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DECIZIA NR. __24___ 
din _____20.03.2012______ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
................., 

din mun. Câmpulung Moldovenesc, str. …………….. 
…, jud. ...., 

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

 
 
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 ................., din mun. Câmpulung Moldovenesc, 
jude�ul ..... 

 
................. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziilor referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., nr. ................., nr. ................. �i nr. 
................., emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...., cu 
privire la suma de ................., reprezentând accesorii, astfel: 

• ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere la plata taxelor vamale, stabilite 
prin Decizia nr. .................; 
•    ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente accizelor, stabilite 

prin Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente comision vamal, 

stabilite prin Decizia nr. .................. 
 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�
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I. ................. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziilor referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., nr. ................., nr. ................. �i nr. 
................., emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...., 
cu privire la suma de ................., reprezentând accesorii aferente taxelor vamale, 
TVA, accizelor �i comisionului vamal. 

 
Contestatoarea sus�ine c�, Biroul Vamal ...., prin Actul constatator nr. 

................. a retras preferin�ele vamale acordate pentru autoturismul marca ................. 
serie �asiu ................. �i a stabilit drepturi vamale de import suplimentare. 

Petenta afirm� c� acest act a fost contestat la organul emitent, iar 
contesta�ia i-a fost respins� prin Decizia nr. ................. a DGFP ..... 

De asemenea, precizeaz� c� a contestat decizia de mai sus în justi�ie �i prin 
hot�râre irevocabil� ac�iunea i-a fost respins�. 

Contestatoarea sus�ine c� r�spunsul autorit��ii germane nu a fost depus la 
intan�e, nimeni nu l-a v�zut �i afirm� c� decizia nr. ................. con�ine aspecte false. 

Afirm�, de asemenea, c� nici societatea �i nici completele de judecat� nu au 
sesizat c� exportatorul înscris în caseta 1 a semnat în nume propriu declara�ia în 
caseta 12 din Certificatul EUR 1 nr. .................din ………. 

Societatea preciezaz� c�, a�a dup� cum rezult� din certificatul sus 
men�ionat, în caseta 1 este înscris numele exportatorului ……….., iar în caseta 12 
este semn�tura acestuia. 

Petenta consider� c� are dreptul de a beneficia de facilit��ile vamale de care 
a fost privat� prin actul constatator nr. .................. 

De asemenea, societatea precizeaz� c�, în situa�ia în care i se va respinge 
contesta�ia, solicit� s� i se comunice �i r�spunsul autorit��ii vamale germane �i 
numele perosoanelor care se fac vinovate pentru eroarea care i-a creat mari prejudicii. 

În concluzie, petenta solicit� admiterea contesta�iei �i anularea deciziilor 
contestate. 

 
II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

................., nr. ................., nr. ................. �i nr. ................., emise de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...., s-au stabilit în sarcina 
................. suma de ................., reprezentând accesorii, astfel: 

• ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere la plata taxelor vamale, stabilite 
prin Decizia nr. .................; 
•    ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente accizelor, stabilite 

prin Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente comision vamal, 

stabilite prin Decizia nr. .................. 
Pentru neachitarea la scanden�� a datoriei vamale reprezentând TVA, 

accize, taxe vamale �i comision, s-au calculat accesorii aferente acestora, pentru 
perioada 01.07.2010-30.11.2011. 
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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 de ................., reprezentând accesorii aferente 

TVA, accize, taxe vamale �i comision vamal, stabilite suplimentar prin Deciziile 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., nr. ................., nr. 
................. �i nr. ................., emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ...., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .... 
este învestit� s� se pronun�e dac� ................. datoreaz� aceste accesorii, în 
condi�iile în care debitul pentru care s-au calculat este datorat �i nu a fost 
achitat la scaden��. 

 
În fapt, Prin deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 

................., nr. ................., nr. ................. �i nr. ................., s-au calculat pentru 
perioada 01.07.2010-30.11.2011 accesorii aferente debitelor stabilite prin Actul 
constatator nr. ................., întrucât acestea nu au fost achitate la scaden��. 

Prin Decizia nr. ................., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului .... a dispus respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de societate 
împotriva Actului constatator nr. ................., emis de Biroul Vamal ..... 

Prin Decizia nr. ................., Curtea de Apel .... a respins recursul formulat 
de societate împotriva Sentin�ei nr. ................. a Tribunalului .... (care a respins 
solicitarea petentei de anulare a Deciziei DGFP .... nr. .................). 

Prin Sentin�a Civil� nr. ................., Judec�toria Câmpulung Moldovenesc a 
respins contesta�ia la executare formulat� de societate. 

 
În drept, 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. 

[…] 
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(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 
întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

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; 

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”. 

 
• Începând cu 01.10.2010, art. 120 s-a modificat, având urm�torul con�inut: 

 
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. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 
Conform acestor prevederi legale 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. 

Dobânzile 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 �i sunt în procent de 0,5% pân� la 01.10.2010 �i în procent de 
0,04% dup� aceast� dat�. 

De asemenea, în func�ie de data la care se efectueaz� stingerea, penalit��ile 
sunt în cuantum de 5% sau 15%. 

 
Accesoriile în sum� de ................. s-au calculat pentru neachitarea la 

scaden�� a taxelor vamale în sum� de ………. lei, datorate de persoana fizic�, �i au 
fost stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., 
întocmit� de DRAOV ..... 
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Accesoriile în sum� de ................. s-au calculat pentru neachitarea la 
scaden�� a TVA în sum� de ……… lei, datorat� de persoana fizic�, �i au fost stabilite 
prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., întocmit� de 
DRAOV ..... 

Accesoriile în sum� de ................. s-au calculat pentru neachitarea la 
scaden�� a accizelor în sum� de ……. lei, datorate de persoana fizic�, �i au fost 
stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., 
întocmit� de DRAOV ..... 

Accesoriile în sum� de ................. s-au calculat pentru neachitarea la 
scaden�� a comisionului vamal în sum� de …….. lei, datorat de persoana fizic�, �i au 
fost stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., 
întocmit� de DRAOV ..... 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� taxele vamale în 
sum� de …… lei, TVA în sum� de .….. lei, accizele în sum� de ….. lei �i comisionul 
vamal în sum� de …. lei, care au generat accesoriile contestate, au fost stabilite prin 
Actul constatator nr. .................. 

Societatea nu face dovada cu documente c� a achitat la scaden�� debitele 
(reprezentând taxe vamale, TVA, accesorii �i comision vamal) pentru care s-au 
calculat accesoriile stabilite prin deciziile contestate. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� accesoriile 

deoarece nu datoreaz� debitul �i c� este îndrept��it� s� beneficieze de facilit��ile 
vamele acordate ini�ial, preciz�m c� aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât debitul pentru care s-au calculat 
accesoriile, debit reprezentând taxe vamale, TVA, accize �i comision vamal, a fost 
analizat prin Decizia DGFP .... nr. ................., prin care s-a respins contesta�ia 
formulat� cu privire la acesta. 

Deciziile emise de organele de solu�ionare a contesta�iilor sunt definitive în 
sistemul c�ilor administrative de atac, asupra lor nemaiputându-se reveni, fapt care 
rezult� din prevederile art. 210 din OG 92/2003, republicat�: 

 
ART. 210 
“Decizia sau dispozi�ia de solu�ionare 
(1) În solu�ionarea contesta�iei, organul competent se pronun�� prin 

decizie sau dispozi�ie, dup� caz. 
(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este 

definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac”. 
 
Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� debitele care au 

generat accesoriile sunt datorate �i nu au fost achitate la scaden�� �i luând în 
considerare �i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm    sseeqquuiittuurr    pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în 
sum� total� de ................. aferente taxelor vamale, TVA, accizelor �i comisionului 
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vamal, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� cu privire la aceast� sum�. 

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

prevederilor art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
                           

 
 

DECIDE: 
 
 
 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de ................., 

împotriva Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ................., nr. 
................., nr. ................. �i nr. ................., emise de Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ...., cu privire la suma de ................., reprezentând 
accesorii, astfel: 

• ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere la plata taxelor vamale, stabilite 
prin Decizia nr. .................; 
•    ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente TVA, stabilite prin 

Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente accizelor, stabilite 

prin Decizia nr. .................; 
•      ................. – dobânzi �i penalit��i de întârziere aferente comision vamal, 

stabilite prin Decizia nr. .................. 
 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ...., în termen de 6 luni de la 

data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
 


