
DECIZIA nr.8/2008  
solutionarea contestatiei formulata de S.C. X S.A., 

inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x

Directia Generala a Finantelor Publice a  Municipiului Bucuresti prin Serviciul
Solutionare Contestatii a fost sesizata cu adresa nr. x, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x, de
catre Serviciul inspectie fiscala si control ulterior din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si
Operatiuni Vamale x, cu privire la contestatia formulata de S.C. X S.A., cu sediul in Bucuresti, str.x.

Obiectul contestatiei inregistrata la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni
Vamale x sub nr. x, il constituie Decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent/precedent, remisa cu adresa nr.x, comunicata la data de
15.09.2008, prin care organul vamal a stabilit in sarcina societatii majorari de intarziere in suma
totala de x lei, aferente datoriei vamale in suma de x lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata.

Constatand ca  sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), art. 207 alin. (1)
si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si
pct. 2.1. din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005 Directia
Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia
formulata de S.C. X S.A.

Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei.

 Din documentele existente la dosarul cauzei rezulta urmatoarele:

I. Prin contestatia formulata societatea se indreapta impotriva majorarilor de
intarziere calculate prin decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent/precedent, intrucat nu este de acord cu numarul de zile pentru care au fost
calculate majorarile de intarziere si anexeaza in sustinere o copie a ordinului de plata vizat de banca
in data de 15.10.2007 prin care a fost efectuata plata TVA in suma de x lei.

II.  Prin Decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent/precedent, organele vamale din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si
Operatiuni Vamale x au stabilit in sarcina S.C. X S.A. accesorii  in suma totala de x lei aferente
taxei pe valoarea adaugata.

III. Luand in considerare documentele existente la dosarul cauzei, constatarile
organelor vamale, sustinerile contestatarei si prevederile legale pe perioada supusa controlului se
retin urmatoarele:

S.C. X S.A. este inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J x, CUI  R x.
In fapt, la data de x societatea contestatara a depus la Biroul Vamal x in baza

art.27 alin.2 din O.G. nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing si
a Contractului de leasing financiar x, declaratia vamala de import EU 4 nr. I x pentru
plasarea in regim vamal de import, cu exceptarea de la plata a sumelor aferente tuturor
drepturilor de import.

Perioada de leasing acordata conform contractului era de 13 luni. Pentru
marfurile plasate sub regim in data de 04.08.2006 termenul de incheiere respectiv de plata
a drepturilor vamale la valoarea reziduala era 04.09.2007.



S.C. X S.A. a depus Documentul pentru regularizarea situatiei operatiunilor
vamale deschise in baza prevederilor art.27 alin.2 din O.G. nr.51/1997, la data 23.10.2007,
inregistrat la Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale x sub nr.x.

In conformitate cu art.78 din regulamentul CEE nr.2913/1992 privind
instituirea Codului Vamal Comunitar, organul vamal a procedat la efectuarea controlului
ulterior al declaratiei vamale EU 4 nr.I x si a constatat ca operatiunea temporara nu s-a
incheiat la termenul stabilit prin contract, 13 luni, respectiv 04.09.2007.

Ca urmare, prin Decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent/precedent, organele vamale au calculat majorari de intarziere
in suma de x lei, aferente datoriei vamale in suma de x lei, reprezentand taxa pe valoarea adaugata,
pe perioada 04.09.2007 - termenul de incheiere al operatiunii de import temporar, pana la data de
23.10.2007.

In sustinerea contestatiei societatea a anexat o copie a ordinului de plata vizat de
banca in data de 15.10.2007 prin care a fost efectuata plata TVA in suma de x lei.

Prin adresa nr.x, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr.x, Directia judeteana pentru
accize si operatiuni vamale x a comunicat faptul ca majorarile de intarziere au fost corectate, in
sensul ca perioada pentru care se calculeaza majorari este de 04.09.2007-15.10.2007 (data la care a
fost debitat contul societatii conform OP din x, care poarta semnatura bancii din data de
15.10.2007), iar suma corecta este de x lei, si ca o copie a deciziei corectate nr.x privind calculul
majorarilor de intarziere a fost transmisa societatii conform adresei nr.x.

3.1. Referitor la majorarile de intarziere in suma de x lei aferente taxei pe
valoarea adaugata.

Cauza supusa solutionarii este daca Serviciul solutionare contestatii se poate investi
cu solutionarea pe fond a majorarilor de intarziere in suma de x lei aferente taxei pe valoarea
adaugata, in conditiile in care Decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent/precedent, prin care organul vamal a stabilit majorari de
intarziere in suma totala de x lei a fost corectata si comunicata societatii contestatare la data de
24.11.2008.

In drept, conform art. 205 "Posibilitatea de contestare" din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata:

"(1) Impotriva titlului de creanta, precum si impotriva altor acte administrative
fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativa de atac si
nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lezat in drepturile sale printr-un act
administrativ fiscal sau in lipsa acestuia, in conditiile legii.

(2) Este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.(...)".

De asemenea, potrivit art. 206 alin. (2) din actul normativ sus-mentionat "obiectul
contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise de organul fiscal in titlul de
creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia contestatiei impotriva refuzului
nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal".

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezulta ca Decizia nr.x
referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent/precedent, a
fost revizuita de DJAOV x prin corectarea acesteia, in sensul ca perioada pentru care se calculeaza
majorari de intrziere este 04.09.2007 - 15.10.2007, iar suma corecta este de x lei.



Fata de cele mai sus prezentate, capatul de cerere privind majorarile de intarziere in
suma de x lei aferente taxei pe valoarea adaugata, urmeaza a fi respins ca fiind ramas fara obiect,
intrucat obligatia de plata in suma de x lei stabilita prin actul atacat a fost revizuita de organul vamal
prin corectarea decizei referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din
anul curent/precedent care sa corespunda cu noua stare de fapt a lucrurilor.

3.2. Referitor la majorarile de intarziere in suma de x lei aferente taxei pe
valoarea adaugata.

Cauza supusa solutionarii este daca contestatara datoreaza accesoriile calculate de
organele vamale in suma de x lei in conditiile in care in sarcina sa s-a retinut o datorie vamala in
suma de x lei, neachitata la data scadentei respectiv 04.09.2007.

In fapt, datoria vamala reprezentand TVA in suma de x lei era scadenta la
04.09.2007 si a fost achitata la data de 15.10.2007. Pentru perioada 04.09.2007 - 15.10.2007 au fost
calculate majorari de intarziere in suma de x lei.

In drept, potrivit din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata:

art.119 (1): "Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de întârziere. "

art. 120(1): "Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu
ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv."

De asemenea, potrivit art. 206 si art.216 din OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata:

"(1) Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestatiei;
c) motivele de fapt si de drept;
d) dovezile pe care se intemeiaza;
e) semnatura contestatorului.
(2) Obiectul contestatiei il constituie numai sumele si masurile stabilite si inscrise

de organul fiscal in titlul de creanta sau in actul administrativ fiscal atacat, cu exceptia
contestatiei impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ fiscal".          

“Art.216 - (1) În solutionarea contestatiei organul competent va verifica motivele de
fapt si de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contestatiei se face
în raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea si de documentele
existente la dosarul cauzei. Solutionarea contestatiei se face în limitele sesizarii.”

In acest sens, pct. 2.4 si 2.5. din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui
A.N.A.F. nr. 519/2005:

"2.4. Organul de solutionare competent nu se poate substitui contestatorului cu
privire la motivele de fapt si de drept pentru care a contestat actul administrativ fiscal respectiv."

“2.5. În exercitarea rolului activ, organul de solutionare va solicita contestatorului,
pe baza de scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prezentarea, în termen de cinci zile
de la data comunicarii acesteia, a motivelor de fapt si de drept, sub sanctiunea respingerii
contestatiei ca nemotivata”. 



Prin adresa nr. x, confirmata de primire la data de x, i s-a solicitat contestatarei sa
specifice expres cuantumul sumelor contestate, cu indicarea sumelor contestate, pe fiecare fel
de impozit sau taxa si motivele de fapt si de drept (baza legala), pe care isi intemeiaza
contestatia.
            Desi prin adresa s-a comunicat societatii ca din contestatie rezulta ca aceasta este de
acord cu faptul ca a depasit termenul de inchidere al operatiunii, dar nu cu numarul de zile pentru
care au fost calculate majorarile de intarziere fara a preciza numarul de zile pentru care datoreaza
accesorii si nici cuantumul acestora, pana la data prezentei contestatara nu cuantifica sumele
contestate, nu prezinta motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza aceasta, nu invoca
dispozitiile legale incalcate si nu depune la dosarul cauzei  nici o situatie privind calculul
accesoriilor sau documente din care sa rezulte o alta situatie decat cea constatata  de organele
vamale.

In consecinta, fata de prevederile legale mai sus mentionate si avand in vedere ca
stabilirea de majorari de intarziere reprezinta masura accesorie in raport cu debitul, iar in sarcina
contestatoarei au fost retinute ca fiind datorate debite de natura taxei pe valoarea adaugata, urmeaza
sa se respinga ca neintemeiata si nemotivata contestatia pentru suma de x lei.

Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art.119, art.120, art. 205, art. 206
alin. (2) si 216 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pct.2.1, pct. 2.4
si 2.5. din Instructiunile pentru aplicarea titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, aprobate prin Ordinul Presedintelui A.N.A.F. nr. 519/2005

DECIDE

1. Respinge ca fiind ramasa fara obiect contestatia formulata de S.C. X S.A.
impotriva majorarilor de intarziere in suma de x lei, din totalul sumei de x lei, aferente datoriei
vamale in suma de x lei reprezentand TVA, stabilite prin Decizia nr.x referitoare la obligatiile de
plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent/precedent.

2. Respinge contestatia formulata de S.C. X S.A. ca nemotivata pentru majorarile de
intarziere in suma de x lei, aferente datoriei vamale in suma de x lei reprezentand TVA, stabilite prin
Decizia nr.x referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul
curent/precedent.

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi
contestata, in termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Bucuresti.
                      


