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                                D  E   C   I   Z   I   E   nr. 260/98/20.02.2014   
 
privind  solutionarea  contestatiei  formulate de  domnul .......  inregistrata     la 
DGRFP Timis sub nr. ....... 
 
   
 Serviciul  Solutionare   contestatii   din cadrul  DGRFP Timisoara a  fost sesizat 
de Serviciul Juridic   din cadrul DGRFP   Timisoara  cu privire la solutionarea 
contestatiei formulate de    domnul  ....... .......  cu  domiciliul   in localitatea ........       
 
            Contestatia a fost formulata impotriva masurilor dispuse prin Procesul verbal 
privind calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  nr. ....... si a Procesului verbal  
privind calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  nr. .......  si a fost depusa   
prin  avocat ....... conform  imputernicirii  avocatiale   nr. ........ 
 
 Prin Decizia nr. ....... DGFP Timis  a decis respingerea contestatiei  ca nedepusa 
in termen, pentru suma de  .......  lei reprezentand accesorii . 
 Decizia nr. .......  a fost atacata in instanta  si prin Sentinta Civila nr. .......  din 
....... pronuntata in Dosar nr. ......., definitiva si irevocabila  prin Decizia Civila nr.  
....... a Curtii de Apel Timisoara   s-a   dispus  ca DGFP Timis sa solutioneze pe  fond 
contestatia.    
 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;  DGRFP 
Timis prin Serviciul  solutionarea contestatiilor este competenta sa se pronunte asupra 
contestatiei. 
         
 I. Prin contestatia formulata  si inregistrata la DGFP Timis sub nr. ....... 
petentul  solicita   anularea   Procesului  verbal privind calculul majorarilor si 
penalitatilor de intarziere  nr. .......  pentru suma de ....... lei  si a  Procesului verbal  
privind calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  nr. ....... pentru suma de  ....... 
lei .  
         Petentul   considera ca actele administrative     contestate   sunt ilegale  avand in 
vedere urmatoarele considerente: 
 - actele contestate au fost primite in data de ....... impreuna cu  Somatia nr. .......; 
 - pana la data  de  ....... administratia vamala nu a comunicat niciun act 
administrativ prin care sa comunice  petentului ca datoreaza obligatii vamale; 



 - autoritatile vamale  nu au comunicat  actul  constatator sau decizie de 
impunere prin care sa evidentieze faptul ca a desfasurat operatiuni vamale si pentru 
care nu a  achitat  taxele vamale,  dovada fiind faptul ca  acestea ar fi fost contestate;   
 - in  conformitate cu prevederile  art. 91 alin.1 si 2   din OG nr.  92/2003: 
    “(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 
ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel. 
    (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.” 
          Avand in vedere   aceste  prevederi  petentul considera  ca  dreptul organului 
vamal de a stabili obligatii vamale s-a  prescris la data de 01.01.2006, prin urmare 
solicita  admiterea   contestatiei  asa cum  a fost formulata  si anularea   accesoriilor  in 
suma totala de   ....... lei.  
 
 II.  Procesul  verbal privind calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  
nr. .......  pentru suma de ....... lei  si   Procesul verbal privind calculul majorarilor si 
penalitatilor de intarziere  nr. ....... pentru suma de  ....... lei   au fost  intocmite   de 
organul vamal  in baza prevederilor  art. 13  din OG nr. 11/1996, Legii  nr. 141/1997 
si  Legii nr.  114/1992 .  
          Actele contestate  au    fost emise  pentru evidentierea majorarilor de intarziere 
calculate   pentru  plata   cu intarziere a   debitului in suma  de  .......   lei care a facut 
obiectul Actului constatator nr. ....... si au fost calculate pentru perioada  ......., data 
platii debitului.  
 
 III. Avand    in vedere  documentele existente in dosarul cauzei, organul de 
solutionare a contestatiei  precizeaza urmatoarele: 
 -  prin Actul constatator nr. .......   s-au recalculat drepturile vamale ca urmare a 
acordarii neintemeiate a regimului vamal preferential pentru  autoturismul importat  
cu ....... nr. .......;  
 -  drepturile vamale  recalculate  au fost in suma de ....... lei  reprezentand: 
             taxe vamale      ....... lei; 
             TVA                   ....... lei; 
             comision vamal    .......lei. 
 
                    Intrucat  drepturile vamale  in suma de  ....... lei    au fost achitate   cu 
intarziere, respectiv in data  de ....... ( chit. nr. .......)   s-au emis   urmatoarele acte 
administrative : 
- Procesul verbal de calcul al majorarilor de intarziere nr. .......   pentru   perioada ....... 
in   suma de ....... lei; 
- Procesul verbal de calcul al majorarilor de intarziere nr. .......  pentru   perioada ....... 
in   suma de .......  lei; 
 
 Prin Decizia nr. ....... DGFP Timis  a dispus respingerea contestatiei ca 
nedepusa in termen  intrucat  din    documentele depuse la dosarul contestatiei   a 



rezultat faptul ca  actele administrative emise de autoritatea vamala au   fost   
comunicate  contribuabilului.    
 Decizia nr. .......  a fost atacata in instanta  si prin Sentinta Civila nr. .......  din 
....... pronuntata in Dosar nr. ......., definitiva si irevocabila  prin Decizia Civila nr.  
....... a Curtii de Apel Timisoara,    s-a   dispus  ca DGFP Timis sa solutioneze pe  fond 
contestatia.    
  
             In acest sens, prin adresa nr. ......., petentul ....... ....... a solicitat ca DGFP 
Timis   sa solutioneze pe fond    contestatia  formulata impotriva Procesului  verbal de 
calcul al majorarilor de intarziere nr. ....... pentru   perioada ....... in   suma de ....... lei  
si   Procesul verbal de calcul al majorarilor de intarziere nr. ....... pentru  perioada ....... 
in suma de .......  lei.  
 
 Din analiza   documentelor depuse   de petent, respectiv  Decizia  civila nr.  
....... a Curtii de Apel Timisoara se retine ca   desi in continutul Deciziei civile nr. 
2100/09.07.2013  Curtea  de Apel Timisoara    se refera  la  Procesul  verbal privind 
calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  nr. ....... si   Procesul verbal privind 
calculul majorarilor si penalitatilor de intarziere  nr. .......  in dispozitivul    deciziei   
instanta a precizat ca   Procesele  verbale  privind calculul   majorarilor si penalitatilor  
de intarziere nr. .......  si   nr. .......au   fost   emise  in  anul 2011, respectiv 2012. 
 Transcrierea eronata a datelor   referitoare  la  actele administrative fiscale  care 
fac obiectul contestatiei   constituie  eroare materiala si in acest sens  prin adresa nr. 
.......  DGRFP Timisoara  - Serviciul Solutionare contestatii  a  instiintat  petentul sa 
solicite instantei   indreptarea erorilor  materiale. 
 
            Astfel, Serviciul Solutionare contestatii nu se poate investi cu  solutionarea pe 
fond a contestatiei  formulate impotriva unor acte administrative respectiv  procesele  
verbale  privind calculul   majorarilor si penalitatilor  de intarziere nr. ......./.......  si   
nr. ....... emise de fostul Birou Vamal Timisoara  pana cand instanta  nu va emite un 
act  de indreptare a erorilor materiale.  
 
  
            Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art. 206 ai art. 
207 din OG nr. 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala Titlul IX 
solutionarea contestatiilor formulate impotriva masurilor dispuse prin actele 
administrativ fiscale, in baza referatului nr. .......se    
     
 
                                                  D E C I D E : 
 
     1. suspendarea solutionarii cauzei   pana  la  indreptarea  erorilor materiale    din  
Decizia  civila nr.  a  Curtii  de Apel Timisoara   referitoare la  actele administrative 
care fac obiectul    contestatiei ; 
 
    2 .prezenta decizie se comunica la :      



  Cabinet  Avocat ....... – pentru clientul .......   
  Directia  Regionala Vamala   
 
 
           Decizia 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 
primirea prezentei.  
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