
     D   E   C   I   Z   I   E   nr. 172/51/13.03.2008

privind  solutionarea  contestatiei  formulate  de   SC  B     inregistrata  la DGFP-Timis sub
nr....

Biroul  Solutionarea  contestatiilor  al   DGFP-Timis  a  fost  sesizat de
Directia Judeteana pentru Accize  si Operatiuni Vamale  Timis   prin adresa
nr.13448/22.11.2007 inregistrata la DGFP-Timis  sub nr. 51765/23.11.2007 cu privire la
contestatia formulata de SC  B  SRL   cu  sediul  in   T 

Contestatia a fost formulata impotriva  masurilor dispuse prin Decizia nr...
referitoare la obligatiile accesorii emisa   de  Directia Judeteana pentru Accize  si Operatiuni
Vamale  Timis ,   a fost depusa in termenul prevazut de art. 207  alin. (1) din OG  nr.
92/2003, republicata, titlul IX, fiind autentificata prin semnatura si stampila  
administratorului.   

 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.  Prin contestatia  formulata  SC B    contesta  masurile stabilite prin
Decizia nr.4727/10.04.2007 , intrucat in opinia sa    calculele   sunt  eronate . 
In sustinerea contestatiei  invoca  faptul ca a achitat ultimele debite  prin executarea silita a
contului  bancar deschis la A BANK SA .
     Potrivit extrasului de cont   bancar  din 06.12.2006      societatea   achita
ultimele debite si continua activitatea prin banca   sustinand ca in cazul in care nu ar fi achitat
integral   debitele   nu ar fi mai  fost posibila  derularera   in continuare a operatiunilor
bancare. 
                       Societatea petenta   solicita verificarea  cu  atentie a calculelor contabile  si in
corelatie cu   calculele  efectuate de  organul vamal,  in caz contrar organul fiscal sa dispuna
efectuarea unei expertize  contabile . 
                                              

II. Prin Decizia    nr....  referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale  s-a stabilit in sarcina SC G  SRL    majorari de intarziere    in suma  de   ...
calculate pentru plata cu intarziere a   debitelor  stabilite  prin Actele   constatatoare nr.
392-394 /08.03.2005 .
                 In  conformitate cu prevederile art.61 din Legea  nr. 141/1997 ( in vigoare la data
importului ) s-a stabilit responsabilitatea solidara  a   societatiii petente    cu titularul
operatiunilor de import in sarcina caruia  s-au stabilit diferente de drepturi vamale , respectiv
SC G  SRL . 
           Majorarile de intarziere au fost calculate pentru perioada 24.05.2005 -
02.04.2007.

III. Având în vedere contestatia formulata de societatea petenta, motivele
invocate de  aceasta  si prevederile actelor normative în vigoare, se retine ca Ministerul
Economiei   si Finantelor    prin Directia Generala a Finantelor Publice a judetului  Timis este
investit   a  se   pronunta  daca   în  mod corect si legal, reprezentantii Directiei  Judetene
pentru  Accize  si Operatiuni Vamale  Timis au stabilit în sarcina petentei  majorari de
intarziere   prin decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale  
in suma de ... lei.  



  Din analiza dosarului contestatiei se retine ca:
             - majorari/dobanzi de intarziere  in suma  de ... lei   sunt  aferente diferentelor
de  drepturi vamale    stabilite prin Actele constatatoare nr.  392-394/08.03.2005 in sarcina
SC G   SRL ;
              - in  conformitate cu prevederile art.61 din Legea  nr. 141/1997 ( in vigoare la
data importului ) SC B   SRL   in calitate de comisionar    raspunde    solidar     cu titularul   
operatiunilor de import in sarcina caruia  s-au stabilit diferente de drepturi vamale , respectiv
SC G   SRL .
                  În drept, în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

"ART. 21
1) Creantele fiscale reprezinta drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din

raporturile de drept material fiscal.
(2) Din raporturile de drept prevazute la alin. (1) rezulta atat continutul, cat si

cuantumul  creantelor fiscale, reprezentand drepturi determinate constand in:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume care

constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe
valoarea adaugata, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume
care constituie venituri ale bugetului general consolidat, potrivit alin. (4), denumite creante
fiscale principale;

b) dreptul la perceperea dobânzilor  si  penalitatilor de întârziere, în condiiile legii,
denumite creante  fiscale accesorii.”

ART.23
Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale:
(1) Daca legea nu prevede altfel, dreptul de creanta fiscala si obligatia fiscala

corelativa se nasc in momentul in care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le
genereaza.

(2) Potrivit alin. (1) se naste dreptul organului fiscal de a stabili si a determina
obligatia fiscala. (...)

Art. 83
Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului

general consolidat
(1) Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat

se stabilesc astfel:
a) prin declaratie fiscala, in conditiile art. 80 alin. (2) si art. 84 alin. (4);
b) prin decizie emisa de organul fiscal, in celelalte cazuri.(...)
        In speta    supusa analizei  debitele  stabilite   prin Actele constatatoare nr.

392-394/08.03.2005    nu au fost achitate  la termen   fapt ce a generat   majorari de intarziere
potrivit prevederilor  art.119 din OG  nr.92/2003,   republicata 
         "(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de
plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere". 
           In continutul contestatiei    societatea petenta sustine ca a  achitat    ultimile
debite datorate  organului  vamal  prin executare silita  operata  prin A BANK in data de
06.12.2007.   
                   Din   continutul  referatului  intocmit de organul vamal   se retine ca  suma
achitata de petenta in data de 06.12.2006   constituie accesorii calculate pentru titlurile de
creanta inscrise in Actele constatatoare nr. 801-803/10.05.2005, astfel: 
                  Decizia    nr. 21608/09.08.2005  pentru suma de .. lei;    
                  Decizia    nr. 28410/08.11.2006  pentru suma de .... lei     



                                                           Total                  ...,  ori    Decizia  nr. 4727/10.04.2007    
in suma de ...  lei ,   contestata  prin prezenta , reprezinta accesorii  aferente   debitelor  
stabilite prin  Actele constatatoare nr. 392- 394/08.03.2005, care nu au fost achitate;    
accesoriile   au fost calculate   pentru perioada 24.05.2005-02.04.2007.
  Referitor la  sustinerea  petentei   ca se impune  verificarea  cu atentie a
calculele   contabile organul de solutionare a contestatiei precizeaza ca    potrivit   art. 206
alin.(2)  din  OG nr.92/2003, republicata,  
   "  (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,"  prin urmare nu
este competenta organului  de solutionare a contestatiei   de a corela    evidenta contabila  a
societatii petente cu evidenta  datoriilor catre  organul  vamal.
  Avand   in vedere  cele  precizate si   actele normative invocate se retine ca   in
mod legal  organul vamal   a  procedat la emiterea  deciziei    referitoare la obligatiile
accesorii  si se impune  respingerea contestatiei ca neintemeiata pentru suma de ... lei  
reprezentand  majorari de intarziere  .  

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza referatului nr.
10460/13.03.2008,  in temeiul Legii nr. 571/22.12.2003   privind  solutionarea contestatiilor
formulate impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de
organele MFP, 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 la :
 
               - SC  B  SRL 
               -  Directia Judeteana pentru Accize  si Operatiuni Vamale  Timis

Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si
poate fi atacata potrivit   prevederilor legale  la Tribunalul Timis in termen de 6 luni de la
data comunicarii .
                                                                                                                                                
                                                   DIRECTOR EXECUTIV
                                             
            


