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   Ministerul Finan�elor Publice     
   Agentia Nationala de Administrare Fiscala  Str. …….. 
   Direc�ia General� a Finan�elor Publice   Tel : …….. 
   a jude�ului .....                                                             fax ……….  

         Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
     
 
 
 

DECIZIA  21 
  din  14.03.2012 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de persoana fizic� 

............., 
domiciliat în ............., jud. ....., 

 înregistrat� la  Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului ..... sub nr. ............. 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... a fost sesizat� de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..... prin adresa nr. ............., înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... sub nr. ............., cu privire la 
contesta�ia formulat� de persoana fizic� ............., domiciliat în ............., jud. ...... 

 
Contesta�ia a fost introdus� prin Cabinet de avocatur� ............., în baza 

contractului de asisten�� juridic� nr. ............., în baza c�ruia a fost eliberat� 
împuternicirea avoca�ial� seria ............. din data de 25.01.2012, depus� în original la 
dosarul cauzei, prin care se face dovada c� persoana fizic� .............a convenit s� fie 
reprezentat în aceast� spe�� de c�tre  Cabinet de avocatur� ..............   
 

Persoana fizic� ............., contest� m�surile stabilite prin Deciziile referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............. 
din data de 30.12.2011, emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale ....., privind suma total� de .............lei reprezentând: 

•  ............. lei    - dobânzi aferente taxei vamale; 
•  .............lei   - penalit��i de întârziere aferente taxei vamale; 
•  .............lei   - dobânzi aferente taxei pe valoare ad�ugat�; 
•  ............. lei   - penalit��i de întârziere aferente TVA; 
•  ............. lei   - dobânzi aferente accizelor; 
•  ............. lei   - penalit��i de întârziere aferente accizelor; 
• .............lei   - taxe vamale; 
•   .............- TVA;  
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•      ............. lei   - accize. 
 

  Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209, alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... este învestit� s� analizeze 
contesta�ia. 
 

Persoana fizic� ............., prin contesta�ia formulat�, solicit� anularea 
Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente  obliga�iilor fiscale 
din anul precedent nr. .............  din data de 30.12.2011, accesorii calculate �i 
individualizate în baza Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005. 
 

Contestatoarea solicit� anularea deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente  obliga�iilor fiscale din anul precedent, pe care le consider� 
netemeinice �i nelegale, astfel: 

 
- Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale din anul precedent nr. ............. din data de 30.12.2011, privind suma de 
.............lei, reprezentând taxe vamale, �i accesorii în sum� de ............., din care 
dobânzi în sum� de ............. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ............., calculate 
�i individualizate în baza Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005; 

 
- Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale din anul precedent nr. ............. din data de 30.12.2011, privind suma de 
............., reprezentând taxa pe valoare ad�ugat�,  �i accesorii în sum� de ............., din 
care dobânzi în sum� de .............�i penalit��i de întârziere în sum� de ............. lei, 
calculate �i individualizate în baza Actului constatator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005; 

 
- Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale din anul precedent nr. ............. din data de 30.12.2011, privind suma de 
............. lei, reprezentând  accize, �i accesorii în sum� de ............., din care dobânzi în 
sum� de ............. lei �i penalit��i de întârziere în sum� de ............. lei, calculate �i 
individualizate în baza Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005. 

 
Petenta consider� c� toate aceste trei decizii sunt nelegale deoarece, în baza 

Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului de stat nr. 
.............din data de 18.11.2005, nu avea dreptul legal de a mai calcula �i individualiza 
la data de 30.12.2011 nici un fel de obliga�ii fiscale . 
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Contestatarul sus�ine c�, prin Decizia civil� irevocabil� nr. ........ din 04.02.2011, 
pronun�at� de Tribunalul ..... - Sec�ia Civil� în dosarul nr. ........, instan�a de judecat� a 
statuat în cuprinsul hot�rârii judec�tore�ti cu putere de lucru judecat c�, suma 
constatat� prin Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005, nu este scadent�, deoarece acesta 
nu a fost comunicat legal. 

 
Prin aceast� decizie irevocabil� s-a re�inut c� Direc�ia Regional� Vamal� ..... a 

comunicat Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
de stat nr. .............din data de 18.11.2005, la o adres� gre�it� �i nu a f�cut dovada 
faptului c� a întreprins  demersuri pentru a afla domiciliul real al constatatorului. 

 
Contestatarul sus�ine c�, deoarece Actul constatator privind taxele vamale �i alte 

drepturi cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005, care constituie 
titlu de crean��, nu a fost în mod legal comunicat contestatarului, pentru ca acesta s� ia 
cuno�tin�� de obliga�ia de plat� în sarcina sa,  nu a început s� curg� termenul de plat� 
de 7 zile prev�zut în cuprinsul actului administrativ fiscal �i deci crean�a stabilit� nu 
este scadent� ceea ce a împiedicat titlul de crean�� s� devin� titlu executoriu. 

 
În aceste condi�ii, contestatoarea sus�ine c� toate cele trei decizii sunt emise cu 

înc�lcarea prevederilor art. 111 din O.G. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
care  prevede c� actul administrativ fiscal ce constat� crean�e fiscale devine titlu 
executoriu prin ajungerea la scaden�� a crean�elor, iar pentru diferen�ele de obliga�ii 
fiscale principale �i pentru accesorii aferente crean�elor, termenul de plat� se stabile�te 
de la data comunic�rii acestora. 

 
Al doilea motiv pentru care petenta consider� c� toate cele trei decizii  

men�ionate sunt nelegale, este faptul c� suma constatat� prin Actului constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 
18.11.2005, nu este opozabil�  nefiind comunicat� legal �i, neajuns� la scadent�, �i mai 
mult aceast� crean�� fiscal� era prescris� la data de 30.12.2011, dat� la care s-au 
emis deciziile contestate. 

 
De asemenea, contestatoarea sus�ine c�, întrucât  crean�a fiscal� în sum� de 

........stabilit� prin Actul constatator nr. .............din 18.11.2005 s-a prescris la data de 
18.05.2010, ulterior acestei date nu se mai putea solicita executarea acesteia �i nici nu 
de mai puteau stabili �i calcula accesorii, toate aceste debite fiind prescrise extinctiv. 

În consecin��, petenta solicit� admiterea contesta�iei depuse �i anularea 
Deciziilor nr. ............. din 30.12.2011,  ............. din 30.12.2011, �i  ............. din 
30.12.2011. 

 
Contestatarul invoc� art. 45, art. 111 �i art. 131 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privind prescrip�ia 
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extinctiv� precum �i art. 1200 pct.4 �i art. 1202 din Codul civil, referitor la cele 
statuate prin hot�rârea judec�toreasc� nr. ......../04.02.2011 a Tribunalului ...... 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 

obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............. din data de 30.12.2011, ............. 
din data de 30.12.2011 �i ............. din data de 30.12.2011 s-au stabilit în sarcina 
petentei obliga�ii fiscale accesorii de plat� în sum� total� de ........lei. 

  
 

  Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a emis Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent nr. ............. la  data de  30.12.2011, prin care s-au stabilit accesorii în sum� 
de  ............. , aferente taxelor vamale în sum� de ....................., stabilite prin Actul 
constatator nr. .............din data de 18.11.2005, din care ........ lei dobânzi �i ............. 
penalit��i de întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ dobânzi pentru 
perioada 01.10.2010-30.11.2011. 
  
  De asemenea, Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a 
emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............. la  data de  30.12.2011, prin care s-au stabilit accesorii în 
sum� de  ............., aferent� TVA în sum� de ........, stabilite prin Actul constatator nr. 
.............din data de 18.11.2005, din care ........ lei dobânzi �i ............. lei penalit��i de 
întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........dobânzi pentru perioada 
01.10.2010-30.11.2011. 
 
 
    La aceea�i dat� Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a 
emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............., prin care s-au stabilit accesorii în sum� de  ............., 
aferente accizelor în sum� de ........stabilite prin Actul constatator nr. .............din data 
de 18.11.2005, din care ........dobânzi �i ............. lei penalit��i de întârziere pentru 
perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ dobânzi pentru perioada 01.10.2010-
30.11.2011. 
 
 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  
în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
  1. Referitor la suma total� de ........,  reprezentând,  .............taxe vamale, 
............. tax� pe valoare ad�ugat� �i ............. lei accize, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice ..... este învestit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� 
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datoreaz� aceast� crean�� fiscal�, în condi�iile în care aceste sume nu au fost 
stabilite prin  Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............., ............., �i ............. emise în 
data de 31.12.2011 �i nef�când obiectul actului atacat,  ci se refer� la baza 
impozabil� de calcul al  accesoriilor. 
 
  În fapt, Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a emis 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent nr. ............. la  data de  30.12.2011, prin care s-au stabilit accesorii în sum� 
de  ............. , aferente taxelor vamale în sum� de ....................., stabilite prin Actul 
constatator nr. .............din data de 18.11.2005, din care ........ lei dobânzi �i ............. 
penalit��i de întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ dobânzi pentru 
perioada 01.10.2010-30.11.2011. 
  
  De asemenea, Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a 
emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............. la  data de  30.12.2011, prin care s-au stabilit accesorii în 
sum� de  ............., aferent� TVA în sum� de ........, stabilite prin Actul constatator nr. 
.............din data de 18.11.2005, din care ........ lei dobânzi �i ............. lei penalit��i de 
întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........dobânzi pentru perioada 
01.10.2010-30.11.2011. 
 
 
    La aceea�i dat� Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a 
emis Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............., prin care s-au stabilit accesorii în sum� de  ............., 
aferente accizelor în sum� de ........stabilite prin Actul constatator nr. .............din data 
de 18.11.2005, din care ........dobânzi �i ............. lei penalit��i de întârziere pentru 
perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ dobânzi pentru perioada 01.10.2010-
30.11.2011. 
 
 
        Prin contesta�ia depus�, persoana fizic� .............contest� Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............. 
din data de 30.12.2011, privind suma de .............lei debit principal  (taxe vamale) �i 
accesorii în sum� de .............,  Decizia nr. ............. din data de 30.12.2011 privind 
suma de ............. reprezentând debit principal (tax� pe valoare ad�ugat�) �i accesorii in 
sum� de ............. �i Decizia nr. ............. din data de 30.12.2011, privind suma de 
............. lei  reprezentând debit principal (accize) �i accesorii in sum� de .............. 
 
  Din documentele existente la dosarul cauzei, se re�ine c� accesoriile au fost  
calculate pentru taxe vamale în sum� de ....................., pentru TVA în sum� de ........ �i 
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accizele  în sum� de ........, individualizate prin  Actul constatator nr. .............din data 
de 18.11.2005. 
 
  De asemenea, din Deciziile  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............./3012.2011, nr.  ............./30.12.2011 
�i nr. ............./30.12.2011, contestate de persoana fizic� ............., rezult� c� prin aceste 
acte administrative fiscale au fost stabilite accesorii aferente taxelor  vamale în sum� 
de ....................., taxei pe valoare ad�ugat� în sum� de ........ �i accizelor  în sum� de 
........, crean�e principale ce au fost individualizate prin  Actul constatator nr. 
.............din data de 18.11.2005. 
 

 Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, suma de ........, 
reprezentând .............taxe vamale, ............. TVA �i ............. lei accize, contestate de 
persoana fizic� .............nu face obiectul deciziilor de calcul al accesoriilor contestate, 
aceasta reprezentând baza de calcul al accesoriilor stabilite prin deciziile men�ionate.  

 
 În drept, cauzei îi sunt incidente prevederile art. 206 alin (2) din O.G. nr. 

92/2003privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care prevede: 
 

(2) „Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i 
înscrise de organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal 
atacat, cu excep�ia contesta�iei împotriva refuzului nejustificat de emitere a 
actului administrativ fiscal . ” 

 
 Având  în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� obiectul contesta�iei îl 

constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de organul fiscal în titlul de 
crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat. 

De asemenea, la pct. 11.1 lit. c) din Ordinul Pre�edintelui A.N.A.F. nr. 
2137/2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 
    

11.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
 
c) „fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au 

fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea 
procedurii administrative, luându-se act de solu�ia pronun�at� de instan�a 
penal�, se constat� c� cererea r�mâne lipsit� de obiect.” 

 
  Din documentele existente la dosarul cauzei se constat� c�, prin Decizia nr. 
............. din 30.11.2011 s-a stabilit pentru  baza de calcul, respectiv tax� vamal� în 
sum� de .....................,  accesorii în sum� de ............., din care ........ lei dobânzi �i 
............. penalit��i de întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ 
dobânzi pentru  perioada 01.10.2010-30.11.2011, iar persoana fizic� .............contest� 
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suma de .............lei, reprezentând debit principal, însumând  baza de impunere pentru 
care s-au calculat accesoriile  pentru cele dou� perioade de calcul (................= 
.............lei). 

 
  Prin Decizia nr. ............. din 30.11.2011 s-a stabilit pentru  baza de calcul,  
respectiv tax� pe valoare ad�ugat� în sum� de ........,  accesorii în sum� de ............., 
din care ........ lei dobânzi �i ............. lei penalit��i de întârziere pentru perioada 
01.07.2010-30.09.2010 �i ........dobânzi pentru perioada 01.10.2010-30.11.2011, iar 
petenta contest� suma de ............., reprezentând debit principal, însumând baza de 
impunere pentru care s-au calculat accesoriile  pentru cele dou� perioade de calcul 
(.................... ). 
 
  De asemenea, prin Decizia nr. ............. din 30.11.2011 s-a stabilit pentru  baza 
de calcul, respectiv  accize în sum� de ........,  din care ........dobânzi �i ............. lei 
penalit��i de întârziere pentru perioada 01.07.2010-30.09.2010 �i ........ dobânzi pentru 
perioada 01.10.2010-30.11.2011, iar persoana fizic� .............contest� suma de ............. 
lei,  reprezentând debit principal, însumând baza de impunere pentru care s-au calculat 
accesoriile  pentru cele dou� perioade de calcul (..................... lei ). 
 
   Din  analiza documentelor existente la dosarul cauzei, respectiv din analiza 
Deciziilor de impunere referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul precedent nr. ............. emise în data de 30.12.2011, se re�ine c� 
organele vamale au stabilit doar accesorii în sum� de ........lei, neconstatând �i 
nestabilind ca fiind datorate alte sume. 

 
 Având în vedere cele precizate mai sus, prevederile legale în vigoare în perioada 

verificat� �i documentele existente la dosarul cauzei,  se va respinge ca fiind f�r� 
obiect contesta�ia formulat� de persoana fizic� ............., pentru suma total� de 
........,  reprezentând .............lei taxe vamale, ............. tax� pe valoare ad�ugat� �i 
............. lei accize,  care  nu fac obiectul actului atacat, ci se refer� la baza impozabil� 
de calcul al  accesoriilor. 

 
2. Referitor la suma ........lei reprezentând accesorii  calculate prin Deciziile 

de impunere referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul precedent nr. ............. emise în data de 30.12.2011, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac� persoana fizic� .............datoreaz� aceast� sum�, în condi�iile 
în care din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� titlul de 
crean�� care a generat accesoriile a fost comunicat contribuabilului �i dac� au 
existat motive de întrerupere sau suspendare a termenului de prescrip�ie pentru 
accesoriile aferente crean�elor stabilite prin Actului constatator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 
18.11.2005,  întocmit de  Biroul Vamal ...... 
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În fapt, Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  a emis 
Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............. din data de  30.12.2011, prin care au stabilit accesorii în 
sum� de  ........lei,  accesorii aferente crean�elor stabilite prin Actului constatator nr. 
.............din data de 18.11.2005. 

 
 Contestatoarea solicit� anularea deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii aferente  obliga�iilor fiscale din anul precedent, pe care le consider� 
netemeinice �i nelegale. 
 
  În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 

 
• Art. 119, art. 120 �i art. 120^1, din OG 92/2003 privind Codul de procedur� 

fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 119 
„Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere. 

[…]”. 
 
ART. 120 
„Dobânzi 
(1) Dobânzile 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) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se 
datoreaz� începând cu ziua imediat urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru 
care s-a stabilit diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. 

[…] 
 
ART. 120^1 
„Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 

datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
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b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor”. 

 
Din textele de lege citate mai sus se re�ine c� major�rile întârziere �i dobânzile 

se datoreaz� în cazul neachit�rii în termen a obliga�iilor de plat� �i se calculeaz� 
începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii 
sumei datorate, inclusiv. 

 
Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o penalitate de 

întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor fiscale principale, 
nivelul penalit��ii de întârziere stabilindu-se astfel: 

a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu se 
datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 
  b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

 c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de întârziere 
este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

 
Persoana fizic� .............prin contesta�ia depus� solicit� anularea Deciziilor nr. 

............. din data de  30.12.2011, prin care s-au stabilit accesorii în sum� de  ........lei,  
deoarece crean�a stabilit� prin Actului constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005 nu este scadent�, întrucât 
acesta nu a fost comunicat legal �i ca atare neajuns� la scaden��, crean�a era prescris� 
la data emiterii deciziilor men�ionate, respectiv data de 30.12.2011. 

 
    Prin Decizia civil� irevocabil� nr. ........ din 04.02.2011, pronun�at� de 

Tribunalul ..... - Sec�ia Civil� în dosarul nr. ........, aflat� în copie la dosarul cauzei, s-a 
re�inut c� Direc�ia Regional� Vamal� ..... a comunicat Actul constatator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului de stat nr. .............din data de 18.11.2005, la 
o adres� gre�it� �i nu a f�cut dovada faptului c� a întreprins  demersuri pentru a afla 
domiciliul real al constatatorului, pentru transmiterea acestui act. 
  

De asemenea, prin Decizia civil� irevocabil� nr. ........ din 04.02.2011, 
pronun�at� de Tribunalul ..... - Sec�ia Civil� în dosarul nr. ........, prin care se precizeaz� 
c� organul vamal  „putea la fel de bine s� procedeze �i în anul 2005 �i s�-i comunice 
actul constatator nr. .............din 20.11.2005 la adresa corect�. Neprocedând în acest 
mod cel pu�in sub aspectul calculului major�rilor de întârziere �i penalit��ilor de 
întârziere executarea silit� �i actele de executare sunt nelegale deoarece actul 
constatator nr. ........nefiind comunicat legal nu a putut produce efecte juridice conform 
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art. 45 c. pr. fiscal� deci nu a putut genera penalit��i �i major�ri nefiind culpa lui c� 
autorit��ile vamale nu-�i respect� în mod legal obliga�iile de comunicare a actelor 
emise de lege”. 

 
  Art. 44 alin. (1) �i (2) din  Ordonan�a Guvernului nr. 92 din  2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� prevede c�: 
 
  (1)  „Actul administrativ fiscal produce efecte din momentul în care este 
comunicat contribuabilului sau la o dat� ulterioar� men�ionat� în actul 
administrativ comunicat, potrivit legii.” 
 

(2) „ Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit art. 44 nu 
este opozabil contribuabilului �i nu produce niciun efect juridic.”  

 
De asemenea, prin contesta�ia depus�, contribuabilul  solicit� anularea 

Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din 
anul precedent nr. ............., ............., �i ............. emise în data de 31.12.2011, prin care 
au stabilit accesorii în sum� de  ........lei,  invocând  prescrip�ia crean�ei fiscale care a 
generat accesoriile. 
  

 Norma legal� în vigoare la data la care a început s� curg� prescrip�ia este 
O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat� cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare care, la  art. 89, alin (1) �i (2), precizeaz�: 

 
    ART. 89 
  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. ” 

 
 

La art. 90 din O.G. nr. 92/2003 privind  Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
referitor la întreruperea �i suspendarea prescrip�iei,  prevede c� : 

 
„Întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului de 

stabilire a obliga�iei fiscale 
    (1) Termenele prev�zute la art. 89 se întrerup �i se suspend� în cazurile �i în 
condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea �i suspendarea termenului de 
prescrip�ie a dreptului la ac�iune potrivit dreptului comun. 
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    (2) Termenul de prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iei fiscale se 
suspend� pe perioada cuprins� între momentul începerii inspec�iei fiscale �i 
momentul emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale.” 
 
 În urma modific�rilor Codului de procedur� fiscal�, art. 92 privind    
întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie, prevede c�: 
  
   „ Întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului de a 
stabili obliga�ii fiscale 
    (1) Termenele de prescrip�ie prev�zute la art. 91 se întrerup: 
    a) în cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de 
prescrip�ie a dreptului la ac�iune; 
    b) la data depunerii de c�tre contribuabil a declara�iei fiscale dup� expirarea 
termenului legal de depunere a acesteia; 
    c) la data la care contribuabilul corecteaz� declara�ia fiscal� sau efectueaz� un 
alt act voluntar de recunoa�tere a impozitului datorat. 
 
    (2) Termenele de prescrip�ie prev�zute la art. 91 se suspend�: 
    a) în cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de 
prescrip�ie a dreptului la ac�iune; 
    b) pe perioada cuprins� între data începerii inspec�iei fiscale �i data emiterii 
deciziei de impunere ca urmare a efectu�rii inspec�iei fiscale; 
    c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea inspec�iei fiscale; 
    d) pe perioada cuprins� între data declar�rii unui contribuabil inactiv �i data 
reactiv�rii acestuia. 
    (3) Dispozi�iile dreptului comun privitoare la prescrip�ia extinctiv� sunt 
aplicabile în mod corespunz�tor. ” 

 
          Prin termen de prescrip�ie, potrivit doctrinei, se în�elege intervalul de timp 
stabilit de lege în cadrul c�ruia trebuie exercitat dreptul la ac�iune sub sanc�iunea 
pierderii acestui drept. 

Din textele de lege citate mai sus rezult� c� termenul de 5 ani de prescrip�ie a 
dreptului organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale, începe s� curg� cu 01 ianuarie a 
anului urm�tor celui în care ia na�tere crean�a fiscal�. 
 
            În ceea ce prive�te întreruperea �i/sau suspendarea termenului de prescrip�ie se 
re�ine c� acestea sunt supuse normelor în vigoare la data când acestea s-au produs, în 
acest sens fiind �i solu�ia adoptat� la pct. 1 din Decizia Comisiei de proceduri fiscale 
nr. 2/2008 aprobat� prin Ordinul Pre�edintelui ANAF nr. 1754/17.12.2008, publicat� 
în Monitorul Oficial al României nr. 864 din 22.12.2008, unde se precizeaz�: 
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   „Termenele în curs la data intr�rii în vigoare a Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se calculeaz� 
dup� normele legale în vigoare la data când acestea au început s� curg�. 

 Întreruperea �i/sau suspendarea termenului de prescrip�ie se 
supun/supune normelor în vigoare la data când acestea s-au produs. ” 
 
          Art. .............  din  O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�,   precizeaz� la alin.  (3): 
 
     Dispozi�ii privind termenele 
 

(3) „Termenele în curs la data intr�rii în vigoare a prezentului cod se 
calculeaz� dup� normele legale în vigoare la data când au început s� curg�.” 
             
           Aceste dispozi�ii au caracter general �i reglementeaz� situa�ia termenelor ce au 
început s� curg� sub imperiul legilor anterioare �i pentru care legiuitorul a statuat c� 
r�mân supuse legilor vechi, ca excep�ie expres� de la principiul neretroactivit��ii. 
 
           Potrivit acestor dispozi�ii legale, prescrip�ia dreptului organului fiscal de a 
stabili obliga�ii fiscale se calculeaz� dup� normele legale în vigoare la data când s-a 
n�scut dreptul organului fiscal la ac�iune.  
 
           Din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� dac� în perioada anilor 
2005 - 2011 au existat perioade de întrerupere sau suspendare a termenului de 
prescrip�ie privind stabilirea crean�elor fiscale. 
 

Analizând documentele existente la dosarul contesta�iei se re�ine c�, pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se 
datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

 
Având în vedere faptul c� din documentele existente la dosarul cauzei nu rezult� 

dac� contestatorul a luat la cuno�tin�� despre actul constatator prin care au fost 
stabilite crean�ele care au generat accesoriile �i dac� în perioada dreptului de a se 
stabili obliga�ii fiscale termenul de prescrip�ie a fost suspendat sau întrerupt, urmeaz� 
a se desfiin�a Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul precedent nr. ............. din data de  30.12.2011, prin care au stabilit 
accesorii în sum� de  ........lei, urmând ca organele vamale, prin alt� echip� s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea 
accesoriilor �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) �i alin. 3^1 din O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
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„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 

administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act 
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de 
solu�ionare. 

(3^1) Solu�ia de desfiin�are este pus� în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunic�rii deciziei, iar noul act administrativ fiscal emis 
vizeaz� strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a 
pronun�at solu�ia de desfiin�are.” 
 

• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 
desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se stipuleaz�: 

 
,,11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i 
obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

legale invocate �i în baza art. 216  din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se: 

 
 

DECIDE: 
 

1. Respingerea ca fiind f�r� obiect a contesta�iei formulate de persoana fizic� 
............., pentru suma total� de ........,  reprezentând: 

• .............lei taxe vamale; 
•  ............. tax� pe valoare ad�ugat�; 
•  ............. lei accize. 
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2. Desfiin�area Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. ............. din data de  30.12.2011, întocmite 
de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale .....  privind  suma de 
........lei, reprezentând accesorii, din care: 

• ............. – accesorii aferente taxelor vamale;  
•    ............. – accesorii aferente TVA; 
•     ............. – accesorii aferente accizelor, 

 urmând ca organele vamale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

 

Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia pentru regularizarea 
situa�iei contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 luni de la data 
comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 
 

          DIRECTOR  EXECUTIV,     
………………… 


