
   

                                                DECIZIA  NR.190  
                                      din ..............................

                         privind solu\ionarea Ńconteta iei formulată de
                                           S.C. ................. S.A.  
            înregistrată la D.G.F.P ŃJude ul ăBr ila sub nr...../.......2009

Ń Ń Ń ăMinisterul  Finan elor  Publice  -  Agen ia  Na ional  de
ă Ń ă Ń Ń ăAdministrare Fiscal  - Direc ia General  a Finan elor Publice Jude ul Br ila

ăa fost  sesizat  de  Autoritatea  Na\ional`  a  V`milor  –  Direc\ia  Regional`
Pentru  Accize  ]i  Opera\iuni  Vamale  Gala\i  -  Direc\ia  Jude\ean`  Pentru

ăAccize ]i Opera\iuni Vamale Br`ila  prin adresa nr..../.....2009, [nregistrat
Ń ă Ń ăla D.G.F.P. Jude ul Br ila sub nr..../.....2009, asupra contesta iei formulat

ăde S.C.  ...........S.A.  Br ila  împotriva  Deciziei  nr..../.....2008 referitoare  la
ăobliga\iile  de  plat`  accesorii  aferente  obliga\iilor  fiscale,  [ntocmit  de

organul  vamal  din  cadrul  Direc\iei  Jude\ene pentru  Accize ]i  Opera\iuni
Vamale Br`ila. 

S.C. ….... S.A. ăBr ila are sediul în Comuna …...., Jude\ul Br`ila,
este  înmatriculată la Oficiul Registrului Comer\ului de pe l@ng` Tribunalul
ăBr ila sub nr. J09/..../... ]i are atribuit codul unic de înregistrare fiscală RO

......................
D.G.F.P.  ŃJude ul ăBr ila,  verificând îndeplinirea  Ńcondi iei de

procedură prev`zută de  art.206  din  O.G.  nr.92/2003  privind  Codul  de
procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu  ămodific rile şi  ăcomplet rile
ulterioare,  a  constatat  că această Ńcontesta ie poartă o  semnatură

ăindescifrabil  a domnului administrator .............,  confirmată cu  ştampila  în
Ńoriginal a societ` ii comerciale.

Obiectul  Ńcontesta iei formulată de S.C.  ….........  S.A. ăBr ila îl
constituie   Decizia  nr....../.............2008  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii aferente obliga\iilor fiscale întocmită de D.J.A.O.V. Br`ila, în sumă
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de …......... lei, cu titlu de ămajor ri de întârziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat`.

Cum  Decizia  nr...../.....2008  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii  aferente  obliga\iilor  fiscale  a  fost  [ntocmit`  [n  data  de
.........2008, ]i transmis` societ`\ii comerciale cu adresa nr.......... din data
de …......2009 confirmat` de primire [n data de ....2009, iar contestatoarea
a depus contestatia nr....../........2009 în data de ….....2009, sub nr........., la
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Br`ila, se constată
că, această Ńcontesta ie a fost depusă în termenul ăprev zut de art.207 alin.
(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în
anul 2007, cu ămodific rile şi ăcomplet rile ulterioare.
       Constatând că, [n speŃă, sunt [ntrunite  Ńcondi iile ăprev zute de
art. 205, art.206, art.207 alin.(1) ]i art.209 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată în anul 2007, cu ămodific rile
şi  ăcomplet rile ulterioare,  D.G.F.P.  ŃJude ul ăBr ila este  competentă să
Ńsolu ioneze Ńcontesta ia formulată de S.C............. S.A. ăBr ila.

ŃI.Contesta ia este  formulată de  ăc tre S.C.  …........S.A. ăBr ila
împotriva   Deciziei  nr....../.........2008  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii aferente obliga\iilor fiscale, întocmită de organul vamal din cadrul
D.J.A.O.V. Br`ila pentru suma de …....... cu titlu de major`ri de [nt@rziere
aferente taxei pe valoarea ad`ugat`, din urm`toarele motive :

-  la  baza  [ntocmirii  Deciziei  nr..../........2008  referitoare  la
obliga\iile de plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale se invoc` Decizia de
regularizare  nr........./2007  ]i  alte  decizii  de  calcul  al  major`rilor,  acte
administrativ fiscale care au fost suspendate de instan\a de judecat` ;  

-  ca  urmare,  aceste  major`ri  de  [nt@rziere  au  fost  calculate
incorect ; 

- debitul la care au fost calculate accesoriile este altul dec@t cel
din procesul verbal nr........./2007 ;     

Prin contesta\ia depus` societatea comercial` solicit` admiterea
contesta\iei. 

II.  Decizia  nr..../..........2008  referitoare  la  obliga\iile  de  plat`
accesorii aferente obliga\iilor fiscale a fost [ntocmit` [n temeiul art.255, pct.1
lit.b) din Legea nr.86/2006 privind Codul Vamal al Rom@niei ]i ale art.120
alin.(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  republicat`,  cu  modific`rile  si  complet`rile
ulterioare, pentru plata cu [nt@rziere a taxelor vamale ]i a celorlalte drepturi
cuvenite bugetului  de stat, de c`tre organul vamal din cadrul D.J.A.O.V.
Br`ila  ]i  prive]te  suma  de  …...  lei  cu  titlu  de  major`ri  de  [nt@rziere.
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Major`rile de [nt@rziere [n valoare de …...... lei au fost calculate pentru un
num`r  de  92  zile  la  debitul  cu  titlu  de  TVA  [n  valoare  de  ….........  lei
( …......... lei x 0,1% x …. zile ).  

III.  Av@nd  [n  vedere  constat`rile  organului  vamal,  motivele
invocate de contestatoare, din analiza actelor ]i documentelor depuse la
dosarul  cauzei  ]i  [n  raport  cu  prevederile  legale  [n  vigoare  [n  perioada
verificat`, se retine : 

Cauza supus` solu\ion`rii este dac` D.G.F.P. Jude\ul Br`ila –
Serviciul Solu\ionare Contesta\ii, se poate pronun\a pe fond asupra sumei
de …........ lei cu titlu de major`ri de [nt@rziere aferente taxei pe valoarea
ad`ugat` [n sum` de …........ lei, [n condi\iile [n care solu\ionarea prezentei
contesta\ii depinde de existen\a sau inexisten\a dreptului care face obiectul
judec`\ii la Tribunalul Br`ila [n dosarul nr...../..../2007.

{n  fapt,  se  re\ine  c` S.C.  ….......  S.A.  a  formulat  contesta\ie
[mpotriva  Deciziei  pentru  regularizarea  situa\iei  privind  obliga\iile
suplimentare stabilite de controlul vamal nr..../.....2007 ]i a fost solu\ionat`
de  D.G.F.P.  Jude\ul  Br`ila  prin  Decizia  nr...../......2007,  prin  care  a  fost
respins` ca ne[ntemeiat` contesta\ia pentru suma total` de …..... lei  din
care : …...... lei cu titlu de TVA ]i …........ lei cu titlu de major`ri de [nt@rziere
aferente TVA.

{mpotriva Deciziei nr...../....2007 de solu\ionare a contesta\iei [n
calea  administrativ`  de  atac,  S.C.  …....  S.A.  Br`ila  a  depus  ac\iune  la
Tribunalul Br`ila, ce face obiectul dosarului nr...../..../2007.

{n  data de ….........2008 D.J.A.O.V.Br`ila  a  emis  pentru  S.C.
…............ S.A. Br`ila  Decizia nr..../....2008 referitoare la obliga\iile de plat`
accesorii  aferente  obliga\iilor  fiscale  prin  care  a  calculat  major`ri  de
[nt@rziere [n sum` de .......... lei, pentru ... de zile, pentru perioada ......2008
– ........2008  la taxa pe valoarea ad`ugat` [n sum` de ...... lei, dup` cum
urmeaz` : .......... lei x 01% x ....... zile.

{mpotriva  acestei  decizii  de  calcul  a  major`rilor  de  [nt@rziere
societatea comercial` a formulat contesta\ie ]i solicit` admiterea acesteia.

{n drept, cauza []i g`se]te solu\ionarea [n prevederile art.214
alin.(1) lit.b) din O.G. nr.92/2003 republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i
complet`rile ulterioare, precum :

“ ART. 214
Suspendarea procedurii de solu Ńionare a contesta Ńiei pe

cale administrativ ă

(1)  Organul  de  solu Ńionare  competent  poate  suspenda,
prin decizie motivat ă, solu Ńionarea cauzei atunci când:
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...
b) solu Ńionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de

existen Ńa sau inexisten Ńa unui drept care face obiectul unei alte
judec ăŃi.

...”

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, Serviciul
Solu\ionare  Contesta\ii  re\ine  c`  S.C.  …........  S.A.  a  [naintat  ac\iune  la
instan\a  judec`toreasc`  de  contencios  admninistrativ,  respectiv  la
Tribunalul Br`ila, [mpotriva Deciziei nr...../.............2007 emis` de D.G.F.P.
Jude\ul Braila prin care s-a respins ca nemotivat` contesta\ia privind TVA
calculat`  suplimentar  de  D.R.V.Gala\i  –  Serviciul  Antifraud`  Vamal`  [n
sum` de...........lei.

De  asemenea,  se  re\ine  c`  [n  data  de  31.12.2008
D.J.A.O.V.Br`ila  a  emis  pentru  S.C.  …........  S.A.  Br`ila   Decizia
nr...../......2008 referitoare la obliga\iile de plat` accesorii aferente obliga\iilor
fiscale prin care a calculat  major`ri  de [nt@rziere [n sum` de ........... lei,
pentru ....  de zile,  pentru perioada ........2008 – ...........2008  la  taxa pe
valoarea ad`ugat` [n sum` de ............. lei, dup` cum urmeaz` : ........... lei
x 01% x .......... zile.

Fa\`  de  cele  re\inute,  D.G.F.P.  Judetul  Br`ila  –  Serviciul
Solu\ionare  Contesta\ii  constat`  c`  p@n`  la  pronun\area  unei  solu\ii
definitive [n dosarul nr...../........../2007, aflat pe rol la Tribunalul Br`ila, nu
poate solu\iona pe  fond contesta\ia  pentru suma de .......  lei  cu  titlu  de
major`ri de [nt@rziere aferente TVA calculat` suplimentar [n sum` de .........
lei,  deoarece solu\ionarea acesteia  depinde [n  tot   de  solu\ia  ce se  va
pronun\a de Tribunalul Br`ila [n acest dosar.

Pe  cale  de  consecin\`,  solu\ionarea  pe  fond  a  contesta\iei
formulate de S.C. ..........  S.A. Br`ila pentru suma de .......  lei cu titlu de
major`ri de [nt@rziere aferente TVA suplimentar` [n sum` de .......... lei  se
va  suspenda p@n`  la  pronun\area  unei  solu\ii  definitive  [n  dosarul
nr..../.../2007 aflat pe rol la Tribunalul Br`ila, procedura urm@nd a fi reluat`,
[n  conformitate  cu  prevederile  art.214  alin.(3)  din  O.G.  nr.92/2003
republicat`  [n  anul  2007,  cu   modific`rile  ]i  complet`rile  ulterioare,  la
[ncetarea motivului care a determinat suspendarea, [n condi\iile legii.    

Pentru  considerentele  ar`tate  ]i  [n  temeiul  art.205,  art.206,
art.207 alin.(1), art.209, art.210, art.214 alin.(1) ]i alin.(3) si art.216 din O.G.
nr.92/2003,  republicat`  [n  anul  2007,  cu  modific`rile  ]i  complet`rile
ulterioare, se
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         D E C I D E :

Suspendarea  solu\ion`rii  contesta\iei  formulat`  de  S.C.
…........  S.A.  Br`ila  cu  sediul  în  Com.  …........,  Jude\ul  ăBr ila,  [n
contradictoriu  cu  Autoritatea  Na\ional`  a  V`milor  –  D.R.A.O.V.Gala\i  –
Direc\ia Jude\ean` pentru Accize ]i Opera\iuni Vamale Br`ila, cu sediul [n
Br`ila,  strada  .........  nr......,  [mpotriva  Deciziei  nr........./.............2008
referitoare la obliga\iile de plat` accesorii aferente obliga\iilor fiscale pentru
suma  de  ........  lei  cu  titlu  de  major`ri  de  [nt@rziere  aferente  taxei  pe
valoarea  ad`ugat`  [n  sum`  de  ..........  lei,  urm@nd  ca  procedura
administrativ`  s`  fie  reluat`  la  [ncetarea  motivului  care  a  determinat
suspendarea, conform  celor re\inute [n prezenta decizie, [n condi\iile legii. 

{n  temeiul  art.210(2)  din  O.G.  nr.92/2003,  privind  Codul  de
procedur` fiscal`, republicat` [n anul 2007, cu modific`rile ]i complet`rile
ulterioare, prezenta decizie de solu\ionare a contesta\iei este definitiv` [n
sistemul  c`ilor  administrative  de  atac  ]i  poate  fi  atacat`  [n  temeiul
art.218(2)  din  acela]i  act  normativ,  la  instan\a  judec`toreasc`  de
contencios  administrativ  competent`,  respectiv  la  Tribunalul  Br`ila,  [n
termen de 6 luni de la data comunic`rii.  
 
                                              DIRECTOR  EXECUTIV
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