
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
                   BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII

DECIZIA NR. 17/2007

       

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata de
Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala ..., Biroul
Vamal ..., asupra contestatiei formulata de S.C. "... " S.R.L. avand sediul
in ..., str. ..., bl. ..., ap. ..., jud. ..., avand codul fiscal ..., reprezentata de
d-l ..., in calitate de administrator.

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei referitoare la
obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul
curent/precedent nr. .../ ... emisa de catre Autoritatea Nationala a
Vamilor, Directia Regionala Vamala ..., Biroul Vamal ..., prin care s-a
stabilit ca S.C.  "... " S.R.L.  are de achitat un debit in valoare de ... lei,
din care ... lei majorari de intarziere si ... lei penalitati de intarziere.

Contestatia a fost formulata in termenul legal prevazut de art. 177
alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, poarta semnatura
titularului dreptului procesual precum si stampila societatii.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
175, 176, 177, 179 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice ... este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de S.C. " ... " S.R.L. .... 

I. Petenta nu este de acord cu decizia nr. .../ ... emisa de catre
Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala..., Biroul
Vamal ... din urmatoarele motive :

Societatea a importat in data de ... un tahometru electronic ... cu
accesorii, in regim vamal temporar suspensiv. Termenul la care se
incheia acest regim suspensiv era ..., termen la care societatea trebuia
sa plateasca taxele vamale aferente importului efectuat.

Prin actul constatator nr. .../..., Directia Generala a Vamilor a
stabilit din oficiu ca la data de ... s-a incheiat regimul vamal suspensiv
pentru importul efectuat, calculand suma pe care societatea trebuia sa o
plateasca, respectiv ... lei, reprezentand taxe vamale, comision vamal,
accize si alte taxe. Directia Regionala Vamala a inceput executarea silita



impotriva petentei, incasand prin poprire la data de ... suma de ... lei.
Prin Decizia nr. .../..., Directia Regionala Vamala ..., Biroul Vamal ... a
stabilit ca petenta mai are de achitat un debit in valoare de ... lei din care
... lei majorari de intarziere si ... lei penalitati de intarziere.

S.C. "... " S.R.L. invoca in sustinerea contestatiei prevederile art.
187, alin. 1 din Codul Vamal al Romaniei, art. 98, lit. a) din O.G. nr. 11/
1996 privind executarea creantelor bugetare, considerand ca, defapt,
creanta fiscala reprezentand taxe vamale, comision vamal, accize si alte
taxe, s-a nascut la data de ... cand s-a incheiat regimul vamal suspensiv
pentru importul efectuat.De asemenea, creantele accesorii constand in
majorari de intarziere si penalitati de intarziere s-au nascut din ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta, respectiv .... 

Fata de cele prezentate, petenta considera ca termenul de
prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a inceput sa curga la
data de ... si s-a implinit la data de .... Cum Decizia nr. ... prin care au
fost stabilite majorarile si penalitatile de intarziere a fost emisa la data de
..., rezulta ca in acest caz a intervenit prescriptia extinctiva si drept
urmare se solicita admiterea exceptiei prescriptiei extinctive si
dispunerea anularii Deciziei nr. .../ ....

II. Prin Decizia nr. .../ ... referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale din anul curent/precedent, Autoritatea
Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala ..., Biroul Vamal ... a
stabilit pentru perioada ... - ... in temeiul art. 85, lit. c) si art. 114 din O.G.
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a
impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor venituri ale bugetului
general consolidat un debit in suma totala de ... lei, reprezentand
majorari in suma de ... lei si penalitati de intarziere in suma de ... lei.  

Prin referatul cu propuneri de solutionare a contestatiei nr. .../ ...
organul emitent al actului fiscal administrativ propune respingerea
contestatiei formulata de S.C. "... " S.R.L. considerand-o neintemeiata.

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita sa
se pronunte daca suma totala de ... lei reprezentand majorari si
penalitati de intarziere aferente unui debit neachitat in termen
(reprezentand taxe vamale, comision vamal, accize si alte taxe), este
legal datorata .



In fapt, prin actul constatator nr. ... din data de ..., Autoritatea
Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala ..., Biroul Vamal ... a
stabilit ca la data de ..., termen la care societatea comerciala " ... "
S.R.L. ... trebuia sa plateasca taxele vamale aferente importului din data
de ... a unui tahometru electronic, s-a incheiat regimul vamal suspensiv
pentru acest import, fiind calculata suma de ... lei, reprezentand taxe
vamale, comision vamal, accize si alte taxe.

S.C. " ... " S.R.L. ... nu a achitat aceasta suma datorata bugetului
de stat, astfel incat in data de ... s-a incasat prin poprire suma de ... lei,
precum si suma de ... lei reprezentand amenda contraventionala
acordata pentru incalcarea obligatiilor si conditiilor stabilite pentru
derularea si incheierea regimului vamal suspensiv.

Prin Decizia nr. .../..., Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia
Regionala Vamala ..., Biroul Vamal ... a stabilit in sarcina societatii
petente suma de ... lei, reprezentand majorari si penalitati de intarziere
calculate de la data cand trebuia lichidata declaratia vamala in regim de
admitere temporara nr. .../... pana la data de .... Cu aceasta ocazie a fost
emisa instiintarea de plata nr. .../ ..., ulterior incheierii unei alte instiintari
de plata nr. .../ ... care, asa cum se precizeaza in referatul cu propuneri
de solutionare a contestatiei, avea calculul gresit in suma de ... lei, motiv
pentru care s-a revenit pe data de... cu calculul corect in valoare de ...lei.

Totodata, se retine ca s-a intocmit in termen actul constatator in
data de .. si penalitatile de intarziere aferente debitului curgand pana la
inchiderea totala a acestuia. Astfel, majorarile si penalitatile de intarziere
au fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In drept, art. 187, alin. 1 din Codul vamal al Romaniei, prevede :
" (1) Termenul de prescrip�ie a dreptului de a cere plata taxelor

vamale este de 5 ani �i curge de la data accept�rii �i înregistr�rii
declara�iei vamale de import. "

Art. 83, alin. 1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura
fiscala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede :

"Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg�
termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.[...]"

Art. 405^2 din Codul de Procedura civila, prevede :
"Cursul prescrip�iei se întrerupe:
a) pe data îndeplinirii de c�tre debitor, înainte de începerea

execut�rii silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a
obliga�iei prev�zute în titlul executoriu ori a recunoa�terii, în orice alt
mod, a datoriei;



b) pe data depunerii cererii de executare, înso�it� de titlul
executoriu, chiar dac� a fost adresat� unui organ de executare
necompetent;

c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, în condi�iile
art. 453 alin. 2;

d) pe data îndeplinirii în cursul execut�rii silite a unui act de
executare;

e) pe data depunerii cererii de reluare a execut�rii, în condi�iile art.
371^6 alin. 1;

f) în alte cazuri prev�zute de lege.
Dup� întrerupere începe s� curg� un nou termen de

prescrip�ie.[...]"

Pe considerentele aratate in continutul deciziei si in conformitate
cu prevederile art. 187, alin. 1 din Codul vamal al Romaniei, art. 405^2
din Codul de Procedura civila si art. 83, alin. 1, coroborate cu art. 68^1,
art. 179, alin. 1, pct. a), art. 180, art. 181 si art. 186 din O.G. nr. 92/ 2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se

DECIDE

1. Respingerea ca neintemeiata a contestatiei formulata de S.C.
"... " S.R.L. ... pentru suma totala de ... lei, din care ... lei majorari de
intarziere si ... lei penalitati de intarziere stabilite prin Decizia nr. .../...
incheiata de Autoritatea Nationala a Vamilor, Directia Regionala Vamala
..., Biroul Vamal ... .       

2.  In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului ....

 DIRECTOR EXECUTIV,


