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Ministerul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor PubliceMinisterul Finanţelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia General ă  a F inan Ńelor  Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 54  din  2011  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

SC X SRL, 
înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. …/2011 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor, prin adresa nr. 
…/I.F.-C.U./2011, asupra contestaŃiei formulate de SC X SRL – CUI RO…, cu 
sediul în judetul Harghita.  

ContestaŃia este formulată împotriva Deciziei referitor la obligaŃiile de 
plată accesorii nr. …/2011, emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Bihor, pentru suma de … lei , reprezentând majorări şi 
penalităŃi de întârziere aferente drepturilor de import. 

ContestaŃia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
  Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1) şi 
art.207 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - republicată în 
M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările ulterioare, 
DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe asupra 
contestaŃiei. 
 

I. SC X SRL, prin contestaŃia depusă la DirecŃia JudeŃeană pentru 
Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor, înregistrată sub nr. …/2011, solicită anularea 
Deciziei nr. …/2011 privind calculul accesorilor, invocând următoarele motive: 
  Societatea precizează, că DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Bihor a stabilit în sarcina sa drepturi de import şi majorări de 
întârziere prin Decizia nr. …/2010 şi consideră că sancŃiunea aplicată este 
netemeinică şi nelegală deoarece operaŃiunea de tranzit nr. …/2006 a fost 
încheiată la Biroul vamal Bucureşti Sud. 
  Totodată consideră, că şi majorările şi penalităŃile de întârziere, 
recalculate prin Decizia nr. …/2011, sunt netemeinice şi nelegale deoarece 
operaŃiunea de tranzit a fost încheiată. 

II. DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor, prin 
Decizia referitor la obligaŃiile de plată accesorii nr. …/2011, a stabilit în sarcina 
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SC X SRL dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de … lei, pe 
perioada 15.10.2010 – 28.10.2010, pentru neplata la termenul de scadenŃă a 
drepturilor de import, constând din taxa vamală, comision vamal, accize şi taxa 
pe valoarea adăugată, stabilite prin decizia pentru regularizarea situaŃiei privind 
obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …/2010.  

 
III. Luând în considerare cele prezentate mai sus, motivele 

prezentate de contestatar, documentele existente la dosarul cauzei precum şi 
actele normative în vigoare, se reŃine: 

 
  Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice Harghita este investit ă să 

se pronun Ńe dacă accesorile stabilite prin decizia contestat ă sunt legal 
datorate în condi Ńiile în care drepturile de import au fost achitate cu 
întârziere fa Ńă de momentul na şterii datoriei vamale. 
 
  În fapt , DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale 
Bihor, prin decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. …/2010, a stabilit în sarcina SC X SRL drepturi 
de import suplimentare de plată în sumă totală de … lei, la care s-a mai calculat 
tot prin această decizie dobânzi şi majorări de întârziere în sumă totală de … lei, 
pe perioada 18.12.2006 – 15.10.2010. 
  Din referatul cu propuneri de soluŃionare transmis de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor rezultă, că obligaŃiile de 
plată suplimentare, respectiv drepturile de import, au fost achitate în data de 
28.10.2010. 
  Din documentele aflate în dosarul cauzei se reŃine că decizia pentru 
regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr. …/2010 a fost contestată de SC X SRL, la care s-a pronunŃat DirecŃia 
Generală a FinanŃelor Publice Bihor prin Decizia nr. …/2011, respingând 
contestaŃia ca neîntemeiată. 
 
  În drept , în speŃă sunt incidente prevederile art. 119, 120 şi  1201 din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora: 

 „ Art. 119 DispoziŃii generale privind dobânzi şi penalităŃi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a 

obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităŃi de 
întârziere. 

Art. 120 Dobânzi 
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(1). Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând 
cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 

Art. 1201PenalităŃi de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale se sancŃionează cu o 

penalitate de întârziere datorată pentru neachitarea la scadenŃă a obligaŃiilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalităŃii de întârziere se stabileşte astfel:  
a) dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenŃă, nu 

se datorează şi nu se calculează penalităŃi de întârziere pentru obligaŃiile fiscale 
principale stinse; 

b) dacă stingerea se realizeaz ă în urm ătoarele 60 de zile, nivelul 
penalit ăŃii de întârziere este de 5% din obliga Ńiile fiscale principale 
stinse;  » 

Având în vedere prevederile legale mai sus menŃionate, se reŃine că 
dobânzile se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
următoare a termenului de scadenŃă până la data plăŃii efective a obligaŃiilor 
fiscale datorate, iar în afară de dobânzi, plata cu întârziere a obligaŃiilor fiscale 
se sancŃionează şi cu penalitate de întârziere. 
  Din referatul cu propuneri de soluŃionare transmis de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor rezultă, că obligaŃiile de 
plată suplimentare, respectiv drepturile de import, au fost achitate în data de 
28.10.2010, iar accesoriile, prin Decizia nr. …/2011,  au fost calculate pe 
perioada 15.10.2010 – 28.10.2010, astfel organele vamale au recalculat 
accesoriile de la data emiterii deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind 
obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. …/2010, până la data de 
28.10.2010, data achitării obligaŃiilor suplimentare. 

FaŃă de cele sus menŃionate se reŃine că organele vamale în mod 
legal au calculat accesorile pentru neplata la scadenŃă a drepturilor de import, 
luând în considerare momentul naşterii datoriei vamale şi data achitării 
obligaŃiilor principale de plată. 

 
   Având în vedere cele reŃinute în cuprinsul prezentei decizii şi Ńinând 
cont de soluŃia de respingere pronunŃată de DirecŃia Generală a FinanŃelor 
Publice Bihor prin Decizia nr. …/2011 pentru obligaŃiile principale, conform 
principiului de drept “accesorium sequitur principalem”, se va respinge  
contestaŃia ca neîntemeiată pentru suma de … lei  dobânzi şi penalit ăŃi de 
întârziere aferente drepturilor de import. 
 

Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art.119, art. 120, art. 1201, art. 206, art. 209, art. 213 şi art. 216 din 
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OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  se 
 

DECIDE: 
 

   Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de SC X 
SRL împotriva Deciziei referitor la obligaŃiile de plată accesorii nr. …/2011, 
emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Bihor, pentru 
suma de … lei  dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere aferente drepturilor de 
import. 
    
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale.     
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,   


