
 

ROMANIA - Ministerul Finantelor Publice 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR         
                                  CONTRIBUABILI    

 
 
 

DECIZIA nr.  ............ din ....................   privind   
solutionarea contestatiei formulata de S.C. X, 

 inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr. ....................... 
 

  
 Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili prin Serviciul de 
Solutionare a Contestatiilor a fost sesizata de catre Directia Generala a Finantelor Publice a 
judetului ......... prin adresa nr. ......................., inregistrata la D.G.A.M.C. sub nr. 
.......................si de catre Biroul Vamal Baneasa prin adresa nr. ......................., inregistrata la 
D.G.A.M.C. sub nr. ......................., asupra contestatiei nr. ......................., inregistrata la 
Biroul Vamal Baneasa sub nr. .......................formulata de  S.C. X cu sediul in ........................ 
 
 Obiectul contestatiei il constituie procesul verbal referitor la obligatiile de plata 
accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. ......................., incheiat de  Biroul Vamal Baneasa, 
prin care s-a stabilit in sarcina contestatoarei suma totala de .......................RON reprezentand 
majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea adaugata. 

 
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art. 177, alin. 1 din O.G. nr. 

92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala, in raport de data incheierii 
procesului verbal referitor la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale nr. 
....................... respectiv .............. si de data inregistrarii contestatiei la Biroul Vamal Baneasa 
, respectiv ...................... 
     
 Constatand ca, in speta sunt intrunite conditiile prevazute art.175 , art. 177 si art. 179 
alin.1 lit. b) din Codul de procedura fiscala, republicat, Directia Generala de Administrare a 
Marilor Contribuabili este competenta sa se investeasca in solutionarea  contestatiei formulata 
de S.C. X  
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea  pe fond a contestatiei: 
 
 I. Prin contestatia inregistrata la Biroul Vamal Baneasa sub nr. .......................S.C. X 
solicita anularea procesului verbal referitor la obligatiile de plata accesorii aferente 
obligatiilor fiscale nr. ....................... si a obligatiei de plata a majorarilor de intarziere in 
suma de .......................RON, calculate pentru perioada  ........................., aferente taxei pe 
valoarea adaugata stabilite prin declaratiile vamale de import nr. ......................., pentru 
urmatoarele motive: 
  
 Contestatara sustine ca in data de ....................., cu adresa nr. .......................Biroul 
Vamal Baneasa a notificat modificarea codurilor IBAN aferente conturilor in care se platesc 
drepturile de import  pentru operatiunile vamale efectuate la acest birou incepand cu data de 
20.03.2006. In acest sens, contul destinat platii taxei pe valoarea adaugata datorate in vama 
pana in data de 20.03.2006 era RO86TREZ7012010010102XXX, iar incepand cu aceasta 
data contul este RO61TREZ7022010010102XXX. 
 Petitionara invoca prevederile art. 159, alin. (1) si art. 59, alin. (2) din Legea nr. 
141/1997 privind Codul vamal al Romaniei si arata ca in data de 16.03.2006 S.C. X a efectuat 
patru operatiuni de import achitand datoria vamala (TVA) aferenta  bunurilor prezentate, cu 
ordinele de plata  nr. ........................... din aceeasi data.  



 Petenta sustine ca autoritatea vamala a acceptat declaratiile vamale de import mai sus 
mentionate  si a acordat liberul de vama  confirmand in acest fel acceptarea  platii datoriei 
vamale aferente bunurilor importate. Petitionara sustine ca desi datele completate in ordinele 
de plata sus mentionate au fost corecte si nu au existat erori  la efectuarea platilor  catre 
autoritatea vamala de catre S.C. X, totusi suma reprezentand platile efectuate cu O.P. nr. 
............. din ................. a fost returnata. Petitionara arata ca urmare acestui fapt, din proprie 
initiativa, a achitat din nou datoria vamala aferenta DVI nr. .................................... 
 In concluzie, societatea petenta considera ca plata datoriei vamale a fost efectuata in 
mod corect in data de ............. de catre aceasta, nepreluarea sumelor de catre sistemul de plati 
al autoritatii vamale reprezentand o eroare a sistemului vamal independenta de actiunile 
contestatoarei.  
 
  II. Prin procesul verbal referitor la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor 
fiscale nr. .......................,  incheiat de  Biroul Vamal Baneasa, s-a stabilit in sarcina 
contestatoarei suma totala de .......................RON reprezentand majorari de intarziere aferente 
taxei pe valoarea adaugata.  
 Organele vamale au procedat la intocmirea acestui act ca urmare a achitarii cu 
intarziere a datoriei vamale  aferente declaratiilor vamale  nr. ......................... din .................. 
    
 III. Luand in considerare constatarile organelor vamale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum si actele normative invocate 
de contestatoare si de organele vamale, se retine: 
  
             S.C. X este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ............., are codul fiscal 
........................ 
 

Cauza supusa solutionarii este daca societatea contestatoare datoreaza majorarile 
de intarziere in suma totala de .......................RON, in conditiile in care petenta nu a 
achitat la termenul de scadenta obligatia principala care le-a generat, respectiv taxa pe 
valoarea adaugata datorata pentru importul unor marfuri.  

 
In fapt, prin procesul verbal referitor la obligatiile de plata accesorii aferente 

obligatiilor fiscale nr. ....................... organele vamale au calculat majorari de intarziere 
pentru neachitarea in termen a datoriei vamale (taxa pe valoarea adaugata) aferenta 
declaratiilor vamale  nr. ………………. …. 

 
In drept, art. 115 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, 

republicata, modificata si completata  prin Legea nr. 210/2005: 
     “(1) Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si până la data stingerii sumei datorate, 
inclusiv.” 
  

De asemenea, conform 141, alin. 1 din legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al 
Romaniei: 
   “(1) În cazul marfurilor importate pentru care legea prevede drepturi de import, 
precum si în cazul plasării mărfurilor într-un regim de admitere temporara cu exonerarea 
partială de drepturi de import, datoria vamală ia nastere în momentul înregistrării  
declaraŃiei vamale”.  
 
 Avand in vedere prevederile legale sus mentionate se retine ca, in cazul in speta, 
momentul nasterii datoriei vamale  este data declaratiilor vamale de import nr. 
..................... din ......................   

Astfel, intrucat de la data nasterii datoriei vamale (respectiv data declaratiilor vamale 
de import al marfii) – .............  si pana la data incasarii acesteia S.C. X datoreaza taxa pe 



valoarea adaugata  (................... RON), pe care nu a achitat-o in termenul legal, aceasta 
datoreaza si majorarile de intarziere aferente in suma totala de .......................RON.  

Ca urmare, se retine ca in mod corect si legal organele vamale au procedat la 
calcularea majorarilor de intarziere de la data declaratiilor vamale de import al marfurilor  in 
cauza. 

 
     Referitor la prevederile art. 59, alin. (2) si art. 159, alin (1) din legea nr. 141/1997 
privind Codul vamal al Romaniei, invocate de petitionara in contestatie si la sustinerea 
acesteia ca autoritatea vamala a acceptat declaratiile vamale de import mai sus mentionate  
si a acordat liberul de vama  confirmand in acest fel acceptarea platii datoriei vamale 
aferente bunurilor importate, se retin urmatoarele: 
 

Conform    art. 59 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei: 
     “(2) Când regimul vamal prevede plata unor drepturi de import ori depunerea unei 
garantii, liberul de vamă se acordă numai după îndeplinirea acestor obligatii, în conditiile si 
modalitatile prevăzute în prezentul cod”. 
 

Totodata, art. 159 din acelasi act normativ prevede ca: 
     “(1) Datoria vamală se achita înainte de liberul de vamă, în cazul regimurilor vamale 
definitive, precum si în cazul când regimul vamal suspensiv se încheie în termen.” 
 
 De asemenea, conform art. 73 din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al 
Romaniei aprobat prin H.G. nr. 1114/2001: 
     “(1) Liberul de vamă se acordă în scris, dacă sunt îndeplinite condiŃiile şi dacă sunt 
efectuate formalităŃile de vămuire şi numai după prezentarea documentelor legale care 
atestă efectuarea plătii datoriei vamale. 

 (2) Liberul de vamă se poate acorda şi sub formă electronică, pe baza deciziei 
directorului general al DirecŃiei Generale a Vămilor, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
      (3) Până la aparitia în extrasul de cont al biroului vamal a sumelor încasate 
liberul de vamă este revocabil”. 
  
 Avand in vedere prevederile legale susmentionate, se retine ca in mod eronat 
societatea sustine ca prin acordarea liberului de vama autoritatea vamala a confirmat 
acceptarea platii datoriei vamale aferente bunurilor importate, intrucat petitionara nu a 
coroborat prevederile art. 59, alin. (2) si art. 159, alin (1) din legea nr. 141/1997 privind 
Codul vamal al Romaniei  cu cele cuprinse la art. 73 din Regulamentul de aplicare a Codului 
Vamal al Romaniei aprobat prin H.G. nr. 1114/2001. Astfel, avand in vedere ca, in data de 
............. societatea a prezentat organelor vamale O.P. nr. ............... se retine ca organele 
vamale in mod corect si legal au acordat liberul de vama pentru marfurile ce au facut obiectul 
DVI nr. ................ din ............ . Avand insa in vedere ca sumele achitate cu O.P. nr. 
......................  nu au aparut in extrasul de cont al Biroului Vamal Baneasa ca fiind incasate, 
acestea fiind returnate in contul societatii, iar petenta, a achitat din nou obligatia principala cu 
ordinele de plata nr. ................... din ............ sumele in cauza aparand în extrasul de cont al 
biroului vamal in data de ..............., se retine ca in mod corect si legal au fost calculate 
majorari de intarziere pentru perioada ............................. 

 
Avand in vedere motivele de fapt si de drept prezentate, precum si faptul ca in 

perioada ................. exista obligatie principala neachitata in suma de ............... RON  
reprezentand taxa pe valoarea adaugata, se retine ca in mod corect si legal organele vamale 
din cadrul Biroului Vamal Baneasa au procedat la calcularea majorarilor de intarziere in suma 
de  .......................RON aferente taxei pe valoarea adaugata si, ca urmare, contestatia  
formulata de S.C. X se  va respinge  ca neintemeiata.  
 



Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul art. 186, alin. (1) din O.G. nr. 
92/2003, republicata se  
 

DECIDE 
 
 

 Respingerea contestatiei formulate de S.C. X ca neintemeiata. 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata conform prevederilor legale la Tribunalul Bucuresti. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


