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Direcţia Generală a Finanţelor Publice a fost sesizată de Direcţia Judeţeană pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale, prin adresa nr…./07.02.2012 înregistrată la D.G.F.P. sub 
nr…./08.02.2012, cu privire la contestaţia formulată de domnul X din municipiul …, contestaţie 
care a fost depusă la Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale şi înregistrată sub 
nr…. în data de 25.01.2012.  

Contestaţia a fost formulată împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 şi 
are ca obiect suma de ... lei reprezentând dobânzi aferente accizelor şi taxei pe valoarea 
adăugată în vamă. 

Contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, 
stabilit în raport de data comunicării Deciziilor  nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011, respectiv 
data de 19.01.2012, aşa cum rezultă din confirmarea de primire anexată în copie la dosarul 
cauzei şi de data înregistrării contestaţiei la registratura Direcţiei Regionale pentru Accize si 
Operatiuni Vamale, respectiv 25.01.2012, aşa cum rezultă din ştampila acestei instituţii, 
aplicată pe originalul contestaţiei. 

Constatând că în speţă sunt îndeplinite dispoziţiile art.205 alin.(1) şi (2), art.207 alin.(1) 
şi art.209 alin.(1) lit.a) din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice este legal învestită să soluţioneze contestaţia formulată 
de domnul X. 

 
 I. În data de 25.01.2012, Directia Regională pentru Accize si Operatiuni Vamale 
înregistrează sub nr…. contestaţia formulată de domnul X împotriva Deciziilor referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent nr..../30.12.2011 şi 
nr..../30.12.2011 prin care s-a stabilit de plata în sarcina petentului obligaţii suplimentare în 
sumă totală de ... lei reprezentând dobânzi aferente accizelor în sumă de ... lei şi taxei pe 
valoarea adăugată în sumă de ... lei. 
 Petentul contestă actul administrativ fiscal prin care i-a fost stabilită ca obligaţie de 
plată suma de ... lei deoarece nu are niciun debit de achitat faţă de Direcţia Regională de 
Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, iar suma de … lei reprezentând accize şi TVA a fost achitată 
prin ordine de plată la data de 17.08.2010.  

 
II. Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a emis pentru domnul X 

în temeiul art.85 lit.b), art.88 lit.c), art.114, art.119, art.120 şi art.121 din O.G. nr.92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 
Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul 
precedent nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011, prin care a calculat pentru perioada 
06.08.2010 – 30.11.2011 dobânzi în sumă de ... lei aferente accizelor şi taxei pe valoarea 
adăugată stabilite prin Actul constatator nr..../2006.  

 
 III. Luând în considerare cele prezentate de contestator, constatările organelor de 
control vamal, documentele existente la dosarul cauzei şi actele normative în vigoare în 
perioada verificată, se reţin următoarele: 
 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice este învestită să se pronunţe dacă domnul 
X, datorează suma de ... lei reprezentând dobânzi aferente accizelor în sumă de … lei şi 
taxei pe valoarea adăugată în sumă de … lei stabilită de către organele vamale din 
cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize si Operatiuni Vamale prin Deciziile referitoare 
la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent 
nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011.  
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În fapt, 
Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale a emis în data de 30.12.2011, în 

baza prevederilor art.85 lit.b), art.88 lit.c), art.114, art.119, art.120 şi art.121 din O.G. 
nr.92/2003, republicată, Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale din anul precedent nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 prin care a stabilit în sarcina 
domnului X dobânzi în sumă de ... lei, calculate pentru un număr de 482 zile, dobânzi aferente 
accizelor în sumă de … lei şi taxei pe valoarea adăugată în sumă de … lei, constituite ca 
datorate prin Actul constatator nr..../28.12.2006. 

Domnul X formulează contestaţie împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii aferente obligaţiilor fiscale nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 motivând faptul că nu 
are niciun debit de achitat faţă de Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale, iar suma 
de … lei reprezentând accize şi TVA a fost achitată prin ordine de plată la data de 17.08.2010, 
solicitând încetarea valabilităţii celor două decizii contestate.  

În Referatul nr…./30.01.2012 cu propuneri de soluţionare a contestaţiei, organele 
vamale din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale precizează că suma 
de ... lei stabilită prin Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale din anul precedent nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 nu este datorată de domnul X 
deoarece debitul principal restant în cuantum de … lei reprezentând accize şi taxa pe valoarea 
adăugată a fost achitat în data de 17.08.2010, iar pentru calculul accesoriilor aferente până la 
data plăţii, inclusiv, a fost emis şi comunicat Procesul Verbal privind calculul sumelor 
prevăzute în titlul executoriu nr…./1/23.08.2010. 
 La dosarul cauzei a fost depus în copie extrasul de cont emis la data de 18.08.2010 de 
Trezoreria municipiului … pentru titularul de cont Direcţia Regională pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale potrivit căruia la data de 17.08.2010 domnul X a virat acciză în sumă de ... 
lei şi taxa pe valoarea adăugată în vamă în sumă de ... lei, obligaţii de plată stabilite prin Actul 
Constatator nr..../2006. 
 
 În drept, 

Referitor la stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate 
bugetului general consolidat, art.85 alin.(1) lit.b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede urmatoarele: 

„(1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat 
se stabilesc astfel: 

b) prin decizie emisă de organul fiscal, în celelalte cazuri.” 
Referitor la acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, art.88 lit.c) din 

acelaşi act normativ, precizează: 
„Sunt asimilate deciziilor de impunere şi următoarele acte administrative fiscale: 
c) deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii.” 
Referitor la calculul accesoriilor, O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, prevede urmatoarele: 
- art.119  alin.(1)  
„(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, 

se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere.” 
- art.120 alin.(1) şi (7) 
„(1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
(…) 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate 

fi modificat prin legile bugetare anuale.” 
 

Faţă de cele prezentate anterior reţinem faptul că prin Deciziile referitoare la obligatiile 
de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din anul precedent nr..../30.12.2011 şi 
nr..../30.12.2011, organele vamale din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale au stabilit suplimentar în sarcina domnului X dobânzi în sumă de ... lei aferente 
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accizelor în sumă de … lei şi taxei pe valoarea adăugată în sumă de … lei, dobânzi calculate 
pentru perioada 06.08.2010 – 30.11.2011. 

La data de 17.08.2010 domnul X a achitat în contul Direcţiei Regionale pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale suma de ... lei reprezentând accize datorate bugetului de stat şi suma de ... 
lei reprezentând taxa pe valoarea adăugată, conform extrasului de cont emis de BCR SA şi a 
extrasului de cont emis de Trezoreria municipiului …, extrase aflate în copie la dosarul 
contestaţiei 

Întrucât domnul X a achitat în data de 17.08.2010 debitul principal restant în sumă de 
… lei reprezentând accize şi taxa pe valoarea adăugată, iar pentru accesoriile aferente de la 
data de 04.07.2006 şi până la data plăţii, inclusiv, a fost emis şi comunicat Procesul Verbal 
privind calculul sumelor reprezentând majorări de întârziere prevăzute în titlul executoriu 
nr…./1/23.08.2010, acesta nu mai datorează dobânzi în sumă de ... lei aferente accizelor şi 
taxei pe valoarea adăugată, lucru precizat şi de organele vamale în Referatul nr…./30.01.2012 
cu propuneri de soluţionare a contestaţiei. 

În consecinţă, domnul X nu datorează dobânzile în sumă de ... lei aferente accizelor şi 
taxei pe valoarea adăugată, urmând a se admite contestaţia petentului pentru această sumă şi 
anularea Deciziilor referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale din 
anul precedent nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 întocmite de Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale.  
  
 Pentru considerentele aratate in continutul deciziei, în temeiul prevederilor art.210, 
art.216 alin.(1) şi (2) şi art.218 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, se 
 

D E C I D E: 
 

Admiterea contestaţiei formulate de domnul X pentru suma de ... lei reprezentand 
dobânzi aferente accizelor şi taxei pe valoarea adăugată în vamă şi anularea Deciziilor 
referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent 
nr..../30.12.2011 şi nr..../30.12.2011 emise de Direcţia Regională pentru Accize si Operaţiuni 
Vamale. 

 
Director executiv, 

 
 
 
 
 


