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DECIZIA NR.1 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 Arad, 
prin adresa nr. ... / ... / ...2007, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara 
sub nr. .../2007 asupra contesta�iei formulat� de dl. X din sat .... – comuna 
...., împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anul curent/precedent nr. .../2006, cu privire la 
suma total� de ... RON reprezentând: 
  ... RON – dobânzi aferente taxe vamale; 
     … RON – major�ri aferente taxe vamale; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxe vamale; 
  … RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
                       Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
curent / precedent nr. .../2006, 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. 
 
                         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 dl. X.  
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X invoc� în sus�inerea 
cauzei urm�toarele argumente : 
 
                       Petentul arat� c� la data de ...1998 a adus în �ar� din 
Germania un autoturism marca Opel Ascona, ocazie cu care a fost întocmit� 
declara�ia vamal� nr. .../1998. 
                      Petentul sus�ine c� întrucât autoturismul a dep�sit vechimea de 
8 ani �i nu mai putea s� îl înmatriculeze în România, a acceptat s� fie trecut 
în proprietatea statului pentru a fi achitate obliga�iile fiscale corespunz�toare. 
                      Petentul men�ioneaz� c� cu toate acestea a fost somat de mai 
multe ori s� pl�teasc� taxele vamale, astfel c� la data de …2006, dup� mai 
mult de 8 ani, a acceptat s� pl�teasc� taxele vamale. 
                       Petentul arat� c� nu în�elege de ce Direc�ia Regional� Vamal� 
Arad a emis Decizia pe care o contest� cât� vreme de la data introducerii 
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autoturismului în �ar� �i pân� la emiterea deciziei a trecut mai mult de 5 ani 
de zile, astfel c� debitul s-a prescris potirivit art. 91 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�.  
                      Petentul arat� c� potrivit dispozi�iilor art. 93 din Cod, 
constatându-se prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale în sarcina sa, 
se justific� solicitarea de a se revoca decizia contestat� �i drept consecin�� 
încetarea procedurii de emitere a titlului de crean��. 
 
                    II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / precedent nr. .../2006 
încheiat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Arad – 
Biroul Vamal V�r�and, organele vamale �i-au motivat verificarea astfel : 
 
                       Conform art. 86 lit. c) �i art. 115 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, pentru plata cu întârziere a taxei vamale în sum� de ... 
RON �i a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ...RON, pentru perioada 
...2001 – ....2006 s-au calculat acesorii în sum� total� de  ... RON 
reprezentând: 
  ... RON – dobânzi aferente taxe vamale; 
     … RON – major�ri aferente taxe vamale; 
     …RON – penalit��i de întârziere aferente taxe vamale; 
  … RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, se 
re�in urm�toarele : 
 
                       Dl. X are domiciliul în sat ...comuna ..., nr. ..., jud. Hunedoara, 
având CNP nr. ... �i pa�aportul cu nr....  
                     
                        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 legalit��ii �i temeiniciei emiterii deciziei nr. … / 2006 
pentru actualizarea sumelor accesorii pân� la data pl��ii din punct de 
vedere al prescrip�iei dreptului de a stabili obliga�ii fiscale. 
  
                        În fapt, în data de …1998, dl. X s-a prezentat la Biroul Vamal 
V�r�and în vederea plas�rii sub regim de tranzit vamal a unui autoturism 
marca Opel Ascona adus în �ar� din Germania, în acest sens fiind emis� 
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declara�ia vamal� de tranzit nr. …./ 1998, cu termen de prezentare la Biroul 
vamal Simeria la ….1998. 
                        Având în vedere faptul c� tranzitul �i bunul nu au fost 
prezentate la destina�ie în termenul acordat, autoritatea vamal� a procedat la 
încheierea din oficiu a regimului vamal suspensiv prin dresarea Actului 
constatator nr. … / 2000, calculându-se drepturi vamale �i major�ri de 
întârziere aferente, de la data na�terii datoriei vamale, pân� la data încheierii 
din oficiu a opera�iunii.  
                        La data de …2006 este achitat debitul principal, f�r� accesorii, 
prin mandat po�tal, situa�ie în care la data de ….2006 este emis� de Biroul 
vamal V�r�and, decizia nr. .../ 2006 pentru actualizarea sumelor accesorii 
pân� la data pl��ii. Aceasta a fost comunicat� contestatarului la data de 
...2007 împreun� cu soma�ia nr. .../ 2007 emis� de Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara. 
 
                        În drept, decizia contestat� a fost emis� conform prevederilor 
art. 115 alin.1 (actual 119) �i art. 116 (actual 120) din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, care prevede : 
 
„CAP. 3  Dobânzi �i penalit��i de întârziere 
ART. 115 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. 116 Dobânzi 
    (1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv.” 
 
coroborate cu art. 144 alin.(1) lit.b din Legea nr. 141/1997 -Codul vamal al 
României, care arat� : 
 
„ART. 144 
    (1) Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri: 
    a) neexecutarea unor obliga�ii care rezult� din p�strarea m�rfurilor în 
depozit temporar necesar, pentru care se datoreaz� drepturi de import;” 
 
                       Referitor la sus�inerea contestatorului c� ar fi intervenit 
prescrip�ia trebuie precizat faptul c� la data de 27.02.2001 a fost emis� de 
c�tre fosta Direc�ie Regional� Vamal� Arad soma�ia nr. 3410 / 2001 care a 
fost comunicat� debitorului la data de 05.03.2001.  
                       În conformitate cu prevederile art. 16 lit. c) �i art. 17 din 
Decretul nr. 167 / 1958, republicat, se prevede:  
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“ART. 16 Prescrip�ia se întrerupe: 
    c) printr-un act încep�tor de executare. 
 
ART. 17 Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit 
împrejurarea care a întrerupt-o. 
    Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie. 
    În cazul cînd prescrip�ia a fost întrerupt� printr-o cerere de chemare 
în judecat� ori de arbitrare sau printr-un act încep�tor de executare, 
noua prescrip�ie nu începe s� curg� cît timp hot�rîrea de admitere a 
cererii nu a r�mas definitiv� sau, în cazul execut�rii, pîn� la îndeplinirea 
ultimului act de executare.”, 
 
coroborat cu prevederile art. 133 lit.b) din O.G. nr. 92 / 2003 : 
 
“ART. 133 Întreruperea termenului de prescrip�ie 
    Termenul de prescrip�ie prev�zut la art. 131 se întrerupe: 
    b) pe data îndeplinirii de c�tre debitor, înainte de începerea execut�rii 
silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plat� a obliga�iei 
prev�zute în titlul executoriu ori a recunoa�terii în orice alt mod a 
datoriei;” 
 
                       În spe��, prin emiterea soma�iei, s-a întrerupt prescrip�ia, dup� 
întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie, iar la data de 03.07.2006 dl. 
X achit�, prin mandat po�tal, debitul principal,  �i în conformitate cu termenul 
de prescrip�ie se întrerupe pe data îndeplinirii de c�tre debitor [..] a unui act 
voluntar de plat� a obliga�iei prev�zute în titlul executoriu ori a recunoa�terii 
în orice alt mod a datoriei; de la aceast� dat� curge, în conformitate cu art. 17 
din Decretul nr. 167/1958 o nou� prescrip�ie datorit� acestui motiv de 
întrerupere, situa�ie în care decizia contestat� a fost corect întocmit�. 
 
                De asemenea 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.” 
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                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� dl. X 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 
contestatorului cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
                          Pe cale de consecin��, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... RON reprezentând: 
  ... RON – dobânzi aferente taxe vamale; 
     … RON – major�ri aferente taxe vamale; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxe vamale; 
  … RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
      
                          Pentru considerentele re�inute �i în temeiul Legii privind 
Codul vamal al Romaniei nr.141/1997, a prevederilor ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu preciz�rile ORDINULUI 
PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 
519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� se  
 
 

DECIDE : 
 
 

                                   Art.1 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a 
contesta�iei  formulat� de dl. X pentru suma de ... RON reprezentând: 
 
  ... RON – dobânzi aferente taxe vamale; 
     ... RON – major�ri aferente taxe vamale; 
     … RON – penalit��i de întârziere aferente taxe vamale; 
  … RON – dobânzi aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
     … RON – major�ri aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
… RON – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�.         
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                              Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  
Tribunalul Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, 
conform   prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 
 


