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                              D   E   C   I   Z   I   E   nr.2563/269/02.12.2008

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de domnul D   inregistrata la DGFP Timis    
sub nr.37449/16.10.2008

    Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost  sesizat de
Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timis prin adresa  nr.
9615/13.10.2008   inregistrata la DGFP-Timis  sub nr. 37449/16.10.2008   cu privire la
solutionarea pe fond a contestatiei formulate  de  domnul D   cu domiciliul  in  T. 

Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Decizia nr.
..emisa  de Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara   fiind   depusa
prin  Avocat  C   conform imputernicirii avocatiale nr.....  

Din  analiza  dosarului  contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile
prevazute de art.206 si art. 209 din OG nr. 92/2003 republicata,  titlul IX,  privind
solutionarea contestatiilor  formulate  impotriva actelor administrative fiscale;  DGFP Timis
prin Biroul solutionarea contestatiilor este competenta sa se pronunte asupra contestatiei.

    
I.Contestatia a fost  formulata impotriva  Deciziei  nr....  referitoare la

obligatiile de plata accesorii   aferente obligatiilor fiscale   emisa   de Directia Judeteana
pentru Accize si Operatiuni Vamale Timisoara prin  care s-a  stabilit   in sarcina  petentului   
majorari de intarziere   in suma  de.... 

In sustinerea contestatiei petentul  invoca urmatoarele:
                    - decizia nu se refera la un act contestat de petent sau la alte acte comunicate
conform legii sau producatoare de efecte juridice la aceasta data;
                       -  decizia  nu face referire la baza de impozitare;
                    -  cele de mai sus  se constituie in cadrul juridic al exceptiei de nemotivare  a
unui act administrativ , sanctionabil cu nulitate    absoluta , potrivit principiului transparentei
impus de legislatia cu caracter public  organelor care pun in valoare ;

- impotriva somatiei nr....   s-a depus  la   Judecatoria Timisoara contestatie  la
executare; 

- Decizia contestata a fost transmisa impreuna cu   somatia  nr. ... in  acelasi
plic;
                       - sumele din cele doua acte se suprapun, rezultand ca   de fapt   suma datorata
ar fi dublata, dar contestatia a fost   intemeiata pe exceptia prescriptiei dreptului la executare
asupra  sumelor impuse prin titlu executor  in anul 2002 .  



II. Decizia nr....  referitoare la    obligatiile de plata accesorii   pentru suma
de ..  lei   a fost emisa   in baza prevederilor art.86  lit.c  si   art. 115  din OG    nr.92/2003,
republicata,   sunt aferente debitului in suma de ... lei stabilit prin  Actul constatator nr. ...  si
au fost calculate pentru perioada 13.02.2003 - 31.05.2008.  

III. Avand in vedere constatarile organului vamal, sustinerile petentului,
documentele   existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in perioada
verificata, invocate de  catre organele vamale,  referitor la respectarea termenului de
depunere al contestatiei,  organul  investit cu solutionarea contestatiei  retine:
                      - in referatul  de sustinere a contestatiei intocmit de organul vamal  se face
precizarea ca  petentul nu a respectat termenul de  depunere al contestatiei, intrucat din
confirmarea   de primire  actul contestat    reiese  ca   a fost primit in data de 12.06.2008 , iar
contestatia a fost depusa in data de 18.09.2008; 
                          - Decizia nr...  referitoare la    obligatiile de plata accesorii  a fost  expediata   
de organul vamal  la adresa din Resita str. B nr.5 , desi in continutul actului contestat  este
indicata adresa din Timisoara , str. I nr.5 sc.A , ap.20 ;

-  corespondenta  anterioara   cu petentul s-a  transmis pe adresa din
Timisoara,  in acest sens fiind  data si Sentinta civila nr...;

- prin Adresa  nr. 5392/30.05.2008 Directia Regionala  pentru Accize si
Operatiuni Vamale Timisoara  solicita  Directiei  Judetene  pentru Accize si Operatiuni
Vamale Timisoara   sa transmita calculul majorarilor de intarziere pentru debitorul D,  cu
mentiunea ca  acesta are dominciliul in Timisoara , str. I nr.5 sc. A ap.20.

Avand in vedere ca actul contestat  a  fost trimis pe o alta  adresa  decat  cea
de domicilul,  in solutionarea contestatiei Biroul  Solutionare contestatii va aplica  
prevederile pct. 3.9. din Ordinul ANAF nr.519/2005:

 "In conditiile in care din actele dosarului cauzei nu se poate verifica
respectarea termenului de depunere a contestatiei, iar in urma demersurilor intreprinse nu
se poate face dovada datei la care contestatorul a luat la cunostinta de actul administrativ
fiscal atacat, aceasta va fi considerata depusa in termenul legal".

 Prin  Decizia nr.... referitoare la obligatiile de plata accesorii  a stabilit in
sarcina petentului majorari de intirziere in suma de  ... lei   aferente   obligatiilor vamale   
individualizate prin Actul constatator nr.....

Decizia  referitoare la obligatiile de plata accesorii cu numarul de mai sus  este
contestata  de    petent, in sustinerea contestatiei   invocand urmatoarele motive :

- decizia nu se refera la un act contestat  sau un alt  act   comunicat   conform
legii ;
                        -  decizia  nu face referire la baza de impozitare;

- impotriva somatiei nr....  s-a depus  al Judecatoria Timisoara contestatie  la
executare; 

- Decizi contestata a fost transmisa impreuna cu   somatia  nr. ..in  acelasi plic
,   sumele din cele doua acte se suprapun, rezultand ca   de fapt   suma datorata ar fi dublata .

In fapt,   in data de 27.12.2001 petentul    s-a prezentat la Biroul Vamal
Timisoara   in vederea vamuirii   autoturismului marca  O  identificat cu serie sasiu W..insotit
de certificatul de origine EUR 1 nr.....

La data importului  s-a  intocmit chitanta vamala  nr.... c, pe numele D   cu
domiciliul in Resita str.  B nr. 5, la calculul taxelor vamal  beneficiind de regim  vamal
preferential de  6%.  



                 Ca urmare a verificarii dovezii de origine   administratia vamala germana a
comunicat DGV Bucuresti   ca certificatul  EUR 1 nr....    a fost eliberat incorect , prin
urmare nu beneficiaza  de  regim vamal  preferential . 

Prin Actul constatator nr....  s-au recalculat drepturile vamale de import ca
urmare a  acordarii neintemeiate a regimului vamal preferential pentru autoturismul  
importat,  stabilindu-se in sarcina petentului diferente   de ..   lei, reprezentand taxe vamale,
accize  si TVA.

Actul constatator  nr. ...a fost trimis la adresa   declarata la vama, respectiv
Resita,  si   potrivit confirmarii de primire a fost   primit de mama petentului. 
             Impotriva     Actului   constatator  nr....   petentul a formulat contestatie  
inregistrata la DGFP Timis    sub nr. ...  iar prin Decizi DGFP Timis  nr. 256/15.05.2003  
contestatia   a fost   respinsa ca nedepusa in termen. 

Aceasta Decizie a fost atacat in instanta , intanta  a stabilit   ca  petentul a
respectat termenul legal de depunere a  contestatiei, si a obligat   DGFP Timis  sa  
solutioneze pe fond contestatia. 
                       Prin Decizi nr....DGFP  Timis solutioneaza pe fond contestatia si o respinge ca  
neintemeiata;  Decizi nr. 515/11.12.2003   a fost transmisa petentului la adresa din Timisoara,
indicata in contestatie  si a fost primita de acesta in data de 15.12.2003,  potrivit confirmarii
de primire   existente la dosarul contestatiei. 

Petentul nu si-a achitat in termenul de scadenta obligatiile vamale  stabilite  de
organul   vamal  prin Actul constatator  nr.... motiv pentru care au fost calculate dobanzi si   
majorari  de intirziere.

In drept,  plata cu intarziere a  drepturilor vamale  genereaza   majorari de
intarziere  potrivit  prevederilor   dispozitiilor art. 255 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 86/ 2006  
Codul vamal al Romaniei:
   " (1) Daca cuantumul drepturilor nu a fost achitat in termenul stabilit:
     b) se percep majorari de intarziere, potrivit normelor in vigoare,"   si art. 119 alin.(1) din
Ordonanta Guvernului  nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata:
     “1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre   debitor a obligatiilor de plata,
se datoreaza dupa acest termen dobânzi  si penalitati de întârziere”

 In acest sens, la art. 120 alin.(1) si (7) din acelasi act normativ, se  specifica:
“ Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. [...]
(7) Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, si poate fi
modificat prin legile bugetare anuale."

Majorarile de intarziere au fost  legal  stabilite  ca urmare a recalcularii  
drepturilor de import, aplicarea de majorari de intarziere pentru neplata in termen a
obligatiilor fiscale catre bugetul de stat reprezinta o masura  de sanctionare  instituita prin
legea fiscala impotriva contribuabilului care nu isi achita la termenele de scadenta  obligatiile
 fiscale, prin urmare se impune respingerea contestatie ca neintemeiata   pentru acest  capat
de cerere. 
 Afirmatia petentului   cum ca   decizia nu se refera la un act contestat  sau un
alt  act comunicat   conform legii   nu poate fi retinuta in solutionarea contestatiei, intrucat
majorarile stabilite prin Decizia contestata    sunt aferente unui debit  despre care    petentul
are cunostinta  intrucat a fost insusit de acesta si   contestat  anterior. 

Referitor la sustinerea petentului   ca   din     Decizia     referitoare la
obligatiile  de plata accesorii   nu rezulta   ca sumele respective sunt accesorii celor din  
Decizia de impunere , organul de solutionare a contestatiei  face   precizarea ca in Decizia   



contestata  este inscrisa suma asupra careia     s-au   calculat majorari, respectiv, .. lei,  este
inscrisa perioada pentru care s-au calculat accesoriile,  iar   in anexa 1  a  Deciziei este reluata
din nou baza asupra carei se aplica  majorarile, cuantumul majorarilor,  perioada la  care se
refera , numar de zile  si suma datorata, prin urmare sustinerile petentei sunt neintemeiate.

In ceea ce priveste sustinerea contestatorului ca " impotriva somatiei nr.
246191/14.08.2008   s-a depus  al Judecatoria Timisoara contestatie  la executare ", facem
precizarea ca   potrivit prevederilor art.215   din  OG nr.92/2003 , republicata: 

   " (1) Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac nu suspenda executarea
actului administrativ fiscal."
                       

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza referatului nr.
43727/02.12.2008 in   temeiul Legii nr.86/2006   privind Codul vamal, coroborat cu
prevederile  OG nr.92/2003, republicata,  privind  solutionarea contestatiilor   formulate
impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere  intocmite de organele
MEF    se 
                                                         
                                                  D     E     C     I     D    E :

                  1.  respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de ...lei, reprezentand
majorari de intarziere; 

         2.   prezenta decizie se comunica  :

                              -  domnului   D
                   -   Directia  Judeteana  pentru Accize si  Operatiuni Vamale Timis 
                                  

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata   de catre contestator  la instanta judecatoreasca  de contencios administrativ ,
in conditiile legii.                                      

                         

               
                                                   DIRECTOR EXECUTIV
                                               




