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DECIZIA NR.3 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2008 

 
 
                     Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a fost 
sesizat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, 
prin adresa nr. .../ ... / ... / .2007, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara 
sub nr. .../2007 asupra contesta�iei formulate de SC X SRL din BRAD împotriva 
Deciziei nr. .../20007 pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite la controlul vamal, emis� în baza Procesului verbal de control nr. .../2007 
încheiat de c�tre D.J.A.O.V. Hunedoara, cu privire la suma total� de ... lei 
reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
   ...lei – taxa pe valoarea ad�ugat�; 
      … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
petenta solicitând �i suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../2007  
pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
                     Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia nr. 
.../2007 pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite la 
controlul vamal, a fost comunicat� c�tre petent� cu adresa nr. .../2007, primit� 
de petent� în data de ....2007, potrivit confirm�rii de primire anexate în copie la 
dosarul contesta�iei. 
                    Contesta�ia a fost depus� la D.J.A.O.V. Hunedoara, fiind 
înregistrat� sub nr. .../2007 . 
                         Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute 
de art. 206, 207 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC X SRL din BRAD.  
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, SC X SRL din BRAD invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                         Petenta arat� c� SC X SRL, a comandat din China, plante �i 
extracte din plante medicinale pe care le utilizeaz� ca materie prim� în 
ob�inerea produselor legal autorizate în activitatea societ��ii.  
                        Conform clauzelor contractului … din ..2005, furnizorul din China 
a procedat la expedierea produselor enumerate în lista de colisaj (packinglist) �i 
factura nr. …. 
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                        Petenta sus�ine c� în list� �i factur� figureaz� un num�r de 18 
produse pe care le-a detailat în traducerea facturii, cu precizarea codului de 
tarifare vamal�, între care un num�r de 6 articole (de la nr. 3 la 18) sunt extracte 
vegetale, cod 13.02.19.90. 
                       Petenta arat� c� la sosirea m�rfurilor s-a procedat la v�muirea 
lor, întocmindu-se  "Declara�ia vamal�" nr. … din ..2006, pentru v�muirea 
urm�toarelor produse: 
-… kg ceai verde  
-… kg echinacea 
-… kg vitex 
-… kg urzic� 
-…kg soia 
-… kg Gingko Biloba 
                     Petenta sus�ine c� toate produsele susmen�ionate au fost 
încadrate la codul vamal 13021990, respectiv extracte vegetale amestecate 
între ele, destinate fabric�rii b�uturilor sau preparatelor alimentare cu o taxare 
de 5%. 
                    Din eroare, petenta arat� c� atît ea ca declarant, cât �i agentul 
vamal, nu a sesizat excep�ia din codul vamal în care, la cap. 13, "seve �i 
extracte vegetale" se precizeaz� c� la pozi�ia 13.02. sunt excluse printre altele " 
extractele de cafea, de ceai sau mate" la care se aplic� un tarif de 25% 
corespunz�tor codului 21.01.20.20. 
                         Petenta sus�ine c�  organele de inspec�ie fiscal�, au efectuat un 
control ulterior, �i au contestat eroarea de încadrare la produsul "extract de 
ceai verde", dar în mod gre�it au extins aceast� încadrare �i la restul 
produselor din declara�ia vamal� respective: extracte vegetale din echinacea, 
vitex, urzic�, soia �i gingko biloba, care în mod normal �i legal se încadreaz� 
a�a cum le-a declarat la codul 13.02.19.90 cu tarifare de 5%.  
                          Petenta solicit� modificarea încadr�rii tarifare a produsului 
extracte de ceai de la 13.02.19.90. cu taxa de 5% la pozi�ia 21.01.20.20 cu taxa 
de 25% pentru 100 kg extracte de ceai verde, a�a cum a stabilit controlul �i 
men�inerea restului de 5 produse în total de 350 kg, la încadrarea tarifar� 
13.02.19.90 conform declara�iei vamale, cu taxa de 5%, anularea în mod 
corespunz�tor a cotelor de TVA aferente �i a major�rilor de întârziere, calculate 
eronat pentru cele 5 produse susmen�ionate. 
 
                       II. Prin Decizia nr. .../2007 pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal, emis� în baza 
Procesului verbal de control nr. .../2007 încheiat de c�tre D.J.A.O.V. 
Hunedoara, organele vamale �i-au motivat verificarea astfel : 
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                         Urmare adresei primite de la Direc�ia Antifraud� Vamal�, Serviciul 
Control Ulterior �i Investiga�ii Fraud� Vamal� nr. …/2007 �i înregistrat� la DJAOV 
Hunedoara  sub nr. .../2007, prin care se comunic� faptul c� la declara�ia vamal� 
nr. I .../2006 pentru SC X SRL s-a gre�it încadrarea tarifar� pentru 450 kg 
extracte vegetale (ceai verde, echinacea, vitex, urzic�, soia �i gingko biloba) 
13.02.19.90 cu taxa vamal� de 5 % în loc de încadrarea bun� de 21.01.20.20 cu 
taxa vamal� de 25 %, organele de control vamal au încheiat procesul verbal de 
control nr. .../2007 în baza c�ruia au emis Decizia nr. .../2007 pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal, prin care au 
stabilit în sarcina contestatoarei taxe vamale, TVA �i accesorii (major�ri) în 
suma total� de ... lei.   
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  cauzei, 
avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor de 
control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  perioada 
supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                              SC X SRL, are sediul în Brad, str. …, nr… înmatriculat� la ORC sub 
nr. J … / … / .. �i având CUI nr. 1…, atribut RO, reprezentat� prin dl. ing. chim. R.C., în 
calitate de administrator. 
 
  III.1 Referitor la cap�tul de cerere în sum� de ... LEI reprezentând 
   ... lei – taxe vamale ; 
   ...lei – taxa pe valoarea ad�ugat�, 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul 
de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� s� se pronun�e dac� pentru 
450 kg extracte vegetale (ceai verde, echinacea, vitex, urzic�, soia �i 
gingko biloba) se aplic� încadrarea tarifar� de 13.02.19.90 cu taxa vamal� 
de 5 % sau încadrarea tarifar� de 21.01.20.20 cu taxa vamal� de 25 % . 
 
                       În fapt, în urma verific�rilor efectuate de Autoritatea Na�ional� a  
V�milor - Direc�ia Antifraud� Vamal�, Serviciul Control Ulterior �i Investiga�ii 
Fraud� Vamal�, prin adresa nr. …/2007 �i înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara  sub nr. .../2007, se comunic� 
faptul c� la declara�ia vamal� nr. I .../2006 pentru SC X SRL s-a gre�it 
încadrarea tarifar�.  
                      Astfel, organele vamale ale Direc�iei  Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Hunedoara, au constatat c� pentru declara�ia vamal� nr. I 
.../2006 referitor la 450 kg extracte vegetale  (ceai verde, echinacea, vitex, 
urzic�, soia �i gingko biloba) s-a gre�it încadrarea tarifar� de 13.02.19.90 cu 
taxa vamal� de 5 % în loc de încadrarea tarifar� bun� de 21.01.20.20 cu taxa 
vamal� de 25 % , �i drept urmare, organele de control vamal au stabilit în 
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sarcina contestatoarei taxe vamale, TVA �i accesorii (major�ri) în suma total� 
de ... lei.   
 
                        În drept, prin REGULAMENTUL (CEE) NR. 2913/92 din 12 
octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, la art. 78, art. 201, pct. 
2) se prevede: 
„ART. 78 
    1. Autorit��ile vamale, din oficiu sau la cererea declarantului, pot 
modifica declara�ia dup� acordarea liberului de vam� pentru m�rfuri. 
    2. Autorit��ile vamale, dup� acordarea liberului de vam� �i pentru a se 
convinge de acurate�ea datelor cuprinse în declara�ie, pot controla 
documentele comerciale �i datele referitoare la opera�iunile de import sau 
export, cu privire la m�rfurile în cauz� sau la opera�iunile comerciale 
ulterioare în leg�tur� cu aceste m�rfuri. Asemenea controale pot fi 
efectuate la sediul declarantului, al oric�rei alte persoane interesate direct 
sau indirect din punct de vedere profesional de opera�iunile men�ionate 
sau al oric�rei alte persoane aflat� în posesia documentului �i a datelor 
men�ionate în scopuri comerciale. Aceste autorit��i pot verifica, de 
asemenea, m�rfurile, când este înc� posibil ca ele s� fie prezentate. 
    3. Atunci când revizuirea unei declara�ii sau un control ulterior indic� 
faptul c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost 
aplicate pe baza unor informa�ii incomplete sau incorecte, autorit��ile 
vamale, în conformitate cu dispozi�iile prev�zute, trebuie s� ia m�surile 
necesare pentru reglementarea situa�iei, �inând seama de orice informa�ie 
nou� de care dispun. 
    ART. 201 
2. O datorie vamal� se na�te în momentul accept�rii declara�iei vamale în 
cauz�.” 
 
                    În conformitate cu TARIFUL VAMAL  - Sec�iunile I – V Anexa*) la 
Legea nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii �i clasific�rii m�rfurilor din Tariful 
vamal de import al României �i a taxelor vamale aferente acestora, la Cap. 13 
GUME, R��INI �I ALTE SEVE �I EXTRACTE VEGETALE, Note de capitol – 
pct. 1. se arat�: 
„CAP. 13 GUME, R��INI �I ALTE SEVE �I EXTRACTE VEGETALE 
Note de Capitol 
    1. Pozi�ia 13.02 cuprinde, printre altele, extractul de lemn dulce, de 
piretru, de hamei, de aloe �i opium. 
    Pozi�ia 13.02 exclude: 
    a) extractul de lemn dulce care are un con�inut de zaharoz� peste 10% 
din greutate sau care este prezentat sub form� de dulciuri (pozi�ia 17.04); 
    b) extractele de mal� (pozi�ia 19.01); 
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    c) extractele de cafea, de ceai sau de mate (pozi�ia 21.01); 
 _______________________________________________________________ 
|  |13.02     | Seve �i extracte vegetale; substan�e pectice,   |              
|  |          | pectina�i �i pecta�i; agar-agar �i alte         |              
|  |          | mucilagii �i agen�i de m�rire a vâscozit��ii,   |              
|  |          | derivate din produse vegetale, chiar modificate:|              
|__|__________|_________________________________________________| 

 
iar la CAP. 21 PREPARATE ALIMENTARE DIVERSE, se precizeaz�: 
 ___________________________________________________________________ 
|    Codul    |                Denumirea m�rfii                 | U.M.  | Taxa | 
|   tarifar   |                                                 | supl. |vamal�| 
|_____________|_________________________________________________|_______|______| 
|  |2101.20   | - Extracte, esen�e �i concentrate de ceai sau de|       |      | 
|  |          | mate �i preparate pe baza acestor extracte,     |       |      | 
|  |          | esen�e sau concentrate sau pe baz� de ceai sau  |       |      | 
|  |          | de mate:                                        |       |      | 
|__|__________|_________________________________________________|_______|______| 
|  |2101.20.20| -- Extracte, esen�e �i concentrate              | -     |  25  | 
|__|__________|_________________________________________________|_______|______| 

                       SC X SRL recunoa�te c�: “Din eroare, …atît ea ca declarant, cât 
�i agentul vamal, nu a sesizat excep�ia din codul vamal în care, la cap. 13, "seve 
�i extracte vegetale" se precizeaz� c� la pozi�ia 13.02. sunt excluse printre 
altele " extractele de cafea, de ceai sau mate  de care se aplic� un tarif de 25% 
corespunz�tor codului 21.01.20.20.” 
                      În ceea ce prive�te punctul de vedere potrivit c�ruia societatea 
contestatar� consider� c� : “organele de inspec�ie fiscal�, au efectuat un control 
ulterior, �i au contestat eroarea de încadrare la produsul "extract de ceai 
verde", dar în mod gre�it au extins aceast� încadrare �i la restul produselor din 
declara�ia vamal� respective: extracte vegetale din echinacea, vitex, urzic�, soia 
�i gingko biloba, care în mod normal �i legal se încadreaz� a�a cum le-a 
declarat la codul 13.02.19.90 cu tarifare de 5%.“ , subliniem  urm�toarele: 
                    Organele vamale au avut în vedere la încadrearea tarifar� �i 
REGULI GENERALE PENTRU INTERPRETAREA NOMENCLATURII 
COMBINATE din TARIFUL VAMAL  - Sec�iunile I – V Anexa*) la Legea nr. 
4/2006 pentru modificarea denumirii �i clasific�rii m�rfurilor din Tariful vamal de 
import al României �i a taxelor vamale aferente acestora, care precizeaz� c� 
încadrarea m�rfurilor în nomenclatura pentru clasificarea m�rfurilor în tariful 
vamal se face conform principiilor urm�toare: 
„    Regula 1 
    Enun�ul titlurilor sec�iunilor, capitolelor sau subcapitolelor este 
considerat ca având numai o valoare indicativ�, clasificarea m�rfurilor 
considerându-se legal determinat� atunci când este în concordan�� cu 
textul pozi�iilor �i notelor de sec�iuni �i de capitole �i, atunci când nu sunt 
contrare termenilor utiliza�i în acele pozi�ii �i note, dup� regulile 
urm�toare. 
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    Regula 2 
    a) Orice referire la un articol de la o pozi�ie determinat� acoper� acest 
articol, chiar incomplet sau nefinit, cu condi�ia ca el s� prezinte, ca atare, 
caracteristicile esen�iale ale articolului complet sau finit. Aceast� regul� se 
aplic� �i articolului complet sau finit, sau considerat ca atare, în virtutea 
dispozi�iilor precedente, atunci când articolul este prezentat demontat sau 
nemontat. 
    b) Orice men�iune la un material de la o pozi�ie determinat� se refer� la 
acel material fie în stare pur�, fie amestecat sau asociat cu alte materiale. 
De asemenea, orice men�iune la produse dintr-un anumit material se refer� 
la produsele alc�tuite total sau par�ial din acest material. Clasificarea 
acestor produse amestecate sau a articolelor compozite se face conform 
principiilor enun�ate în regula 3. 
    Regula 3 
    Atunci când m�rfurile ar putea fi clasificate în dou� sau mai multe pozi�ii 
prin aplicarea regulii 2b) sau în orice alt caz, clasificarea se face dup� cum 
urmeaz�: 
    a) Pozi�ia cea mai specific� are prioritate fa�� de pozi�iile cu un con�inut 
mai general. Totu�i, atunci când dou� sau mai multe pozi�ii se refer� 
fiecare numai la o parte din materialele care compun un produs amestecat 
sau un articol compozit, sau la o parte dintre articolele m�rfurilor 
prezentate în seturi, condi�ionate pentru vânzarea cu am�nuntul, aceste 
pozi�ii se consider�, în raport cu produsul sau articolul, la fel de specifice, 
chiar dac� una dintre pozi�ii ofer� o descriere mai precis� sau mai 
complet�. 
    b) Produsele amestecate, articolele compuse din materiale diferite sau 
constituite prin asamblarea unor articole diferite �i m�rfurile prezentate în 
seturi condi�ionate pentru vânzarea cu am�nuntul, care nu pot fi 
clasificate prin aplicarea regulii 3a), se clasific� dup� materialul sau 
articolul care le confer� caracterul esen�ial, atunci când este posibil� 
efectuarea acestei determin�ri. 
    c) În cazul în care regulile 3a) �i 3b) nu pot fi aplicate pentru efectuarea 
clasific�rii, marfa se clasific� la pozi�ia cu num�rul cel mai mare dintre 
cele susceptibile a fi luate în considerare. 
    Regula 4 
    M�rfurile care nu pot fi clasificate prin aplicarea regulilor anterioare se 
clasific� la pozi�ia corespunz�toare m�rfurilor celor mai asem�n�toare. 
    Regula 5 
    În afara dispozi�iilor precedente, pentru m�rfurile specificate mai jos se 
aplic� urm�toarele reguli: 
    a) Cutiile pentru aparate fotografice, pentru instrumente muzicale, 
pentru arme, pentru instrumente de desen, cutiile pentru bijuterii �i 
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similare, special amenajate pentru a con�ine un articol determinat sau un 
set, susceptibile de a avea o utilizare îndelungat� �i prezentate împreun� 
cu articolele c�rora le sunt destinate, se clasific� împreun� cu acele 
articole când, în mod normal se vând împreun�. Totu�i aceast� regul� nu 
se aplic� dac� articolele de mai sus confer� ansamblului caracterul 
esen�ial. 
    b) Sub rezerva dispozi�iilor regulii 5a) de mai sus, ambalajele care 
con�in m�rfuri se clasific� împreun� cu acestea din urm� atunci când fac 
parte din categoria celor utilizate în mod obi�nuit pentru acest tip de 
m�rfuri. Totu�i aceast� dispozi�ie nu este obligatorie atunci când 
ambalajele sunt susceptibile a fi utilizate în mod repetat. 
    Regula 6 
    Clasificarea m�rfurilor în subpozi�iile unei pozi�ii se efectueaz�, în mod 
legal, cu respectarea termenilor acelor subpozi�ii �i a notelor de subpozi�ii 
cu care se afl� în rela�ie �i cu respectarea regulilor de mai sus, în�elegând 
prin aceasta c� nu pot fi comparate decât subpozi�iile aflate pe acela�i 
nivel. În sensul acestei reguli se utilizeaz� �i notele de sec�iuni �i capitole 
corespunz�toare, cu excep�ia cazului în care con�in dispozi�ii contrare.” 
 
                          În aceast� situa�ie, organele vamale, în mod legal, au încadrat 
cele 450 kg. de  extracte vegetale  (ceai verde, echinacea, vitex, urzic�, soia �i 
gingko biloba) la codul tarifar 2101.20.20| - Extracte, esen�e �i concentrate cu 
o taxa vamal� aferent� de 25 %, �i drept urmare, în mod legal au stabilit în 
sarcina contestatoarei taxe vamale �i taxa pe valoare ad�ugat�.  
 
                          În consecin��, fa�� de cele prezentate mai sus, pentru suma 
de ... lei reprezentând : 
   ... lei – taxe vamale; 
   ...lei – taxa pe valoarea ad�ugat�,  
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat�. 
 
                      III.2 Referitor la cap�tul de cerere privind suma de ... lei 
reprezentând: 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
      … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii este dac� petenta datoreaz� bugetului de stat 
accesorii aferente taxelor vamale �i TVA, în condi�iile în care prin 
contesta�ia formulat� petenta nu a adus nici un argument în sus�inerea 
acestui cap�t de cerere �i nu a prezentat motivele de drept �i dovezile pe 
care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
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                     Cu privire la aceast� sume stabilite ca datorate, SC X SRL nu 
arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
              În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 206 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
                       
                          În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 

 
               În mod legal, organele vamale au procedat la calculul de 

accesorii aferente taxelor vamale �i TVA, în conformitate cu art. 116 din Codul 
de Procedur� fiscal�. 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC X SRL nu invoc� 
prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de calcul a 
dobânzilor �i penalit��ilor de întârziere, cota de dobânzi �i penalit��i aplicat�, 
data de la care au fost calculate dobânzile �i penalit��ile, însumarea produselor 
dintre baza de calcul a dobânzilor �i penalit��ilor, num�rul de zile de întârziere �i 
cota de dobânzi sau penalit��i aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui contestatoarei cu privire la 
motivele prin care aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                          Pe cale de consecin��, �inând cont de faptul c� stabilirea de 
dobânzi �i penalit��i de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu 
debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur principale » 
contesta�ia va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... 
lei reprezentând: 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
      … lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, 
 
                      III.3 Referitor la cap�tul de cerere privind suspendarea 
execut�rii Deciziei de impunere nr. .../20007 pân� la solu�ionarea 
contesta�iei.  
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                       În fapt, prin contesta�ie, petenta solicit� �i suspendarea execut�rii 
Deciziei de impunere nr. .../20007  pân� la solu�ionarea contesta�iei. 
                       În drept, art. 215 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 
Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, prevede: 
„ART. 215 Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
    (1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 
    (2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 
contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ 
fiscal, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modific�rile ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, 
dac� se depune o cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei 
contestate, iar în cazul cererilor al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o 
cau�iune de pân� la 2.000 lei.” 
 
                        Având în vedere aceste dispozi�ii ale legii, solicitarea petentului 
de suspendare a execut�rii actului atacat pân� la solu�ionarea contesta�iei 
nu intr� sub prevederile Ordonan�ei Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, în spe�� fiind incidente prevederilor Legii 
nr. 554 / 2004 privind contenciosul administrativ, motiv pentru care Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare 
a Contesta�iilor nu se poate investi cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere. 
 
 
                        Prin urmare, contesta�ia petentei va fi respins� ca 
inadmisibil� pentru acest cap�t de cerere. 
 
 
 
 
 
                  Fa�� de cele ar�tate �i în temeiul ORDINULUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 27/09/2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 
92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�,  art. 214, art.215 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, Republicat�, se      
                       
                                                 D E C I D E : 
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                     Art. 1 – Respingerea ca neîntemeiat�  a contesta�iei formulat� 
de  SC X SRL pentru ... lei reprezentând 
   ... lei – taxe vamale; 
   ...lei – taxa pe valoarea ad�ugat�.         
 
                    Art. 2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a 
contesta�iei formulat� de  SC X SRL pentru suma de ... lei reprezentând: 
   ... lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
      932 lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat� 
 
                    Art. 3 – Respingerea ca inadmisibil� a cap�tul de cerere 
privind suspendarea execut�rii Deciziei de impunere nr. .../20007 pân� la 
solu�ionarea contesta�iei. 
                  
 
                        Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


