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DECIZIA NR.  
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de dl. X ,  

înregistrată la DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale ....   
sub nr..../...2013 

 
 

 
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii din cadrul DirecŃiei Generale a FinanŃelor Publice ...., 

a fost sesizat de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale ...-Compartiment ... 
prin adresa nr..../...2013, înregistrată la D.G.F.P. .... sub nr..../...2013, asupra contestaŃiei 
formulată prin avocat, de dl.X cu domiciliul în …. şi cu domiciliul procedural ales în vederea 
comunicării actelor de procedură la Cabinet Avocat ….  cu sediul în ….. 

 
Dl.X contestă Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor 

fiscale nr.22/05.03.2013 prin care s-a stabilit suma totală de … lei  reprezentând: 
-    … lei - majorări de întârziere aferente taxelor vamale; 
-  …. lei - majorări de întârziere aferente accizelor; 
-  ….. lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 
 

           ContestaŃia este depusă în termenul legal prevăzut de art.207 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

Constatând că, în speŃă, sunt întrunite dispoziŃiile art.205 şi art.209 alin.(1) lit.a) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice …, prin Serviciul SoluŃionare 
ContestaŃii este legal investită cu soluŃionarea contestaŃiei.   
        

I. Prin contestaŃia formulată dl. X se îndreaptă împotriva Deciziei referitoare la 
obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr…./…2013 prin care s-au calculat 
în mod nelegal accesorii aferente obligaŃiilor fiscale în cuantum de… lei solicitând anularea 
acesteia. 

Contestatorul arată că din această perspectivă, se impune a fi subliniat faptul că la 
data de ….2013, a formulat în termenul legal, în temeiul art.7 din Legea nr.554/2004, 
coroborat cu art.205-207 din Codul de procedură fiscală adoptat prin O.G. nr.92/2003, 
republicată, contestaŃie împotriva Procesului verbal de control nr…./…2013 şi a Deciziei 
pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr…../…2013, solicitând DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale …. anularea 
titlului de creanŃă. 
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Întrucât procedura soluŃionării contestaŃiei împotriva Procesului verbal de control 
nr…./..2013 şi a Deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr…./….2013 se află în desfăşurare contestatorul consideră că 
perceperea accesoriilor aferente obligaŃiilor fiscale în cuantum de … lei, este nelegală şi 
injustă, întrucât procedură contestaŃiei este suspensivă de executare în temeiul art.205-207 
din Codul de procedură fiscală adoptat prin O.G. nr.92/2003, republicată. 

 
La contestaŃia formulată a anexat în copie: 
- Decizia nr…./….2013 referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor 

fiscale; 
- contestaŃia împotriva procesului verbal de control nr…./….2013 şi a deciziei pentru 

regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de control nr…./…2013; 
- dovada expedierii contestaŃiei împotriva procesului verbal de control nr…/…2013, a 

deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de control 
nr…./…2013 şi confirmarea de primire a contestaŃiei. 

 
 II. Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale 
nr..../...2013, organele vamale din cadrul DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni 
Vamale …, au stabilit în sarcina dl. X majorări de întârziere în sumă totală de … lei calculate 
pentru perioada …2013-…2013, pentru neachitarea la scadenŃă a drepturilor vamale în 
sumă totală de …. lei stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr…./2013. 
  
 
  III. Luând în considerare, motivele invocate de contestator, documentele existente 
la dosarul cauzei, precum şi actele normative în vigoare invocate de organele vamale, se 
reŃin următoarele: 
 

Cauza supus ă solu Ńion ării Direc Ńiei Generale a Finan Ńelor Publice …. prin 
Serviciul Solu Ńionare Contesta Ńii este dac ă major ările de întârziere în sum ă de …. 
lei stabilite prin Decizia referitoare la obliga Ńiile de plat ă accesorii aferente 
obliga Ńiilor fiscale nr..../...2013 sunt legal datorate în  condi Ńiile în care la controlul 
efectuat s-au constatat diferen Ńe de taxe vamale, accize şi taxa pe valoarea 
adăugat ă care au fost stabilite ca obliga Ńii de plat ă prin Decizia pentru 
regularizarea situa Ńiei privind obliga Ńiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr…./…..2013, aceste major ări de întârziere fiind calculate în continuarea cel or 
stabilite prin decizia de regularizare anterior men Ńionat ă. 
 

În fapt,  organele vamale din cadrul DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni 
Vamale … prin Decizia referitoare la obligaŃii de plată accesorii aferente obligaŃiilor 
fiscale nr…./…2013 au calculat majorări de întârziere în sumă totală de … lei, pentru 
perioada …2013-…2013, pentru neachitarea la termen a drepturilor vamale în sumă de 
…. lei stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr…../….2013. 

Se reŃine că, prin Decizia referitoare la obligaŃii de plată accesorii aferente 
obligaŃiilor fiscale nr…./….2013, organele vamale au calculat accesorii în continuarea 
celor stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr…./…2013. 
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 Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 -120 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
În drept,  potrivit prevederilor dispoziŃiilor art.224 din Legea nr.86/2006 privind 

Codul vamal: 
“Art. 224 
    (1) Datoria vamală la import ia naştere şi prin: 
    a) introducerea ilegal ă pe teritoriul vamal al României a mărfurilor supuse drepturilor 
de import; 
    b) introducerea ilegală a mărfurilor pe teritoriul vamal al României dintr-o zonă liberă 
sau antrepozit liber aflat pe teritoriul României. În sensul prezentului articol, introducerea 
ilegală reprezintă orice introducere care încalcă dispoziŃiile art. 64-67 şi art. 195 lit. b). 
    (2) Datoria vamal ă se naşte în momentul în care m ărfurile sunt introduse ilegal . 
    (3) Debitorii sunt: 
    a) persoana care introduce ilegal mărfurile în cauză; 
    b) orice persoană care a participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştia sau 
ar fi trebuit să ştie că o astfel de introducere este ilegală; 
    c) orice persoană care a cumpărat sau a deŃinut mărfurile în cauză şi care ştia sau ar 
fi trebuit să ştie, în momentul achiziŃionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost 
introduse ilegal.” 

Iar, potrivit art.255 alin.(1) lit.b) din acelaşi act normativ: 
   “(1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit: 
[...] 
    b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în vigoare.” 

 
Potrivit prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează: 
 
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 
    (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. 
[...] 
    (7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat 
prin legile bugetare anuale.” 
 
 
 FaŃă de prevederile legale sus menŃionate, se reŃine că pentru neachitarea la 
termenul de scadenŃă a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi de 
întârziere. Totodată, dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii 
sumei datorate inclusiv. 
 



 
      

 
 

 4  

Din documentele existente la dosarul cauzei se reŃine că taxa vamală în sumă de 
… lei, accize Ńigarete în sumă de …. lei şi taxa pe valoarea adăugată în sumă de … lei 
au fost stabilite suplimentar de plată prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind 
obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr…../2013. Prin aceeaşi decizie de 
impunere organele vamale au calculat până la data de …2013 şi majorări şi penalităŃi de 
întârziere în sumă totală de …. lei aferente taxelor vamale, în sumă totală de … lei 
aferente accizelor pentru Ńigarete şi în sumă totală de … lei aferente taxei pe valoarea 
adăugată. 
 

Având în vedere că accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obligaŃiile de 
plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr…./…2013 au fost calculate de către 
organele fiscale în continuarea celor stabilite prin decizia de impunere, neachitate la 
scadenŃă, rezultă că organele vamale au procedat în conformitate cu dispoziŃiile legale în 
materie. 

 
Referitor la argumentul contestatorului cu privire la faptul că procedura contestaŃiei 

împotriva Procesului verbal de control nr…./….2013 şi a Deciziei pentru regularizarea 
situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal nr…./…2013 se află în 
desfăşurare, considerând că perceperea accesoriilor aferente obligaŃiilor fiscale este 
nelegală, întrucât procedura contestaŃiei este suspensivă de executare în temeiul art.205 
- 207 din Codul de procedură fiscală adoptat prin O.G. nr.92/2003 republicată, acesta nu 
poate fi reŃinut în soluŃionarea favorabilă a contestaŃiei, întrucât în conformitate cu 
prevederile art.215 alin.(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea contestaŃiei pe calea 
administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal. 

De menŃionat este faptul că, contestaŃia formulată împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr…./….2013 a fost soluŃionată prin Decizia nr…/….2013 emisă de DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice …, fiind dispusă respingerea acesteia ca neîntemeiată. 

Având în vedere că dl. X nu contestă modul de calcul al accesoriilor sub aspectul 
cotelor aplicate, numărul de zile pentru care au fost calculate, însumări ale bazei de 
calcul, în baza art.216 alin.(1) din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede: 
 “ContestaŃia poate fi respinsă ca: 

a) neîntemeiată, în situaŃia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în 
susŃinerea contestaŃiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ 
fiscal atacat;”, se va respinge ca neîntemeiată contestaŃia formulată de dl. X împotriva 
Deciziei referitoare la obligaŃii de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr…/…2013 
prin care au fost stabilite majorări de întârziere în sumă totală de …. lei. 

 
Pentru considerentele menŃionate în cuprinsul deciziei şi în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie şi în baza prevederilor art.216 alin.(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare coroborat cu pct.11.1 lit.a) din Ordinul Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale de 
Administrare Fiscală nr.450/2013 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, se: 
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D E C I D E 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat ă a contestaŃiei formulată de dl. X împotriva Deciziei 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii aferente obligaŃiilor fiscale nr..../....2013 pentru 
suma totală de …lei , reprezentând: 

-    … lei - majorări de întârziere aferente taxelor vamale; 
-  … lei - majorări de întârziere aferente accizelor; 
-  … lei - majorări de întârziere aferente taxei pe valoarea adăugată. 

 
 

  Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate fi 
atacată, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la Tribunalul ….. 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


