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DECIZIA NR. 114 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 
 
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ... a fost 
sesizat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., 
prin adresa nr. … / … / 2010, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului ... sub 
nr. …/ 2010 asupra contesta�iei formulat� de dl. S. I. din ..., prin 
cabinet individual de avocatur� G. N., cu domiciliul în ..., str. ..., bl. ..., 
ap...., jud. ..., împotriva DECIZIEI nr. .../2010 referitoare la obliga�ii de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / 
precedent, emis� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ... �i care vizeaz� suma total� de ... lei 
reprezentând: 
... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
... lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei - major�ri de întârziere aferente accizelor.  
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, DECIZIA nr. 
.../2010 referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul curent / precedent a fost comunicat� c�tre petent, cu 
recomandata nr. … / 2010, primit� de petent� în data de …2010, 
potrivit confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia formulat� de dl. S. I.  a fost înregistrat� la Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., sub nr. … / 2010. 
            Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
           I. Prin contesta�ia formulat�, petentul consider� c� în 
conformitate cu prevederile Codului de Procedur� Fiscala, titlul 
executor trebuie s� cuprind� date din care s� rezulte care activit��i 
vamale �i din ce data au determinat neplata în timpul prev�zut de lege 
a taxelor vamale, accizelor �i taxei pe valoarea ad�ugat�.  
          Petentul sus�ine c� a achitat corect obliga�iile vamale, în termen, 
de�inând acas� mai multe chitan�e �i nu poate s�-�i dea  seama care 
au fost activit��ile sale  cu deficien��. 
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          Decizia în cauza descrie la general cele trei sume, respectiv, ... 
lei, ... lei �i ... lei, începând din anul 1995 pân� în luna ... 2010, 
ajungându-se la enorma sum� de ... lei în sarcina sa. 
          Petentul arat� c� se impune a se detalia din vina cui nu s-au 
pl�tit în termen aceste obliga�ii, a petentului, a func�ionarilor vamali sau 
a unor calcule eronate, iar în care nu se clarific� problemele mai sus 
men�ionate se vede nevoit s� se adreseze instan�ei de judecat�. 
 
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ..., au consemnat urm�toarele : 
           În baza prevederilor art.119 �i art.120 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, organele 
Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... au calculat 
pentru perioada …2009 – …2010, accesorii, în sarcina dl. S.I. din ..., 
pentru neplata la termen a impozitelor, taxelor contribu�iilor sociale �i a 
altor venituri la bugetul general consolidat, întocmind Decizia nr. 
.../2010 referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul curent / precedent, în sum� total� de ... lei 
reprezentând: 
... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
... lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei - major�ri de întârziere aferente accizelor.  
 
           III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor 
vamale, actele normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, 
se re�in urm�toarele: 
 
          Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice a jude�ului ... este dac� petentul datoreaz� accesoriile, în 
condi�iile în care prin contesta�ia formulat� nu s-au prezentat 
motivele de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia, petenta 
men�ionând doar c� titlul executoriu trebuie s� cuprind� date din 
care s� rezulte care activit��i vamale �i din ce data au determinat 
neplata în timpul prev�zut de lege a taxelor vamale, accizelor �i 
taxei pe valoarea ad�ugat�, f�r� a depune documente în 
sus�inerea contesta�iei. 
 
            În fapt, prin Decizia nr. .../2010 referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul curent / precedent, 
organele vamale au calculat în sarcina petentului major�ri de întârziere 
pentru perioada ...2009 – ...2010, în sum� total� de ... lei reprezentând: 
... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
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... lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei - major�ri de întârziere aferente accizelor. 
 
             În drept, decizia contestat� a fost emis� conform prevederilor 
art.86 lit.c) �i art.119 din ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care 
prevede : 
 
„ART. 86 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte 
administrative fiscale: 
… c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii;” 
 
           Dreptul comun în materia perceperii major�rilor de întârziere 
pentru neplata la termen a obliga�iior datorate, îl reprezint� Codul de 
procedur� fiscal�, care la art.119 din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care precizeaz� c�: 
 
“(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.”, 
 
            Potrivit art. 120 alin.(1) �i (2) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 
“(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. 
(2) Pentru diferen�ele suplimentare de crean�e fiscale rezultate din 
corectarea declara�iilor sau modificarea unei decizii de impunere, 
major�rile de întârziere se datoreaz� începând cu ziua imediat 
urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. ” 
 
            Afirma�ia petentului potrivit c�ruia: 
„...în conformitate cu prevederile Codului de Procedur� Fiscala, titlul 
executor trebuie s� cuprind� date din care s� rezulte care activit��i 
vamale �i din ce data au determinat neplata în timpul prev�zut de lege 
a taxelor vamale, accizelor �i taxei pe valoarea ad�ugat�.  
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
întrucât din anexa la decizia nr. .../2010 reiese clar, baza de calcul al 
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major�rilor de întârziere, cota de major�ri de întârziere aplicat�, data 
de la care au fost calculate major�rile de întârziere,  respectiv faptul c� 
major�rile de întârziere au fost calculate, pentru perioada ….2009 – 
….2010 pentru neplata la termen a sumei totale de ... lei reprezentând: 
... lei - taxe vamale; 
... lei - TVA; 
  ... lei - accize, 
 
            Suma de ... lei a fost stabilit� în sarcina petentului astfel : 
… lei reprezentând: 
 ... lei - taxe vamale; 
 ... lei - TVA; 
 ... lei - accize, 
sume stabilite prin Decizia nr. …. / 2009 privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal încheiat de c�tre Direc�ia 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ...; 
 
… lei reprezentând: 
... lei - taxe vamale; 
... lei - TVA; 
   ... lei - accize, 
sume stabilite prin Decizia nr. … / 2009 privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal încheiat de c�tre Direc�ia 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....  
 
           Împotriva Deciziilor nr. … / 2009 �i nr. …/2009 privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal încheiate de c�tre Direc�ia 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., dl. S. I. din ... nu a 
formulat contesta�ie. 
 
 
 
            De asemenea afirma�ia petentului potrivit c�ruia: 
„...a achitat corect obliga�iile vamale, în termen, de�inând acas� mai 
multe chitan�e �i nu poate s�-�i dea  seama care au fost activit��ile sale  
cu deficien��.” 
nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, 
întrucât petentul nu a depus dovezile pe care se întemeiaz�, fiind 
aplicabile prevederile din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care 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: 
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… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ”, 
iar 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.” 
 
             De asemenea pct.12.1 din Instruc�iunile pentru aplicarea titlului 
IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, aprobate prin Ordinul nr. 519 / 2005 emis de 
Pre�edintele Agen�iei Na�ionale de Administrare Fiscal�, care 
stipuleaz� :  
 „Contesta�ia poate fi respins� ca : 
[....] b) nemotivat�, în situa�ia în care contestatorul nu prezint� 
argumente de fapt �i de drept în sus�inerea contesta�iei sau 
argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse solu�ion�rii ”. 
              Având în vedere cele de mai sus, faptul c� dl. S.I. din ... nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la 
baza de calcul al major�rilor de întârziere, cota de major�ri de 
întârziere aplicat�, data de la care au fost calculate major�rile de 
întârziere, însumarea produselor dintre baza de calcul a major�rilor de 
întârziere, num�rul de zile de întârziere �i cota de major�ri de 
întârziere aplicat�, �i �inând cont de faptul c� stabilirea de major�ri de 
întârziere reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, debit 
care nu a fost contestat, 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 împotriva DECIZIEI nr. 
.../2010 referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anul curent / precedent, emis� de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... �i care vizeaz� suma 
total� de ... lei reprezentând: 
... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
... lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei - major�ri de întârziere aferente accizelor 
va fi respins� ca neîntemeiat� �i nemotivat�.      
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           Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul prevederilor 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�, se  
 

D E C I D E : 
 
 

           Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a contesta�iei 
formulat� de dl. S.I. din ..., prin cabinet individual de avocatur� 
Glodean Nicolae, împotriva DECIZIEI nr. .../2010 referitoare la 
obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
curent / precedent, emis� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ... �i care vizeaz� suma total� de ... lei 
reprezentând: 
... lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
... lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   ... lei - major�ri de întârziere aferente accizelor. 
 
        Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul ...,  în 
termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
 
 

 
Director Executiv 


