DIRECTIA GENERALÃ A FINANTELOR PUBLICE
CARAS-SEVERIN
BIROUL SOLUTIONARE CONTESTATII
DECIZIA NR. 26
I. Prin Procesul verbal privind calculul dobânzilor si penalitãtilor de întârziere nr. ,
organele vamale au calculat dobânzi de întârziere de 0,06 % pentru o perioadã de
129 de zile si penalitãti de întârziere de 0,5% pe lunã, pentru plata cu întârziere de 5
de luni a obligatiei fiscale stabilitã prin A.C. nr. .
II. Dl. X, în contestatia formulatã, mentioneazã doar cã “ debitul din PVCDPI
calculat în urma actului constatator l-a plãtit integral la acea datã “ si considerã cã nu e
“ vinovat pentru anumite neconcordante în procedura de calcul la o anumitã datã” .
III. Referitor la dobânzi si penalitãti de întârziere aferente drepturilor vamale
stabilite prin A.C. nr.
Cauza supusã solutionãrii este dacã Biroul Solutionare Contestatii din
cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Caras Severin se poate pronunta
pe fondul cauzei în conditiile în care contestatia nu este motivatã.
În fapt, prin procesul verbal nr. organul de control a stabilit în sarcina d-lui X
obligatia de platã a dobânzi si penalitãti de întârziere aferente taxelor vamale si taxei
pe valoarea adãugatã.
Contestatorul nu si-a motivat contestatia .
In drept, sunt aplicabile prevederile art. 175, alin.(1)lit.c) si d) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedurã fiscalã republicatã, care
precizeazã:
“Contestatia se formuleazã în scris si va cuprinde:
[...]
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se întemeiazã;[...]”
Având în vedere cele de mai sus, faptul ca petentul nu aduce nici un argument
referitor la cuantumul dobânzilor si penalitãtilor de întârziere, cota de dobânzi si
penalitãti de întârziere aplicatã, data de la care au fost calculate dobânzile si
penalitatile de întarziere, precum si de faptul cã stabilirea dobânzi si de penalitãti de
întârziere reprezintã mãsurã accesorie în raport cu debitul, conform principiului de
drept accesorium sequitur principale, mãsurile accesorii urmeazã principalul, iar in
sarcina petentului a fost retinut ca fiind datorat un debit de natura drepturilor vamale la
import, stabilit prin Actul constatator nr. , contestatia va fi respinsã ca nemotivatã
pentru dobânzi si penalitãti aferente taxelor vamale si taxei pe valoarea adaugatã.
Pentru considerentele mentionate în cuprinsul deciziei si în baza prevederilor art.
175(1) si art.185(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã se:
DECIDE
Respingerea contestatiei formulatã de dl. X pentru dobânzi si penalitãti aferente
taxelor vamale si taxei pe valoarea adaugatã.

