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DECIZIA NR. 17/2008

Directia Generala a Finantelor Publice ... a fost sesizata prin
adresa nr. .../ .... de catre Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni
Vamale .... - Directia Municipiului Bucuresti pentru Accize si Operatiuni
Vamale asupra contestatiei formulata de S.C. " ... " S.R.L. cu sediul in
..., str. ...., nr. ...., judetul ..., reprezentata prin Cabinetul Individual de
Avocatura "..." din ...., fiind anexata la dosar imputernicirea avocatiala in
original .

Contestatia a fost formulata impotriva Deciziei nr. ..../ ... referitoare
la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul
curent, intocmite de organele de control ale Autoritatii Nationale a
Vamilor - Directia Municipiului ... pentru Accize si Operatiuni Vamale,
prin care s-au calculat dobanzi in suma de ... lei si penalitati de intarziere
in suma de ... lei, aferente unor obligatii fata de bugetul de stat
neachitate la termen. Totodata in suma totala de ... lei contestata de
petenta se individualizeaza si dobanzi in suma de ... lei si penalitati de
intarziere aferente in suma de ... lei aferente Procesului verbal nr. .../ ...
incheiat de Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Regionala
Vamala... .

Contestatia poarta semnatura reprezentantului legal al societatii, si
are aplicata amprenta stampilei cabinetului de avocatura asa cum
prevede art. 206 din O.G. 92/2003 republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si imputernicirea avocatiala in original.
Contestatia a fost depusa in termenul legal prevazut de art. 207 din
acelasi act normativ.

I. Petenta contesta suma totala de ... lei ce a fost stabilita atat prin
decizia de impunere nr. .../ ... cat si prin procesul - verbal nr. .../ ....

Contestatia formulata de petenta este adresata initial instantei de
judecata, in speta Judecatoria ..., ca instanta de executare si este
transmisa Directiei Municipiului ... pentru Accize si Operatiuni Vamale ca



organ emitent al actului contestat. Aceasta solicita precizarea cererii de
catre petent . Avand in vedere prevederile O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, petenta si-a precizat cererea formuland contestatia impotriva
actului administrativ fiscal, respectiv decizia nr. .../... referitoare la
obligatiile de plata accesorii si a solicitat transmiterea dosarului
contestatiei catre organul de solutionare competent, respectiv Directia
Generala a Finantelor Publice ....   

Totodata, cu privire la fondul cauzei, petenta sustine ca obligatiile
legale instituite au fost integral achitate astfel ca masurile actuale
impuse si contestate sunt in mod cert abuzive. Sunt invocate prevederile
Decretului nr. .../ ... privind prescriptia extinctiva si se sustine ca
obligatiile de plata sunt percepute pentru o perioada ce incepe din data
de ... in timp ce decizia a fost emisa in data de .. . La data prezentei
contestatii s-a retinut in mod injust la BRD Group Societe Generale ..
suma de ... lei, desi dovezile comunicate cu ocazia deplasarii la sediu au
fost suficiente pentru lamurirea erorii comise. 

Fata de cele prezentate, S.C. ".." S.R.L. din ..., solicita dispunerea
admiterii contestatiei si anularea actului administrativ de impunere. 

II. Prin Decizia nr. .../ ... referitoare la obligatiile de plata accesoriile
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul curent intocmita de
Autoritatea Nationala a Vamilor - Directia Municipiului ... pentru Accize si
Operatiuni Vamale , s-au calculat in temeiul art. 85, lit. c) si art. 114 din
O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru plata cu intarziere a
impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului general consolidate
dobanzi in suma de ... lei si penalitati de intarziere in suma de ... lei,
documentul prin care s-au individualizat debitele a fost A.C. .../ ....
Totodata, prin procesul - verbal nr. .../ ... privind calculul accesoriilor
pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat, au fost
calculate dobanzi in suma de ... RON( ... lei ROL) si penalitati de
intarziere aferente in suma de ... lei RON ( ... lei ROL), documentul prin
care s-au individualizat debitele fiind A.C. .../ ... . 

III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele :

Directia Generala a Finantelor Publice ... este investita sa
analizeze daca suma totala contestata de ... lei, reprezentand
dobanzi si penalitati de intarziere aferente unor debite achitate cu
intarziere, este legal stabilita.



1. In ceea ce priveste suma totala de ... lei, stabilita prin
Decizia nr. .../ ... referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente
obligatiilor fiscale din anul curent, incheiata de Autoritatea
Nationala a Vamilor - Directia Municipiului ... pentru Accize si
Operatiuni Vamale, reprezentand : ... lei dobanzi si respectiv ... lei
penalitati de intarziere aferente unor debite achitate cu intarziere,
se retin urmatoarele :

In data de ..., S.C. " .... " S.R.L. cu sediul in ...., a depus prin posta
contestatia impotriva Deciziei nr. .../ ... referitoare la obligatiile de plata
accesoriile aferente obligatiilor fiscale din anul curent, inregistrata la
Directia Regionala ... pentru Accize si Operatiuni Vamale sub nr. .../ ...,
inaintata catre Directia Municipiului ... pentru Accize si Operatiuni
Vamale cu adresa nr. .../ ... si inregistrata la aceasta institutie sub
nr..../... .

Prin adresa nr. ../ ... Compartimentul Juridic din cadrul
D.M.B.A.O.V. i-a solicitat imputernicitului legal al societatii petente,
respectiv Cabinetului Individual de Avocatura " ..." din ... sa-si precizeze
cererea privind obiectul contestatiei. Raspunsul cabinetului de avocatura
a fost inregistrat la D.M.B.A.O.V. sub nr. .../ ..., prin care-si precizeaza
cererea, in sensul inaintarii contestatiei clientului sau catre Directia
Generala a Finantelor Publice ..., organ competent a solutiona
contestatia in procedura administrativa. 

In fapt, S.C. ... S.R.L. din ... a depus la D.M.B.A.O.V. declaratia de
import temporar nr. .../ ... pentru o autoutilitara ... ce avea termen de
incheiere a operatiunii suspensive .... Prin solicitarea depusa de
societatea in cauza, s-a aprobat prelungirea termenului de incheiere a
operatiunii pana la data de .... Intrucat titularul operatiunii suspensive nu
a respectat termenul stabilit pentru incheierea acesteia, in speta ...,
D.M..BA.O.V. a intocmit din oficiu actul constatator nr. .../ ...., in vederea
recuperarii drepturilor de import. Actul constatator a fost comunicat
societatii, conform confirmarii de primire in data de ... ( anexata la
dosar).

In conformitate cu prevederile art. 141, alin. 1 din Legea 141/ 1997
privind Codul vamal al Romaniei in vigoare la acea data in cazul
marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import,
datoria vamala ia nastere in momentul inregistrarii declaratiei vamale.
Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale ... are dreptul de
a stabili obligatiile fiscale in termen de 5 ani, aceasta incepand sa curga
de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta
fiscala. Taxele vamale si celelalte drepturi cuvenite bugetului de stat



individualizate prin actul constatator nr. .../ ... au fost achitate in data
de.....

Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a
obligatiilor de plata, in conformitate cu prevederile art. 119, alin. 1 si art.
120, alin.1 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, se datoreaza dupa
acest termen majorari de intarziere. Majorarile se calculeaza pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua urmatoare termenului de
scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Fata de cele prezentate, accesoriile au fost calculate in
conformitate cu prevederile legale, astfel ca urmeaza a se mentine
decizia nr. .../ .... la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor
fiscale din anul curent prin care au fost calculate in mod legal dobanzi in
suma de ... lei si penalitati de intarziere de ... lei pentru perioada ... - ....

In drept, contestatia isi intemeiaza contestatia pe prevederile
urmatoarelor articole:

Art. 141, alin (1) din Legea nr. 141/ 1997 privind Codul Vamal al
Romaniei ( in vigoare la acea data), prevede : 

" În cazul m�rfurilor importate pentru care legea prevede drepturi
de import, precum �i în cazul plas�rii m�rfurilor într-un regim de admitere
temporar� cu exonerarea par�ial� de drepturi de import, datoria vamal�
ia na�tere în momentul înregistr�rii declara�iei vamale. "

Art. 91, alin. 1 si 2 din O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, prevede :

"Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg�
termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale

(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie
în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.

(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe
s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a
n�scut crean�a fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel."

Art. 119, alin. 1 din O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, prevede : 

"(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de
întârziere."

Art. 120, alin. 1 din O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedura
fiscala, republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, prevede :

"(1) Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden��
�i pân� la data stingerii sumei datorate, inclusiv."
   



2. In ceea ce priveste suma totala de .... lei, stabilita prin
procesul - verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata la
termen a obligatiilor fata de bugetul de stat nr. .../ ...., reprezentand:
dobanzi in suma de ... lei RON ( .... lei ROL) si penalitati de
intarziere in suma de ... lei RON ( ... lei ROL), se retine ca S.C. ...
S.R.L. din ... nu a formulat contestatie in termenul legal de 30 de zile de
la data comunicarii procesului -verbal nr. .../..., conform prevederilor art.
171 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedura Fiscala, in vigoare
la data de ..., astfel ca pentru acest capat de cerere contestatia urmeaza
a fi respinsa ca nedepusa in termenul legal. 

In drept, art. 171 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de Procedura
Fiscala, in vigoare la data de 28.05.2004, prevede :

"Termenul de depunere a contesta�iei
(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data

comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii."
Art. 181 din acelasi act normativ prevede :
"(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat�

neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a
se proceda la analiza pe fond a cauzei."

Pentru considerentele aratate in continutul prezentei decizii si in
temeiul art. 141, alin (1) din Legea nr. 141/ 1997 privind Codul Vamal al
Romaniei, art. 91, alin. 1 si 2, art. 119, alin. 1 si art. 120, alin. 1 din O.G.
92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile
si competarile ulterioare, art. 171 si art. 181 din  O.G. nr. 92/ 2003
privind Codul de Procedura Fiscala, in vigoare la data de 28.05.2004,
coroborate cu prevederile art. 70, art. 209, alin. 1, pct. a), art. 210, art.
211 si art. 216 din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscala,
se:

D E C I D E

1. Respingerea ca neintemeiata legal a contestatiei nr. .../ ....
formulata de S.C. " ... " S.R.L. din ... pentru suma totala de ... lei,
stabilita prin Decizia nr. ../ ... referitoare la obligatiile de plata accesorii
aferente obligatiilor fiscale din anul curent, reprezentand : ... lei dobanzi
si respectiv ... lei penalitati de intarziere aferente unor obligatii fiscale
datorate bugetului de stat si neachitate in termen.

2. Respingerea contestatiei ca nedepusa in termen pentru suma
totala de ... lei, stabilita prin procesul - verbal privind calculul accesoriilor



pentru neplata la termen a obligatiilor fata de bugetul de stat nr. .../ ...,
reprezentand : dobanzi in suma de ... lei RON ( ... lei ROL) si penalitati
de intarziere in suma de ... lei RON ( ... lei ROL) .

3. In conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003,
republicata si ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacata in termen
de 6 (sase) luni de la data primirii, la instanta de contencios administrativ
competenta din cadrul Tribunalului ....

DIRECTOR EXECUTIV,


