
             D E C I Z I A  Nr. 12/16.04.2008 
                privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 
     S.C. R......... S.R.L. ..............  
        înregistrat� la D.G.F.P. a jud. .............. sub nr. ………/21.03.2008  
 
 
 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .............. a fost sesizat� prin adresa nr. 
…./20.03.2008 de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............. asupra 
contesta�iei depus� de S.C. R......... S.R.L. .............., str. Podul Înalt, nr. 4, jude�ul .............., CIF 
……reprezentat� de domnul avocat C. C. pe baza împuternicirii avoca�iale anexat� la contesta�ie. 
  Contesta�ia S.C. R......... S.R.L. .............. înregistrat� la organul emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sub nr. … din 17.03.2008, a fost depus� în termenul prev�zut de art. 
207 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� în 2007, formulat� împotriva deciziei de regularizarea situa�iei privind datoria vamal� 
nr. 12/21.02.2008 emis� de Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale .............. 
primit� prin po�t� cu confirmare de primire la data de 26.02.2008. 
 Suma ce face obiectul contesta�iei este de „S” lei cu titlu de taxe vamale, major�ri de 

întârziere �i comision vamal.   

 Constatând c�, în spe��, sunt îndeplinite condi�iile prev�zute de art. 205(1) �i art. 209 alin. 
(1) lit. a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
în 2007, Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului .............. prin compartimentul 
Solu�ionare contesta�ii este competent� s� solu�ioneze pe fond contesta�ia.      
 Prin contesta�ia f�r� num�r din 12.03.2008 S.C. R......... S.R.L. .............. reprezentat� prin 
avocat Chiper Costel în baza împuternicirii avoca�iale nu este de acord cu obliga�ia fiscal� în 
sum� de „S” lei cu titlu de taxe vamale, major�ri de întârziere �i comision vamal considerând c� 
decizia este netemeinic� �i nelegal� deoarece nu specific� în mod cert la ce debit au fost calculate 
major�rile de întârziere. Societatea mai sus�ine c� "prin sentin�a civil� din 19.09.2007 pronun�at� 
în dosarul nr. ..../89/200... s-a dispus deschiderea procedurii falimentului �i conform art. 41 din 
Legea nr. 85/2006 nici o dobând�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� 
generic accesorii, nu va putea fi calculata sau adaugata crean�elor nascute anterior datei 
deschiderii procedurii". 
 II. Prin decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. .... din 21.02.2008 emis� de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i 
opera�iuni vamale .............. s-a stabilit în sarcina societ��ii R......... S.R.L. .............. obliga�ia 
suplimentar� de plat� în sum� de „M1” lei reperezentând major�ri de întârziere calculate pentru 
nerespectarea termenelor de plat� a datoriei vamale în sum� de „D1” lei, calculate pâna la data de 
19.09.2007. 
 Decizia nr. ... din 21.02.2008 a fost emis� pentru recalcularea major�rilor de intârziere 
stabilite prin decizia nr...../18.02.2008 ca urmare a deschiderii procedurii de insolven�� conform 
sentin�ei civile nr. ..../F din 19.08.2007 a Tribunalului ............... 
 Prin referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei formulat� de S.C. R......... S.R.L. 
.............. autoritatea vamal� consider� c� m�sura de recuperare a sumelor datorate bugetului de 
stat este perfect legal� �i trebuie s� continue pân� la finalizare. 
 III. Luând în considerare sus�inerile contestatoarei, constat�rile autorit��ii vamale �i actele 
normative aplicabile spe�ei în cauz�, se re�ine: 



 III. 1 Referitor la suma de „M1” lei reprezentând major�ri de întârziere, 
 cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei generale a finan�elor publice a jude�ului .............. 
este s� se pronun�e dac� S.C. R......... S.R.L. .............. datoreaz� bugetului consolidat al 
statului suma de „M1” lei cu titlu de major�ri de întârziere stabilite prin decizia nr. 
....../21.02.2008. 
 În fapt, S.C. R......... S.R.L. .............. consider� c� decizia contestat� este netemeinic� �i 
nelegal� deoarece nu se specific� în mod cert la ce debit au fost calculate major�rile de întârziere 
cât �i comisionul vamal. Societatea mai sus�ine c� "prin sentin�a civil� din 19.09.2007 pronun�at� 
în dosarul nr. …/89/200-- s-a dispus deschiderea procedurii falimentului �i conform art. 41 din 
Legea nr. 85/2006 nici o dobând�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� 
generic accesorii, nu va putea fi calculata sau adaugata crean�elor nascute anterior datei 
deschiderii procedurii". 
 Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. 12 din 21.02.2008 s-a emis de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni 
vamale .............. pentru recalcularea major�rilor de întârziere, pâna la data declan��rii procedurii 
de insolven��, potrivit art. 41 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, în baza 
sentin�ei civile nr. …./F din 19.09.2007, respectiv pâna la data de 19.09.2007, fa�� de perioada 
pentru care s-au calculat major�rile de întârziere prin decizia nr. ……./18.01.2008, respectiv pâna 
la data de 18.01.2008, contestat� de societate prin contesta�ia f�ra num�r din data de 29.01.2008, 
înregistrat� la D.J.A.O.V. .............. sub nr. …….. din 30.01.2008.  
 Contesta�ia f�ra num�r din data de 29.01.2008 a fost solu�ionat� prin decizia nr. … din 
13.03.2008 a D.G.F.P. a jude�ului .............. în care s-a precizat c� autoritatea vamal� a recalculat 
major�rile de întârziere pâna la data declan��rii procedurii de insolven��, respectiv 19.09.2007 
prin emiterea deciziei nr. …../21.02.2008. 
 În drept, se fac aplicabile prevederile art. 119 alin. (1), alin. (3) �i alin. (4), art. 120 alin. 
(1), alin. (2) �i alin. (7) �i art. 122*1 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, în vigoare 
pentru perioada verificat�, astfel: 
 art. 119 
    "(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. 
    (3) Major�rile de întârziere se fac venit la bugetul c�ruia îi apar�ine crean�a principal�. 
     (4) Major�rile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în condi�iile aprobate prin 
ordin al ministrului economiei �i finan�elor, cu excep�ia situa�iei prev�zute la art. 142 alin. (6)." 
 art. 120 
     " (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. 
 (7) Nivelul major�rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, �i poate fi 
modificat� prin legile bugetare anuale." 
 art. 122*1 
      "Pentru crean�ele fiscale n�scute anterior sau ulterior datei deschiderii procedurii insolven�ei 
nu se datoreaz� �i nu se calculeaz� major�ri de întârziere dup� data deschiderii procedurii 
insolven�ei." 



 art. 41 din legea nr. 85/2005 privind procedura insolven�ei, 
    (1) “Nici o dobând�, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuial�, numit� generic 
accesorii, nu va putea fi ad�ugat� crean�elor n�scute anterior datei deschiderii procedurii.” 
 Din analiza documentelor existente în dosar s-a re�inut c� autoritatea vamal� a recalculat 
major�rile de întârziere aferente datoriei vamale neachitat� la termenele legale de plat�, pâna la 
data declan��rii procedurii de insolven�� în baza sentin�ei nr. 251/F din 19.09.2007, rezultând de 
plat� suma de „M1” lei, potrivit art. 119 alin. (1), alin. (3) �i art. 120 din Ordonan�a Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, în vigoare pentru perioada verificat�, coroborat �i cu prevederile art. 41 
din Legea nr. 85/2005 privind procedura insolven�ei. 
 Fa�� de cele de mai sus se re�ine c�, autoritatea vamal� corect �i legal a calculat major�rile 
de întârziere în sum� de „M1” lei, potrivit art. 119 alin. (1), alin. 3, art. 120 �i art. 122*1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, coroborat cu art. 41 din Legea nr.  85/2005 privind 
procedura insolven�ei �i urmeazã a se respinge ca neintemeiat� contesta�ia pentru aceast� sum�. 
 III. 2 Referitor la suma de „M2” lei reprezentând diferen�a între suma de „M1” lei stabilit� 
prin decizia nr. ....din 21.02.2008 �i cea contestat� în sum� de „S” lei, 
 cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului 
.............. se poate investi cu solu�ionarea cauzei, în condi�iile în care suma excede valoarea 
total� a actului administrativ fiscal contestat. 
 În fapt, S.C. R......... SRL .............. formuleaz� contesta�ie împotriva deciziei pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.--- din 
21.02.2008 prin care au fost recalculate major�rile de întârziere pâna la data declan��rii 
procedurii de insolven�� pentru datoria vamal� neachitat� la termenul legal stabilit. 
 În drept, sunt incidente  prevederile: 
 - art. 206 alin. (2) �i ale art. 213 alin. (1) �i (5) din  Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare: 
    “(2) Obiectul contesta�iei îl constituie numai sumele �i m�surile stabilite �i înscrise de 
organul fiscal în titlul de crean�� sau în actul administrativ fiscal atacat, cu excep�ia contesta�iei 
împotriva refuzului nejustificat  de emitere a actului administrativ fiscal.” 
 - art.. 213 
   “ Solu�ionarea contesta�iei 
      (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica motivele de fapt �i de drept care 
au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de documentele existente la 
dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei se face în limitele sesiz�rii. 
      (5) Organul de solu�ionare competent se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de procedur� 
�i asupra celor de fond, iar când se constat� c� acestea sunt întemeiate, nu se va mai proceda la 
analiza pe fond a cauzei. 
 - pct. 12 lit. c) din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
 “12. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 185 - Solu�ii asupra contesta�iei 
    12.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 



 c) fiind f�r� obiect, în situa�ia în care sumele �i m�surile contestate nu au fost stabilite prin 
actul administrativ fiscal atacat sau dac� prin reluarea procedurii administrative, luându-se act de 
solu�ia pronun�at� de instan�a penal�, se constat� c� cererea r�mâne lipsit� de obiect;” 
 Din textele de lege citate mai sus se în�elege c� în con�inutul unei contesta�ii trebuie s� se 
reg�seasc� obiectul care constituie sumele �i m�surile stabilite de organul fiscal prin titlu de 
crean�� sau actul administrativ fiscal atacat (decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ......din 21.02.2008). 
 Deoarece prin contesta�ia depus�, societatea precizeaz� ca �i obiect al contesta�iei o sum� 
care nu a fost stabilit� prin actul administrativ fiscal atacat, DGFP a jude�ului .............. nu se 
poate investi cu solu�ionarea pe fond, contesta�ia urmând a fi respins� ca fiind f�r� obiect pentru 
suma de „M2” lei.  
 Pentru considerentele ar�tate  în baza art. 211(5), art. 216(1), art. 217(1) �i art 218 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã în anul 2007, 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 

D E C I D E: 
 

 
 1. Respingerea contesta�iei formulat� de S.C. R......... S.R.L. ..............  
  - ca neîntemeiat� pentru suma de „M1” lei reprezentând major�ri de întârziere; 

  - ca fiind f�r� obiect pentru suma de „M2” lei reprezentând diferen�a între suma 

stabilit� prin decizia nr. ............ din 21.02.2008 �i suma contestat�. 

 2. Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
contestat� în termen de 6 luni de la primire la Tribunalul ............... 
 
   
 
                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


