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DECIZIA NR. _82____ 
din ______18.07.2011_____ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
persoana fizic� ....................., 

din …………., jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. …………. 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i – ..................... prin 
adresa nr. ………….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava sub nr. ………….., asupra contesta�iei formulate de persoana 
fizic� ..................... din …………., jude�ul Suceava. 

 
Întrucât în plângerea formulat� persoana fizic� ..................... precizeaz� c� 

formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr. 
....................., f�r� a preciza suma contestat�, conform instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
contesta�ia se consider� formulat� împotriva întregii decizii pentru regularizarea 
situa�iei atacate. 

 
Persoana fizic� ..................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei 

pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. ....................., emis� de DRAOV Ia�i – ..................... pe numele 
..................... �I ..................... în calitate de codebitori, cu privire la suma de 
............., reprezentând:  

 
•   ............. – taxe vamale; 
•      ............. – dobânzi taxe vamale; 
•      ............. – penalit��i taxe vamale; 
• ............. – accize; 
•   ............. – dobânzi accize; 
•   ............. – penalit��i accize; 
•   ............. – TVA; 
•     ............. – dobânzi TVA; 
•     ............. – penalit��i TVA. 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
�

 
Str.  
Suceava 
Tel : ……………… 
Fax : ……………….. 
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Deoarece Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..................... a fost emis� pe numele 
..................... �I ....................., în calitate de codebitori, conform prevederilor art. 212 
din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, organele de 
solu�ionare a contesta�iilor constituite la nivelul DGFP Suceava au introdus din oficiu 
persoana fizic� ..................... în solu�ionarea contesta�iei formulate de persoana fizic� 
...................... 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ..................... formuleaz� contesta�ie împotriva 

Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. ....................., emis� de DRAOV Ia�i – ..................... pe 
numele ..................... �I ..................... în calitate de codebitori, cu privire la suma 
de ............., reprezentând taxe vamale, accize, TVA �i accesorii aferente. 

 
Persoana fizic� ..................... formuleaz� contesta�ie împotriva deciziei 

pentru regularizarea situa�iei pe motiv c� este nelegal� �i netemeinic�. 
Ca argument adus, contestatorul precizeaz� c�, prin Rechizitoriul întocmit 

de Parchetul de pe lâng� Judec�toria …….. în Dosarul ............., la data de 
…………….. s-a dispus scoaterea sa de sub urm�rirea penal� pentru toate 
infrac�iunile pentru care a fost cercetat. 

Persoana fizic� precizeaz� c�, prin probatoriul administrat, s-a constatat c� 
nu are nici o implicare în activitatea infrac�ional� derulat� de tat�l s�u ....................., 
astfel c� obliga�ia de a achita sumele stabilite prin decizia atacat� apare ca 
nejustificat�. 

 
II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ....................., emis� de DRAOV Ia�i 
– ....................., s-a stabilit în sarcina persoanelor fizice ..................... �I 
....................., în calitate de codebitori, suma de ............., reprezentând taxe 
vamale, accize, TVA �i accesorii aferente. 

 
În urma perchezi�iei domiciliare efectuat� pe raza jude�ului Suceava de 

c�tre ………………….. la data de ……….., au fost identificate �i ridicate, de la 
domiciliul persoanelor fizice ..................... �I ....................., un num�r total de 
............. pachete �ig�ri. 
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Organele vamale fac precizarea c� pachetele de �ig�ri erau netimbrate sau 
aveau timbrul fiscal emis de autorit��ile din Rusia �i Ucraina, nu aveau documente 
care s� ateste provenien�a lor �i nici alt document legal care s� probeze introducerea 
în mod legal a acestora pe teritoriul vamal al României, constatându-se astfel 
s�vâr�irea faptei de sustragere de la controlul vamal. 

În interesul cercet�rilor penale, privind s�vâr�irea infrac�iunii de evaziune 
fiscal� prin sustragerea de la îndeplinirea obliga�iilor fiscale ca urmare a sustragerii 
cantit��ii de ............. pachete de �ig�ri de diverse m�rci de la controlul vamal, prin 
adresa nr. ............., înregistrat� la DRAOV Ia�i sub nr. ............., ………….. solicit� 
DRAOV Ia�i calculul prejudiciului creat de c�tre numi�ii ..................... �I 
..................... prin introducerea ilegal� a acestora pe teritoriul vamal al României. 

Prin adresa nr. ............., DRAOV Ia�i comunic� ………………, valoarea, 
modul de calcul �i baza legal� a stabilirii prejudiciului aferent introducerii în mod 
nelegal în �ar� a cantit��ii totale de ............. pachete de �ig�ri, de c�tre numi�ii 
..................... �I ...................... 

 
III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  

în  vedere  motiva�iile  petentului,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  
pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de ............., din care ............. – taxe vamale, 

............. – dobânzi taxe vamale, ............. – penalit��i taxe vamale, ............. – 
accize, ............. – dobânzi accize, ............. – penalit��i accize, ............. – TVA, 
............. – dobânzi TVA, ............. – penalit��i TVA, stabilit� suplimentar prin 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite 
de controlul vamal nr. ....................., emis� de DRAOV Ia�i – ....................., cauza 
supus� solu�ion�rii este dac� decizia a fost emis� în mod legal pe numele 
persoanelor fizice ..................... �i ....................., în calitate de codebitori, în 
condi�iile în care din documentele existente la dosarul contesta�iei rezult� c� 
persoana fizic� ..................... nu a fost implicat� în activitatea infrac�ional� 
privind cantitatea de ............. pachete de �ig�ri. 

 
În fapt, în urma perchezi�iei domiciliare efectuat� pe raza jude�ului 

Suceava de c�tre …………… la data de …………… pe raza jude�ului Suceava, au 
fost identificate �i ridicate de la domiciliul persoanelor fizice ..................... �I 
..................... un num�r total de ............. pachete �ig�ri. Aceste pachetele de �ig�ri 
erau netimbrate sau aveau timbrul fiscal emis de autorit��ile din Rusia �i Ucraina, iar 
cele dou� persoane nu aveau documente care s� ateste provenien�a �ig�rilor �i nici alt 
document legal care s� probeze introducerea în mod legal a acestora pe teritoriul 
vamal al României, constatându-se astfel s�vâr�irea faptei de sustragere de la 
controlul vamal. 

Împotriva celor dou� persoane a fost pus� în mi�care ac�iunea penal� prin 
Ordonan�a procurorului din data de ………….. 

În urma adresei nr. ……………, Inspectoratul de Poli�ie …………., la data 
de …………….., DRAOV Ia�i – ..................... a emis Decizia pentru regularizarea 
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situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ....................., 
prin care s-a stabilit în sarcina celor dou� persoane, în calitate de codebitori, suma 
total� de .............. 

La data de 17.05.2011, persoana fizic� ..................... formuleaz� 
contesta�ie �i anexeaz� copie dup� Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lâng� 
Judec�toria F�g�ra�, în Dosarul ............., la data de …………, prin care s-a dispus 
scoaterea sa de sub urm�rirea penal� pentru toate infrac�iunile pentru care a fost 
cercetat. 

Deoarece Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..................... a fost emis� pe numele 
..................... �i ....................., în calitate de codebitori, conform prevederilor art. 212 
din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, organele de 
solu�ionare a contesta�iilor constituite la nivelul DGFP Suceava au introdus din oficiu 
persoana fizic� ..................... în solu�ionarea contesta�iei formulate de persoana fizic� 
...................... 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
 

• Art. 85 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde 
se precizeaz� c�: 

 
ART. 85 
“Stabilirea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 

bugetului general consolidat 
(1) Impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 

general consolidat se stabilesc astfel: 
a) prin declara�ie fiscal�, în condi�iile art. 82 alin. (2) �i art. 86 alin. (4); 
b) prin decizie emis� de organul fiscal, în celelalte cazuri. 
[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� sumele datorate bugetului general 

consolidat se stabilesc prin declara�ie fiscal� sau prin decizie emis� de organul fiscal. 
Se re�ine astfel c� decizia se emite de c�tre organul fiscal numai pentru 

sumele care sunt datorate bugetului general consolidat. 
 

• În ceea ce prive�te no�iunea de „act administrativ fiscal”, la art. 41 �i art. 43 
din acela�i act normativ se stipuleaz� c�: 

 
ART. 41 
“No�iunea de act administrativ fiscal 
În în�elesul prezentului cod, actul administrativ fiscal este actul emis 

de organul fiscal competent în aplicarea legisla�iei privind stabilirea, 
modificarea sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale”. 

 
ART. 43 
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“Con�inutul �i motivarea actului administrativ fiscal 
(1) Actul administrativ fiscal se emite numai în form� scris�. 
(2) Actul administrativ fiscal cuprinde urm�toarele elemente: 
[…] 
c) datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei 

împuternicite de contribuabil, dup� caz; 
[…]”. 
 
Conform acestor prevederi legale, actul administrativ fiscal este actul emis 

de organul fiscal competent în ceea ce prive�te aplicarea legisla�iei privind stabilirea, 
modificarea sau stingerea drepturilor �i obliga�iilor fiscale. Acesta trebuie s� cuprind� 
o serie de elemente, printre care �i datele de identificare a contribuabilului. 

Rezult� c� decizia se emite numai pentru sumele care sunt datorate 
bugetului general consolidat �i pe numele persoanei care datoreaz� acele sume, deci 
care are obliga�ia de plat� a sumelor respective. 
 

• Referitor la actul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� crean�a fiscal�, 
sunt aplicabile prevederile art. 110 alin. 3 din OG 92/2003, republicat� �i ale 
pct. 107.1 din HG Nr. 1050 din  1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�: 

 
ART. 110 
„[…] 
(3) Titlul de crean�� este actul prin care se stabile�te �i se 

individualizeaz� crean�a fiscal�, întocmit de organele competente sau de 
persoanele îndrept��ite, potrivit legii”. 
 

“Norme metodologice: 
107.1. Titlul de crean�� este actul prin care, potrivit legii, se stabile�te 

�i se individualizeaz� obliga�ia de plat� privind crean�ele fiscale, întocmit de 
organele competente sau de alte persoane îndrept��ite potrivit legii. Asemenea 
titluri pot fi: 

[…] 
e) documentul prin care se stabile�te �i se individualizeaz� datoria 

vamal�, inclusiv accesorii, potrivit legii; 
[…]”. 
 
Se re�ine c� o crean�� fiscal�, deci obliga�ia de a achita o tax� sau un 

impozit bugetului de stat, se stabile�te �i se individualizeaz� printr-un titlu de crean��. 
Acesta îmbrac� mai multe forme, respectiv decizie de impunere, declara�ie fiscal� 
etc., iar în situa�ia unei datorii vamale, aceasta se stabile�te printr-un document 
prev�zut de dispozi�iile legale în domeniu. 
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• Referitor la documentele utilizate pentru stabilirea datoriei vamale, sunt 
aplicabile prevederile Ordinului vicepre�edintelui ANAF nr. 7521 din 10 iulie 
2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii 
�i controlului vamal ulterior, unde la art. 62 �i în anexa 8, se precizeaz� c�: 

 
ART. 62 
“Organele de control ale Direc�iei supraveghere �i control vamal, 

respectiv ale serviciilor supraveghere �i control vamal �i ale birourilor vamale 
din cadrul direc�iilor regionale vamale, întocmesc, de regul�, urm�toarele acte 
de control: 

[…] 
g) decizie pentru regularizarea situa�iei.” 
 
“ANEXA 8 
la normele metodologice 
[…] 
DECIZIE PENTRU REGULARIZAREA SITUA�IEI 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
 
1. Datele de identificare a contribuabilului 
[…] 
Prezenta decizie reprezint� titlu de crean�� care devine executoriu în 

condi�iile legii. 
[…] 
Instruc�iuni de completare a formularului "Decizie pentru 

regularizarea situa�iei" 
 
a) Formularul "Decizie pentru regularizarea situa�iei" reprezint� actul 

administrativ emis de organele de control vamal în aplicarea prevederilor legale 
când, dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul vamal ulterior, rezult� 
c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal respectiv au fost aplicate pe 
baza unor informa�ii inexacte ori incomplete, iar autoritatea vamal� ia m�suri 
pentru regularizarea situa�iei, �inând cont de noile elemente de care dispune. 

b) Se va completa la finalizarea unui control general sau par�ial, ca 
urmare a constat�rii de obliga�ii suplimentare �i accesorii aferente acestora, 
înscrise la "Sinteza constat�rilor controlului vamal ulterior" din procesul-verbal 
de control sau din nota de prezentare, întocmit� cu aceast� ocazie. 

[…] 
e) Informa�iile din con�inutul formularului "Decizie pentru 

regularizarea situa�iei" se vor completa dup� cum urmeaz�: 
1. Datele de identificare a contribuabilului va cuprinde toate datele în 

clar, f�r� abrevieri. 
[…]”. 
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Din aceste prevederi legale se re�ine c� decizia pentru regularizarea 
situa�iei este titlu de crean�� �i se completeaz� de c�tre organele vamale în aplicarea 
prevederilor legale când, se constat� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal 
respectiv au fost aplicate pe baza unor informa�ii inexacte ori incomplete, iar 
autoritatea vamal� ia m�suri pentru regularizarea situa�iei, �inând cont de noile 
elemente de care dispune. 

Acest formular se întocme�te atunci când se constat� existen�a unor 
obliga�ii suplimentare. 

De asemenea, printre informa�iile cu care se completeaz� acest formular 
sunt �i datele de identificare a contribuabilului. 

 
• În ceea ce prive�te termenii folosi�i în ceea ce prive�te stabilirea unei obliga�ii 

de plat� în sarcina unei persoane fizice/juridice, Legea nr. 86/2006 privind 
Codul vamal al României, la art. 4 pct. 9, pct. 13, pct. 14 prevede c�: 

 
ART. 4 
“În sensul prezentei legi, termenii �i expresiile de mai jos au 

urm�toarele semnifica�ii: 
[…] 
9. decizie - orice act oficial al autorit��ii vamale privind reglement�rile 

vamale, referitor la un anumit caz, care produce efecte juridice asupra uneia sau 
mai multor persoane identificate ori identificabile, inclusiv informa�iile tarifare 
obligatorii �i informa�iile obligatorii în materie de origine; 

[…] 
13. datorie vamal� - obliga�ia unei persoane de a pl�ti cuantumul 

drepturilor de import sau de export; 
[…] 
16. debitor - orice persoan� obligat� s� achite datoria vamal�; 
[…]”. 
 
Se re�ine din aceste prevederi legale c� decizia reprezint� acel act al 

autorit��ii vamale privind reglement�rile vamale, �i care produce efecte juridice 
asupra uneia sau mai multor persoane identificate ori identificabile. 

Totodat� datoria vamal� constituie obliga�ia unei persoane de a pl�ti 
cuantumul drepturilor de import sau de export, iar debitorul este persoana obligat� s� 
achite datoria vamal�. 

 
Se re�ine c� decizia se emite de autoritatea vamal� pe numele persoanei 

care datoreaz� suma de bani bugetului de stat. 
 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c�, în urma perchezi�iei 

domiciliare efectuat� pe raza jude�ului Suceava de c�tre ……….. la data de 
…………., au fost identificate �i ridicate de la domiciliul persoanelor fizice 
..................... �I ..................... un num�r total de ............. pachete �ig�ri, care erau 
netimbrate sau aveau timbrul fiscal emis de autorit��ile din Rusia �i Ucraina.  
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Cele dou� persoane nu aveau documente care s� ateste provenien�a �ig�rilor 
�i nici alt document legal care s� probeze introducerea în mod legal a acestora pe 
teritoriul vamal al României, organele de poli�ie constatând c� a fost s�vâr�it� fapta 
de sustragere de la controlul vamal. 

Împotriva celor dou� persoane a fost pus� în mi�care ac�iunea penal� prin 
ordonan�a procurorului din data de 15.10.2010. 

În urma adresei nr. ………….. a ………………, la data de ……………., 
DRAOV Ia�i – ..................... a emis Decizia pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ....................., prin care s-a 
stabilit în sarcina celor dou� persoane, în calitate de codebitori, suma total� de 
.............. 

Prin Rechizitoriul întocmit de ……………. în Dosarul ............., la data de 
.. …………., în care cele dou� persoane au fost cercetate, s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rirea penal� a persoanei fizice ..................... pentru toate infrac�iunile pentru care 
a fost cercetat, precizându-se urm�toarele: 

„Cu privire la inculpatul ....................., se constat� c� probatoriul 
administrat nu dovede�te implicarea acestuia în activitatea infrac�ional� derulat� 
de tat�l acestuia […] 

Dispun: 
[…] 
VII. Scoaterea de sub urm�rire penal� a inculpatului ..................... 

pentru infrac�iunile prev. de art. 9 al. 1 lit. „a” din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 
41 al. 2 C. pen.; art. 2961 al. 1 lit. 1 din Legea nr. 571/2003, modificat� �i 
completat� prin OUG nr. 54/2010, cu aplic. art. 41 al. 2 C. pen. �i art. 270 al. 3 din 
Legea nr. 86/2006, modificat� �i completat� prin OUG nr. 54/2010 cu aplic. Art. 41 
al. 2 C. pen. �i art. 33 lit. „a” C. pen.”. 

 
De asemenea, prin rechizitoriu se dispune trimiterea în judecat� a mai 

multor inculpa�i printre care �i ...................... 
Dup� cum se re�ine din textul rechizitoriului întocmit în urma cercet�rii 

penale a celor dou� persoane, persoana fizic� ..................... a fost scoas� de sub 
urm�rire penal� pentru toate infrac�iunile de care a fost acuzat deoarece nu s-a 
dovedit implicarea acestuia în activitatea infrac�ional� derulat� de tat�l s�u, de unde 
rezult� c� nu datoreaz� bugetului de stat nici o sum� reprezentând datorie vamal�. 

 
Totodat�, �i DRAOV Ia�i, în Referatul motivat cu propuneri privind 

solu�ionarea contesta�iei formulat� de ..................... nr. ............., precizeaz� c�: 
„III.[…] 
Din analiza aspectelor prezentate de c�tre numitul ..................... în 

contesta�ia formulat�, precum �i din rechizitoriul ………………. din data de 
…………… privind dosarul nr. ............., rezult� clar c� acesta nu a fost implicat 
în activitatea infrac�ional� privind cantitatea de ............. pachete �ig�ri 
identificate la domiciliul s�u astfel dispunându-se scoaterea sa de sub urm�rire 
penal�, aceste �ig�ri apar�inând tat�lui s�u ....................., care este �i debitorul 
obliga�iei de plat� în sum� de .............. 
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[…] 
IV. În raport cu cele prezentate la pct. I, II �i III din prezentul referat 

motivate, propunem acceptarea punctelor de vedere ale numitului ..................... 
prezentate în contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ……………, fundamentat� de m�surile dispuse 
prin rechizitoriul Parchetului de pe lâng� Judec�toria F�g�ra� din data de 
…………… privind dosarul nr. ............. �i men�inerea ca unic debitor pentru 
suma de ............. pe numitul ......................” 

 
Rezult� c� �i organul vamal recunoa�te c� persoana fizic� ..................... nu 

este vinovat� �i nu datoreaz� nici o sum� bugetului de stat, singurul debitor fiind tat�l 
s�u. 

 
Deoarece Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ..................... a fost emis� pe numele 
..................... �i ....................., în calitate de codebitori, organele de solu�ionare a 
contesta�iilor constituite la nivelul DGFP Suceava au introdus din oficiu persoana 
fizic� ..................... în solu�ionarea contesta�iei formulate de persoana fizic� 
....................., conform prevederilor art. 212 din OG 92/2003, privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 

ART. 212 
“Introducerea altor persoane în procedura de solu�ionare 
(1) Organul de solu�ionare competent poate introduce, din oficiu sau la 

cerere, în solu�ionarea contesta�iei, dup� caz, alte persoane ale c�ror interese 
juridice de natur� fiscal� sunt afectate în urma emiterii deciziei de solu�ionare a 
contesta�iei. Înainte de introducerea altor persoane, contestatorul va fi ascultat 
conform art. 9. 

(2) Persoanele care particip� la realizarea venitului în sensul art. 205 
alin. (5) �i nu au înaintat contesta�ie vor fi introduse din oficiu. 

(3) Persoanei introduse în procedura de contesta�ie i se vor comunica 
toate cererile �i declara�iile celorlalte p�r�i. Aceast� persoan� are drepturile �i 
obliga�iile p�r�ilor rezultate din raportul de drept fiscal ce formeaz� obiectul 
contesta�iei �i are dreptul s� înainteze propriile sale cereri. 

[…]”. 
 
În conformitate cu aceste prevederi, prin adresa nr. …………… (primit� cu 

confirmarea de primire nr. …………….), organele de solu�ionare constituite în cadrul 
DGFP Suceava, au adus la cuno�tin�a persoanei fizice ..................... c� a fost 
introdus� din oficiu în procedura de solu�ionare a contesta�iei formulate de persoana 
fizic� ....................., fiind o persoan� a c�rei interese juridice de natur� fiscal� sunt 
afectate în urma emiterii deciziei de solu�ionare a contesta�iei. 

De asemenea, i s-a comunicat faptul c� are drepturile �i obliga�iile ce 
rezult� din raportul de drept fiscal ce formeaz� obiectul contesta�iei, precum �i 
dreptul de a înainta propriile cereri.  
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Totodat� i s-au transmis, în copie, contesta�ia formulat� de ....................., 
precum �i complet�rile aduse la aceasta. 

Pân� la data emiterii prezentei decizii persoana fizic� ..................... nu a 
înaintat nici o cerere în acest sens. 

 
Având în vedere c�, din textele de lege invocate se re�ine c� decizia pentru 

regularizarea situa�iei se întocme�te pentru sumele stabilite suplimentar, reprezentând 
datorie vamal�, �i se emite pe numele persoanei care este debitor/dator, iar din 
documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� singurul debitor este ....................., 
se conchide c� Decizia pentru regularizarea situa�iei nr. ..................... trebuia emis� 
numai pe numele ..................... singurul debitor al datoriei vamale. 

 
Având în vedere prevederile legale citate �i analizate la acest cap�t de 

cerere �i faptul c�, prin Rechizitoriul ………….. în Dosarul ............., la data de 
………….., în care cele dou� persoane au fost cercetate, s-a dispus scoaterea de sub 
urm�rirea penal� a persoanei fizice ..................... pentru toate infrac�iunile pentru care 
a fost cercetat, constatându-se c� nu se face dovada implic�rii acestuia în activitatea 
infrac�ional� derulat� de tat�l acestuia, �i �inând cont �i de faptul c� îns��i DRAOV 
Ia�i precizeaz� c� singurul debitor al sumei este ....................., urmeaz� a se 
desfiin�a Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. ....................., emis� pe numele codebitorilor 
..................... �i ....................., urmând ca organele vamale, prin alt� echip� s� 
procedeze, în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii, la reanalizarea 
datoriei vamale �i s� emit� un nou act administrativ fiscal, care va avea în vedere cele 
precizate în decizie �i prevederile legale aplicabile în spe��. 

 
• Desfiin�area are la baz� prevederile art. 216 alin. (3) din O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se stipuleaz�: 
 
„(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ 

atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care 
va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare.” 

 
• La reverificarea crean�elor fiscale contestate �i pentru care s-a dispus 

desfiin�area actului atacat, se vor avea în vedere prevederile pct. 102.5 din 
Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin H.G. nr. 
1050/2004, unde se precizeaz�: 

 
,,102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului administrativ 

conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� fiscal�, este necesar� 
reverificarea unei perioade impozabile, aceasta se va efectua de c�tre o alt� 
echip� de inspec�ie fiscal� decât cea care a încheiat actul contestat”. 
 

• �i prevederile pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
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Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se 
stipuleaz�: 

 
,,11.6. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de 

zile de la data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i 
acela�i obiect al contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul 
accesoriilor aferente.” 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor art. 41, art. 43, art. 85, art. 110 alin. 3, art. 212, art. 216  din OG 92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, pct. 107.1 din HG Nr. 1050 din  1 
iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan�ei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, art. 62 �i în anexa 8 din 
Ordinul vicepre�edintelui ANAF nr. 7521 din 10 iulie 2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind realizarea supravegherii �i controlului vamal ulterior, 
art. 4 pct. 9, pct. 13, pct. 14 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, 
pct. 102.5 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 92/2003, aprobate prin 
H.G. nr. 1050/2004, pct. 11.6 din Ordinul pre�edintelui ANAF nr. 2137 din 25 mai 
2011 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, coroborate cu prevederile 
art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 

                              
 

DECIDE: 
 
 
Desfiin�area Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 

suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ....................., emis� de DRAOV Ia�i – 
..................... pe numele ..................... �I ..................... în calitate de codebitori, cu 
privire la suma de ............., reprezentând:  

 
•   ............. – taxe vamale; 
•      ............. – dobânzi taxe vamale; 
•      ............. – penalit��i taxe vamale; 
• ............. – accize; 
•   ............. – dobânzi accize; 
•   ............. – penalit��i accize; 
•   ............. – TVA; 
•     ............. – dobânzi TVA; 
•     ............. – penalit��i TVA, 

urmând ca organele vamale, printr-o alt� echip� decât cea care a încheiat decizia 
contestat�, s� reanalizeze situa�ia de fapt strict pentru acelea�i obliga�ii bugetare �i 
pentru aceea�i perioad� din actul administrativ fiscal desfiin�at, în func�ie de cele 
precizate prin prezenta decizie. 

 



                                                                                
 

Pagina: 12 

Verificarea va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii prezentei, de c�tre o alt� echip� decât cea care a emis decizia pentru 
regularizarea situa�iei contestat� �i desfiin�at� prin prezenta decizie. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV, 
…………. 

 
 


