  0.5%  pentru  fiecare  lună  şi/sau  pentru
fiecare fracţiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare  celei
în care acestea aveau termen de plată[…]"

        art.  114  şi  120  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,
republicată, aplicabilă  începând cu data de 1.01.2004, care stipulează:

                   art. 114 
„  (1)  Pentru  neachitarea  la  termenul  de  scadenţă  de  către  debitor  a

obligaţiilor  de  plată,  se  datorează  după  acest  termen  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere[…]" 
                     art. 120
                     „  (1)  Plata  cu  întârziere  a  obligaţiilor  fiscale  se  sancţionează  cu  o
penalitate de întârziere  de 0.5% pentru fiecare  lună   şi/sau pentru fiecare  fracţiune de
lună  de  întârziere,  începând  cu  data  de  întâi  a  lunii  următoare  scadenţei  acestora
inclusiv. "
                     
                      Prin urmare, penalităţile de întârziere în sumă totală de ….. lei au fost  stabilite în
mod legal de către organele vamale, fapt  pentru care  urmează să  se  respingă contestaţia  pentru
acest capăt de cerere.

  Având  în  vedere  că nu  se  contestă  modul  de  calcul  al  acestora,  iar  contestaţia
pentru datoria vamală care  a generat aceste  penalităţi a fost  respinsă  de către  Direcţia Generală
a  Finanţelor  Publice  a  judeţului  Suceava  prin  decizia  nr.  …..  din  04.08.2005,  urmează  a  se
respinge contestaţia şi pentru penalităţile de întârziere aferente.

                       2.  În  ceea  ce   priveşte  solicitarea  contestatoarei  referitoare  la
suspendarea  executării  actului  constatator  nr.  …./20.06.2005  şi  a  proceselor  verbale
nr.  …../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.  …../20.06.2005 ,  conform  prevederilor  art.
184  alin.  (1)  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.  92/2003  privind  Codul  de  procedura  fiscala,
republicată,  "Introducerea  contestaţiei  pe  calea  administrativă  de  atac  nu  suspendă
executarea actului administrativ fiscal."

                 Alin. (2) al art.  184 din actul normativ menţionat mai sus  precizează:"Organul  de
soluţionare a contestaţiei poate  suspenda executarea  actului  administrativ  atacat  până
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 la soluţionarea contestaţiei, la cererea  temeinic  justificată  a  contestatorului."

                    Deoarece  contestaþia  împotriva actului  constatator   nr.  …../20.06.2005  ºi
a  proceselor  verbale  nr.  …../20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  ºi  nr.  …../20.06.2005
privind  calculul  dobânzilor  a  fost  soluþionatã  prin  Decizia  nr.  …../04.08.2005,  iar
contestaþia  împotriva proceselor  verbale  nr.  …./20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  ºi  nr.
…../20.06.2005  privind  calculul  penalitãþilor  s-a  soluþionat  prin    prezenta  decizie,
cererea  de  suspendare  a  executãrii  actelor  administrative  fiscale  menþionate  rãmâne
fãrã obiect.

                        Prin urmare, având în vedere  prevederile  legale  mai sus  precizate,  cererea
de suspendare a executãrii  actului administrative fiscale rãmâne fãrã obiect.

        
Pentru   considerentele   prezentate   în   conţinutul   deciziei   şi   în   temeiul

prevederilor  art.  13^1  din  O.G.  nr.  11/1996  privind  executarea  creanţelor  bugetare  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  art.  12  şi  14  din  Ordonanţa  nr.  61/2002,  privind
colectarea creanţelor bugetare, art. 114 ,120 şi 184 alin. 1 şi  2,  coroborate  cu art.  185 din O.G.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,   se:

                                   DECIDE:

- respingerea  contestaţiei  formulate  de  S.C.  …..S.R.L.  SUCEAVA,  împotriva
proceselor-verbale  nr……/20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005 şi nr……/20.06.2005,  întocmite  de
Biroul  Vamal  Suceava,  privind  suma  de   …..  lei,  reprezentând:  …..  lei  penalităţi  aferente
taxelor  vamale,  …..  lei  penalităţi  aferente  comisionului  şi   …..  lei   penalităţi  aferente  taxei  pe
valoarea adăugată, ca neîntemeiată;

-  respingerea  cererii  de  suspendare  a  executării  actului  constatator  nr
……/20.06.2005  şi  a  proceselor  verbale  nr.  …./20.06.2005,  nr.  …../20.06.2005  şi  nr.
…../20.06.2005, ca fiind fără obiect, contestaţia fiind soluţionată prin prezenta decizie.

Prezenta  decizie  poate  fi  atacată la  Tribunalul  Suceava,  în  termen  de  6  luni  de  la
data comunicării, conform procedurii legale.
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