
      D  E  C  I  Z  I  E   nr.                                   
                
privind  solutionarea  contestatiei formulata de cu domiciliul in  inregistrata la DGFP  sub nr.
                                                                                    

                              
Biroul Solutionarea Contestatiilor din cadrul DGFP  a fost sesizat de Directia Judeteana
pentru Accize si Operatiuni Vamale  prin adresa nr. inregistrata la DGFP sub nr.  cu  privire  
la contestatia  formulata de  cu domiciliul in . 

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei nr. referitoare la obligatiile de
plata  accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent / precedent emisa de DJAOV , prin
care s-a stabilit obligatia de plata a sumei de  lei.

Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 207, alin.1 din OG nr.
92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titlul IX si este autentificata
prin semnatura contestatorului.
 Din  analiza  dosarului  contestatiei se constata ca au fost intrunite conditiile
prevazute de art. 205, art.206 si art.209 din OG nr.92/2003, republicata, titlul IX, privind
solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale.
        DGFP  prin Biroul Solutionarea Contestatiilor este competenta sa se pronunte
asupra contestatiei.

I. Prin contestatia formulata petenta solicita
1. Anularea Deciziei nr. referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente

obligatiilor fiscale din anul curent / precedent in suma de  lei, ce reprezinta majorari de
intarziere calculate pentru perioada , aducand urmatoarele argumente: 
                       - sumele de bani la care se  face referire in cuprinsul deciziei sunt nereale si nu
exista;

- in luna noiembrie 2002 a achizitionat din Germania un autoturism marca
Opel Vectra;

- dupa achizitionare s-au platit toate taxele aferente respectiv TVA, taxe
vamale, accize etc, si s-au facut toate demersurile pentru inmatricularea autovehiculului;

- autovehiculul achizitionat a fost inmatriculat si inscris in evidentele Primariei
Timisoara deci rezulta ca taxele au fost achitate.

2. Anularea Deciziei nr. referitoare la obligatiile de plata  accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent / precedent pentru prescrierea dreptului de a stabili
obligatii fiscale.

- in conformitate cu prevederile OG nr.92/2003, republicata, cu modificarile
ulterioare, dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani;

- aceste sume s-au prescris in luna ianuarie  (daca acestea ar fi fost reale),
aceste sume ar fi trebuit sa se calculeze incepand cu luna noiembrie 2002, data la care s-a
achizitionat autovehiculul;

- prin decizia nr. referitoare la obligatiile de plata  accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent / precedent, data de la care incep sa fie calculate majorarile
de intarziere este ;

- nu se cunoaste modul de calcul al majorarilor de intarziere (incepand cu data
de 12.07.2003), chiar si in aceasta situatie prescriptia intervine din data de 12.07.2008, cu
toate acestea s-au calculat majorari de intarziere pana la data de 30.09.2008;



- mai mult, decizia a fost emisa la data de 24.10.2008 iar data postei este
05.11.2008 (in posesia petentei au ajuns mult mai tarziu);

- se face precizarea ca in toata aceasta perioada 2003 - 2008 nu s-a primit nici
o alta notificare referitoare la plata vreunei sume de bani;

- in consecinta petenta solicita anularea deciziei nr. referitoare la obligatiile de
plata  accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent / precedent, deoarece asa cum s-a
aratat anterior a fost emisa dupa ce dreptul de a se stabili obligatii fiscale (s-a prescris in luna
iulie 2008). 
        

II. Prin Decizia nr. referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent / precedent au fost calculate accesorii in suma de  lei pentru
datoria vamala in suma de lei.

In baza adresei DGV Bucuresti nr. organul vamal a intocmit Actul constatator
privind taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. din care rezulta urmatoarele:

- urmare controlului “a posteriorii” a marfurilor de origine EUR 1 L 804383 se
comunica faptul ca autoritatea vamala emitenta nu poate confirma originea preferentiala a
autoturismului Opel Vectra;

-  de aceea nu s-a putut confirma originea preferentiala a bunului si deci nu
poate beneficia de regim tarifar preferential;

- in conformitate cu OMF nr., art.107 din HG nr., Protocolul 4, au fost stabilite
datorii vamale in suma de  lei inscrise in Actul constatator privind taxele vamale si alte
drepturi cuvenite bugetului nr., care s-a comunicat petentului in data de 27.06.2002, dupa
cum rezulta din confirmarea de primire anexata in xerocopie la dosarul contestatiei. 
  

III. Avand in vedere constatarile organelor vamale din cadrul DJAOV ,
sustinerile petentei, documentele existente la dosarul cauzei si prevederile legale in vigoare in
perioada verificata, invocate de contestator si de catre organul vamal emitent al actului
administrativ fiscal contestat, organul de solutionarea contestatiei retine urmatoarele:

Pe numele petentului s-a emis Decizia nr. referitoare la obligatiile de plata
accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent / precedent emisa de DJAOV  in suma de
lei, ce reprezinta majorari de intarziere calculate pentru perioada  in temeiul art.119 si art.120
din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare.

Decizia nr. referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent / precedent emisa de DJAOV  in suma de  lei constituie titlu de creanta
in conformitate cu prevederile art. 110 din OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de aceste argumente organul investit in solutionarea contestatiei face
urmatoarele precizari:

                1. Prin adresa DGV Bucuresti nr. privind controlul “a posteriori” al
certificatului de origine EUR1 L804383, s-a comunicat faptul ca autoritatea vamala emitenta
nu poate confirma originea preferentiala a bunului (autoturism Opel Vectra) prin urmare
petentul nu poate beneficia de regim tarifar preferential.

                 2. Urmare acestui fapt biroul vamal a intocmit Actul constatator privind
taxele vamale si alte drepturi cuvenite bugetului nr. prin care s-a stabilit o datorie vamala in
suma de  lei; acest act constatator a fost comunicat petentului (debitorului) la data de
27.06.2003 dupa cum rezulta din confirmarea de primire semnata de petent, anexata in



xerocopie la dosarul contestatiei. Debitul nu a fost contestat si ca urmare a fost emisa Decizia
nr. referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent /
precedent prin care au fost instituite majorari de intarziere calculate asupra unui debit
neachitat la scadenta si ca atare in conformitate cu prevederile: 

 OG nr.92/2003, republicata art. 119 -  Dispozitii generale privind majorari de
intarziere.
   - alin  (1) “Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere”.

 OG nr.92/2003, republicata art.120 -  Majorari de intarziere.
  - alin. (1)” Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate, inclusiv”.

  3. Referitor la prescrierea dreptului de  stabili obligatii fiscale. 
In OG nr.92/2003 art.98 - Perioada supusa inspectiei fiscale sunt precizate

urmatoarele:
 -  alin.  (1)” Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie

a dreptului de a stabili obligatii fiscale.”
  - alin. (3)” La celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se
efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia
depunerii declaratiilor fiscale. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a
dreptului de a stabili obligatii fiscale, daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele
situatii:
   a) exista indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a
altor sume datorate bugetului general consolidat;
   b)  nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie;
 c) nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor, taxelor,
contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.”

Coroborat cu prevederile de mai sus la art.91-  Prescriptia dreptului de a stabili
obligatii fiscale sunt prevazute urmatoarele:

- alin. (1) “Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in
termen de 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.”

- alin. (2) “Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin.(1) incepe sa
curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala
potrivit art.23, daca legea nu dispune altfel”.

    In concluzie, 
     nu se poate retine motivatia contestatorului referitoare la faptul ca

debitul este prescris si ca majorarile de intarziere nu pot fi calculate pentru un debit prescris
deoarece asa cum s-a aratat mai sus termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1
ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala, in cazul de fata 1 ianuarie
2004 - 31 decembrie 2008 (5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel).

    Organul vamal a stabilit in sarcina petentului  cu domiciliul in , accesorii in
suma de lei, ce reprezinta majorari de intarziere calculate pentru debitul stabilit prin actul
constatator nr., datorate de contestator la bugetul de stat consolidat, drept pentru care se va
respinge contestatia ca neantemeiata.

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, in baza referatului nr. in
temeiul Legii nr. 571/2003 si OG nr.92/2003, republicata, actualizata, Titlul IX 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 ca neintemeiata a contestatiei formulata de petent
pentru suma de  lei, ce reprezinta majorari de intarziere. 

            2. Prezenta decizie se comunica :  
- D - lui. ;
- Directia Judeteana pentru .                                                                      

                    

            Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac
si poate fi atacata de catre contestator la Instanta Judecatoreasca de Contencios Administrativ
competenta, in conditiile legii.

      DIRECTOR EXECUTIV
   

                               

    

  
  

     



                             
                                                                                                  

                                                       
                  

    

   

     

             
                                                                                              

                                                 
                  



            


