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DECIZIA NR. 39 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� 
cu adresa nr..../...2009 de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale ... asupra contesta�iei formulat� de domnul X, cu 
domiciliul în ..., str…., nr…., bl…., ap…., jude�ul ..., împotriva Deciziei 
nr..../...2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale, încheiat� de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize 
�i opera�iuni vamale ... �i care vizeaz� suma total� de ... lei 
reprezentând: 

- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale 
-   ... lei - accesorii aferente TVA 
-      ... lei - accesorii aferente accizelor 

         Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de 
art.205, art.206 si art.209 alin.1 lit.a din Ordonan�a Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... este investit� s� se pronun�e 
asupra contesta�iei. 
 
   I. Contestatorul formuleaz� contesta�ie împotriva 
deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale stabilite prin actul constatator 
nr..../...2002, sus�inând c�, nu a introdus în �ar� nicio ma�in�, iar 
persoanele implicate �i vinovate sunt cercetate în dosarul Tribunalului 
....   
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei jude�eane pentru 
accize �i opera�iuni vamale ..., în temeiul art.119 �i art.120 din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat 
la calcularea pentru perioada 31.07.2003 – 31.12.2008 de accesorii în 
sum� de ... lei, asupra drepturilor vamale individualizate prin Actul 
constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr..../...2002. 
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  III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, având 
în vedere motiva�iile contestatorului, constat�rile organelor 
vamale, actele normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, 
se re�in urm�toarele: 
         
         Referitor la suma de ... lei reprezentând accesorii, cauza 
supus� solu�ion�rii este dac�, aceste accesorii sunt datorate, în 
condi�iile în care, titlul de crean�� prin care a fost individualizat� 
baza de calcul a acestor accesorii a fost respins prin decizia 
Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului ... nr..../...2003 �i 
contestatorul nu face dovada achit�rii drepturilor vamale. 
 
        In fapt, accesoriile în sum� de ... lei, au fost calculate �i 
individualizate de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni 
vamale ... prin Decizia nr..../...2008, asupra drepturilor vamale în sum� 
... lei,  debite individualizate ca sum� de plat� prin Actul constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2002. 
        Prin Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului nr..../...2002, emis de c�tre Biroul vamal ..., s-au 
stabilit în sarcina domnului X, drepturi vamale suplimentare în sum� 
de ... lei reprezentând: 

- ... lei - taxe vamale 
- ... lei - tax� pe valoarea ad�ugat� 
- ... lei - accize 

       Impotriva drepturilor vamale stabilite suplimentar prin Actul 
constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr..../...2002, domnul X a formulat contesta�ie, înregistrat� la Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub nr..../...2003, urmare 
trimiterii acesteia de c�tre Tribunalul ... prin adresa Dosar nr..../...2003, 
cu declinarea competen�ei de solu�ionare în favoarea Direc�iei generale 
a fina�elor publice a jude�ului ....   
 
       Urmare contesta�iei formulat�, Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ... prin Decizia nr..../...2003 a respins contesta�ia 
formulat� de contestator.       
       In drept, la art.119 alin.1 �i art.120 alin.1 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat� privind Codul de procedur� fiscal� 
se prevede c�: 
    Art.119 “(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�ã de cãtre 
debitor a obliga�iilor de platã, se datoreazã dupã acest termen 
majorãri de întârziere.” 
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   Art.120 “Major�rile de întârziere se calculeaz� pentru fiecare zi 
de întârziere, începând cu ziua imediat urm�toare termenului de 
scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate,inclusiv”. 
        Din interpretarea textelor de lege, rezult� c� major�rile de 
întârziere se datoreaz� pentru neachitarea la termenul de scadent� a 
obliga�iilor de plat�, iar efectul respingerii contesta�iei formulat� 
împotriva titlului de crean��, const� în datorarea contribuabilului c�tre 
bugetul general consolidat a drepturilor vamale, fapt ce a dat dreptul 
organelor vamale de a stabili  crean�ele fiscale corelative acestor 
drepturi. 
        Astfel, stabilirea major�rilor de întârziere aferente drepturilor 
vamale stabilite suplimentar în sarcina contestatorului, reprezint� 
m�sura accesorie în raport cu debitul. Deoarece pentru cap�tul de 
cerere referitor la debitul reprezentând drepturi vamale stabilite 
suplimentar în sum� de ... lei, contesta�ia a fost respins�, iar prin 
contesta�ia formulat� nu se prezint� alte argumente privind modul de 
calcul al accesorilor rezult� c�, major�rile de întârziere calculate în 
sarcina petentului, reprezint� masura accesorie, conform principiului de 
drept accesorium sequitur principale. 
       Ca urmare, debitele nestinse de natura drepturilor vamale, au 
generat accesorii conform deciziei referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, motiv pentru care, se va respinge 
ca neîntemeiat� contesta�ia pentru suma de ... lei reprezentând 
accesorii aferente drepturilor vamale. 
      Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, 
se  
                                               DECIDE: 
 
      Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de domnul X 
din ..., pentru suma de ... lei reprezentând: 

- ... lei - accesorii aferente taxelor vamale 
- ... lei - accesorii aferente TVA 
- ... lei - accesorii aferente accizelor 

 
      Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni de 
la comunicare. 


