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DECIZIA NR.DGc____/________2011 
privind solu�ionarea contesta�iilor formulate de  

S.C. "X" S.R.L. com. X, jud. Ia�i 
   înregistrate la Direc�ia General� a Finan�elor Publicea Jude�ului Ia�i 
                                 sub nr. …/… 
 
 
                 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, a fost sesizat� de Direc�ia Regional� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i,  prin adresa înregistrat� la institu�ia 
noastr� sub nr. …/…, asupra contesta�iilor formulate de S.C. "X" S.R.L., cu 
sediu în sat X, comuna X nr. …, jud. Ia�i, înregistrat� la Oficiul Registrului 
Comer�ului Ia�i sub nr. J22/…, cod de identificare fiscal� RO …..  
        Contesta�iile sunt formulate  împotriva Deciziilor referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i 
nr. ... din data de ... emise de c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i. 
  Suma contestat� este în valoare total� de S lei �i reprezint�: 
                  - S lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
              ad�ugat�; 
                  - S lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
  - S lei - major�ri de întârziere aferente comisionului     
     vamal. 

Contesta�iile sunt semnate de d-l … în calitate de director 
general al societ��ii contestatoare �i poart� amprenta �tampilei acesteia în 
original. 

 În raport de data emiterii Deciziilor referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. …, nr. …, nr. … �i nr. …, 
respectiv data de …, contesta�iile au fost depuse în termenul legal de 30 de 
zile prev�zut de art. 207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, �inând cont c� acestea au fost depuse la Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i  în data de …, unde au 
fost înregistrate sub nr. .…, nr. …, nr. … �i nr. ….  
  Contesta�iile sunt înso�ite de Referatele nr. …, nr. …, nr. … �i 
nr. … din … cu propuneri de solu�ionare a contesta�iilor formulate de S.C. 
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Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a Jude�ului Ia�i 

Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi 
Tel : +0232 213332  
Fax :+0232 219899 
e-mail : admin.isisjudx01.is@mfinante.ro 
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"X" S.R.L. com. X, jud. Ia�i, prin care se propune respingerea 
contesta�iilor.   
  Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, constatând c� sunt îndeplinite dispozi�iile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) �i art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iilor. 
  I. S.C. "X" S.R.L. com. X, jud. Ia�i, prin contesta�iile formulate 
împotriva Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de ..., men�ioneaz� 
faptul c� în urma controalelor efectuate de c�tre Direc�ia Regional� Vamal� 
Ia�i în luna martie 2006, au fost stabilite urm�toarele diferen�e de drepturi 
vamale: 
  - tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei prin  Procesul 
verbal de control nr. ...; 
  - tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de S lei, taxe vamale în 
sum� de S lei �i comision vamal în sum� de S lei prin Procesul verbal de 
control nr. .... 
  Contestatoarea precizeaz� faptul c� a efectuat plata acestor 
diferen�e respectând termenul de plat� men�ionat în Procesele verbale de 
control nr. ... �i nr. ..., mai exact  pân� la data de 05.04.2006. 
  Cu toate acestea, prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de 
..., Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i îi comunic� 
faptul c� datoreaz� major�ri de întârziere pentru plata cu întârziere a 
acestor debite. 
  Consider� c� Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de ..., sunt 
netemeinice �i nelegale, sumele stabilite prin acestea fiind nedatorate, 
drept pentru care solicit� anularea acestora. 
  Ca temei legal invoc� prevederile art. 109 alin. (1) �i (2), art. 
119 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 120^1 alin. (1) �i art. 124^1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
                     S.C. "X" S.R.L. com. X, jud. anexeaz� copii ale ordinelor de 
plat� prin care au fost stinse obliga�iile suplimentare de plat� stabilite prin 
Procesele verbale de control nr. ... �i nr. .... 
                    II. Organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, prin Deciziile referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din 
data de ... au calculat în sarcina contestatoarei major�ri de întârziere astfel: 
  - S lei major�ri de întârziere aferente diferen�ei de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei stabilit� ca sum� de plat� prin Procesul 
verbal de control nr. ..., pentru un num�r de 28 zile aferent perioadei 03-
31.03.2006; 
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  - S lei major�ri de întârziere aferente diferen�ei de tax� pe 
valoarea ad�ugat� în sum� de S lei stabilit� ca sum� de plat� prin Procesul 
verbal de control nr. ..., pentru un num�r de 22 zile aferent perioadei 09-
31.03.2006; 
  - S lei major�ri de întârziere aferente diferen�ei de taxe vamale 
în sum� de S lei stabilit� ca sum� de plat� prin Procesul verbal de control 
nr. ..., pentru un num�r de 27 zile aferent perioadei 09.03.-05.04.2006; 
  - S lei major�ri de întârziere aferente diferen�ei de comision 
vamal în sum� de S lei stabilit� ca sum� de plat� prin Procesul verbal de 
control nr. ..., pentru un num�r de 27 zile aferent perioadei 09.03.-
05.04.2006. 
                  Temeiurile de drept invocate pentru stabilirea accesoriilor 
aferente obliga�iilor fiscale sunt prevederile art, 85, art. 88, art. 119 �i art. 
120 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, motivele 
prezentate de societate, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i prevederile actelor normative în vigoare, se re�in 
urm�toarele: 
    Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Ia�i, prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, este investit� s� se pronun�e dac� 
accesoriile aferente obliga�iilor fiscale se calculeaz� de la data 
scaden�ei debitului sau de la termenul de plat� înscris în procesele 
verbale de control, care reprezint� de fapt data la care organul vamal 
poate trece la executarea obliga�iilor respective. 
  În fapt, prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de ... 
organele vamale au actualizat major�rile de întârziere pentru debitele 
stabilite în sarcina contestatoarei prin Procesele verbale de control nr. ... �i 
nr. ..., pentru perioada cuprins� între data întocmirii acestor dou� procese 
verbale �i data pl��ii debitelor. 
  Petenta sus�ine c� în mod eronat organele vamale au calculat 
aceste accesorii, deoarece a achitat debitele stabilite prin cele dou� 
procese verbale de control pân� la termenul de plat� stabilit prin acestea, 
respectiv pân� la data de 05.04.2006. 
                   În drept, pentru perioada martie - aprilie 2007, sunt incidente 
prevederile art. 115 alin. (1) �i art. 116 alin. (1) �i alin. (7) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, astfel: 
                 “ART. 115 Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
  (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre 
debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
major�ri de întârziere. 
 
         ART. 116 Major�ri de întârziere 
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  (1) 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. […] 
  (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru 
fiecare zi de întârziere, �i poate fi modificat prin legile bugetare 
anuale.” 
           Fa�� de prevederile legale sus men�ionate, se re�ine c� pentru 
neachitarea la termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� 
dup� acest termen major�ri de întârziere. Totodat�, 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 documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� taxa 
pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei a fost stabilit� suplimentar prin 
Procesul verbal de control nr. ..., iar taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de 
S lei, taxele vamale în sum� de S lei �i comisionul vamal în sum� de S lei 
prin Procesul verbal de control nr. .... 
  Prin acelea�i procese verbale de control organele vamale au 
stabilit scaden�ele acestor diferen�e de obliga�ii fiscale ca fiind la data 
na�terii datoriei vamale, mai exact în data de 02.11.2005 pentru diferen�a 
de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei, respectiv în data de 
21.08.2003 pentru diferen�a de tax� pe valoarea ad�ugat� în sum� de S lei, 
taxele vamale în sum� de S lei �i comisionul vamal în sum� de S lei, �i au 
calculat �i major�ri de întârziere aferente acestor diferen�e de drepturi 
vamale pentru perioada cuprins� între scaden�a lor �i data încheierii celor 
dou� procese verbale de control. 
  Având în vedere faptul c� petenta nu a contestat procesele 
verbale de control prin care organele vamale au stabilit scaden�ele acestor 
diferen�e de obliga�ii fiscale, precum �i faptul c� accesoriile stabilite prin 
Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de ... au fost calculate de c�tre 
organele vamale în continuarea celor stabilite prin Procesul verbal de 
control nr. ... �i prin Procesul verbal de control nr. ..., pân� la data stingerii 
sumelor datorate, inclusiv, rezult� c� organele fiscale au procedat în 
conformitate cu dispozi�iile legale în materie. 
  Referitor la sus�inerea contestatoarei potrivit c�reia în cuprinsul 
celor dou� procese verbale de control organele vamale au men�ionat 
expres c� termenul de plat� este data de 05.04.2006, conform prevederilor 
art. 109 alin. (2) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât 
major�rile de întârziere sunt sanc�iuni pentru neplata la scaden�� a 
obliga�iilor bugetare, fiind datorate pân� la data stingerii acestora. 
  În consecin��, termenul de plat� precizat în Procesul verbal de 
control nr. ... �i în Procesul verbal de control nr. ... prezint� relevan�� în 
materia execut�rii silite a crean�ei fiscale, fiind un termen de conformare 
voluntar� la plat�, dup� expirarea c�ruia organele fiscale pot demara 
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procedura de executare silit� �i nu poate fi confundat cu scaden�a 
obliga�iei bugetare. 
  Mai mult, dispozi�iile art.115 din Ordonan�a Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare în perioada martie - aprilie 2006, 
precizeaz� c� orice obliga�ie bugetar� neachitat� la scaden�� genereaz� 
dobânzi de întârziere, legiuitorul f�când trimitere la scaden�� �i nu la 
termenul de plat� precizat în procesele verbale ca termen de conformare 
voluntar� a contribuabilului. 
  Prin urmare societatea contestatoare face confuzie între 
scaden�a obliga�iilor fiscale �i termenul de plat� al respectivelor 
obliga�ii, major�rile de întârziere fiind datorate pentru neachitarea debitului 
la scaden��, conform dispozi�iilor normative, nicidecum în func�ie de 
termenul de plat� dispus de organele vamale, fa�� de respectarea c�ruia 
urmeaz� a fi aplicate formele de executare. 
  Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult� c� în mod 
legal organele vamale au stabilit în sarcina contestatoarei, prin Deciziile 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., 
nr. ..., nr. ... �i nr. ... din data de ..., accesorii în sum� total� de 10.873 lei, 
motiv pentru care se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de 
S.C. "X" S.R.L. com. X, jud. Ia�i. 
  Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art. 210 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, Directorul executiv al 
Direc�iei Generale a Finan�elor Publice a Jude�ului Ia�i, 
 
               DECIDE : 
                                                               
            Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 
S.C. "X" S.R.L. com. X, jud. Ia�i împotriva Deciziilor referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr. ..., nr. ..., nr. ... �i 
nr. ... din data de ..., pentru suma total�  de S lei reprezentând: 
  - S lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
              ad�ugat�; 
                  - S lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
  - S lei - major�ri de întârziere aferente comisionului     
     vamal. 
               Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei �i Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i spre a fi dus� la îndeplinire. 
       În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, decizia emis� ca urmare a solu�ion�rii 
contesta�iei este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac. 
  Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
ac�iune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Ia�i.  


