
                                                                                
 

Pagina: 1 

 
 
 
 

DECIZIA NR. _121____ 
din ____24.05.2013_____ 

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

din mun. Suceava, …….., jud. Suceava, 
CUI RO …………., 

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

 
 
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. ………., cu privire la contesta�ia formulat� de ................... din mun. Suceava, 
………………, jud. Suceava. 

 
................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei nr. ................... 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i/anul curent, înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i sub nr. ..................., cu privire la suma de ..................., reprezentând: 
• ...................– dobânzi aferente comisionului vamal în sum� de ..................., 

stabilit prin Actul constatator nr. ...................; 
• ................... – dobânzi aferente taxei vamale în sum� de ..................., stabilit� 

prin Actul constatator nr. ................... �i aferente taxei vamale în sum� de 
..................., stabilit� prin Actul constatator nr. ...................; 
•  ................... – dobânzi aferente TVA în sum� de ..................., stabilit� prin 

Actul constatator nr. ................... �i aferente TVA în sum� de ..................., stabilit� 
prin Actul constatator nr. ...................; 
• ................... – dobânzi aferente comisionului vamal în sum� de ..................., 

stabilit prin Actul constatator nr. ................... �i aferente comisionului vamal în sum� 
de ..................., stabilit� prin Actul constatator nr. ...................; 
• ................... – dobânzi aferente taxelor vamale în sum� de ..................., stabilite 

prin Actul constatator nr. ................... �i aferente taxelor vamale în sum� de 
..................., stabilit� prin Actul constatator nr. ...................; 
• ................... – dobânzi aferente TVA în sum� de ..................., stabilit� prin 

Actul constatator nr. ................... �i aferente TVA în sum� de ..................., stabilit� 
prin Actul constatator nr. ...................; 

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 
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• ................... – dobânzi aferente comisionului vamal în sum� de ..................., 
stabilit prin Actul constatator nr. ................... �i aferente comisionului vamal în sum� 
de ..................., stabilit prin Actul constatator nr. ...................; 
• ................... – dobânzi aferente taxelor vamale în sum� de ..................., stabilite 

prin Actul constatator nr. ...................; 
•  ................... – dobânzi aferente TVA în sum� de ..................., stabilit� prin 

Actul constatator nr. ....................  
 
Contesta�ia a fost introdus� prin avocat ..................., în baza împuternicirii 

nr. ..................., existente în original la dosarul cauzei, emis� în baza contractului de 
asisten�� juridic� nr. ..................., prin care persoana juridic� a convenit s� fie 
reprezentat� în aceast� spe��. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut la 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. ................... formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei nr. ................... 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i/anul curent, înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ..................., cu privire la suma de ..................., 
reprezentând dobânzi aferente TVA, taxelor vamale �i comisionului vamal. 

 
Petenta solicit� anularea deciziei contestate pe motiv c� este prescris 

dreptul de a cere executarea silit� a debitului principal în sum� de ..................., 
reprezentând drepturi vamale (taxe vamale, comision vamal, TVA) constatate în 
minus la declara�ia vamal� nr. ................... (................... potrivit Actului constatator 
nr. ................... emis de DRAOV Ia�i-BV Suceava), la declara�ia vamal� nr. 
................... (................... potrivit Actului constatator nr. ................... emis de 
DRAOV Ia�i-BV Dorne�ti), la declara�ia vamal� nr. ................... (................... potrivit 
Actului constatator nr. ................... emis de DRAOV Ia�i-BV Dorne�ti), la declara�ia 
vamal� nr. ................... (................... potrivit Actului constatator nr. ................... emis 
de DRAOV Ia�i-BV Dorne�ti), la declara�ia vamal� nr. ................... (................... 
potrivit Actului constatator nr. ................... emis de DRAOV Ia�i-BV Dorne�ti), 

Societatea solicit�, conform prevederilor art. 134 din OG 92/2003, sc�derea 
debitului principal în sum� de ................... �i a accesoriilor aferente acestui debit 
men�ionate prin decizia nr. ................... referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i/anul curent, înregistrat� la Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ..................., din eviden�a 
analitic� pe pl�titori �i la încetarea m�surilor de executare silit� a obliga�iei de plat� a 
debitului principal �i a obliga�iilor accesorii. 
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Invoc� prevederile art. 131 alin. 1 din OG 92/2003, sus�inând c� dreptul de 
a cere executarea silit� a crean�elor fiscale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 
1 ianuarie a anului urm�tor celui în care a luat na�tere acest drept �i precizeaz� c� 
acest drept a început s� curg� în termen de 5 ani de la data de 01.01.2006 �i s-a 
împlinit la data de 01.01.2011. 

Societatea precizeaz� c� AC nr. ................... i-a fost comunicat la 
19.09.2005, AC ................... �i AC ................... i-au fost comunicate la 21.07.2005 �i 
AC ................... �i AC ................... i-au fost comunicate la 21.07.2005, anterior 
începerii cursului prescrip�iei dreptului de a cere executarea silit�. 

De asemenea, societatea sus�ine c� nu sunt cazuri de suspendare a cursului 
prescrip�iei �i nici cazuri de întrerupere a a cursului prescrip�iei. 

Referitor la AC ..................., societatea afirm� c� exist� o singur� dovad� 
privitoare la întocmirea unui act de executare al debitului înscris în acest act 
constatator, respectiv Soma�ia din …………, care nu i-a fost comunicat� prin 
remitere sub semn�tur� sau expediere prin po�t� prin scrisoare recomandat� cu 
confirmare de primire, ci a fost comunicat� exclusiv prin publicitate prin Soma�ia 
colectiv� din …………, care are temei legal art. 44 alin. 3 din OG 92/2003. 

Societatea sus�ine c�, prin Decizia nr. 536/28.04.2011 a Cur�ii 
Constitu�ionale, s-a admis excep�ia de neconstitu�ionalitate a art. 44 alin. 3 din OG 
92/2003, constatându-se c� aceste prevederi sunt neconstitu�ionale în m�sura în care 
se interpreteaz� în sensul c� organul fiscal poate s� procedeze la comunicarea actului 
administrativ fiscal prin publicitate cu înl�turarea nejustificat� a ordinii de realizare a 
modalit��ilor de comunicare prev�zute la art. 44 alin. 2 lit. a-d. 

Petenta sus�ine c�, în aceast� situa�ie, comunicarea soma�iei direct prin 
publicitate echivaleaz� cu necomunicarea actului de executare emis în 2010. 

De asemenea, contestatoarea sus�ine c� �i pentru celelalte acte 
constatatoare exist� o singur� soma�ie din ………, care nu i-a fost comunicat� �i c� a 
luat cuno�tin�� de existen�a actelor de executare în Dosarul nr. ................... a 
Judec�toriei Suceava. 

Societatea invoc� prevederile art. 133 alin. 1 lit. c din OG 92/2003, 
precizând c� termenul de prescrip�ie a dreptului de a cere executarea silit� prev�zut� 
de art. 131 se întrerupe pe data îndeplinirii, în cursul execut�rii silite, a unui act de 
executare silit�. 

Mai face precizarea c� executarea silit� a crean�elor fiscale se efectueaz� în 
temeiul unui titlul executoriu emis conform OG 92/2003. 

Societatea afirm� c�, întrucât împotriva sa, privitor la debitul principal, nu 
au fost ini�iate din anul 2006 pân� în anul 2011 acte de executare silit�, iar actele la 
care a f�cut referire nu au efect întrerup�tor de prescrip�ie, rezult� c� este dat� 
excep�ia prescrip�iei dreptului de a cere executarea silit� a debitului principal în 
cuantum de ..................., reprezentând drepturi vamale, precum �i a accesoriilor în 
sum� de .................... 

În consecin��, societatea solicit� sc�derea debitului principal de 
................... �i a accesoriilor aferente din eviden�a analitic� pe pl�titori �i încetarea 
m�surilor  de realizare a execut�rii obliga�iei de plat� a debitului principal �i a 
obliga�iilor accesorii �i invoc� prevederile art. 134 alin. 1 din OG 92/2003. 
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II. Prin Decizia nr. ................... referitoare la obliga�iile de plat� 

accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i/anul curent, înregistrat� 
la Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. 
..................., s-a stabilit în sarcina ................... suma de ..................., reprezentând 
dobânzi aferente TVA, taxelor vamale �i comisionului vamal. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a TVA, taxelor vamale �i comisionului 

vamal, stabilite prin Actele constatatoare nr. ..................., nr. ..................., nr. 
..................., nr. ..................., nr. ..................., organele vamale din cadrul DRAOV 
Ia�i au stabilit în sarcina ................... suma de ..................., reprezentând dobânzi. 

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

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

 
Referitor la suma de ..................., reprezentând dobânzi aferente TVA, 

taxelor vamale �i comisionului vamal, stabilit� prin Decizia nr. ................... 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i/anul curent, înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ..................., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organele fiscale puteau stabili dobânzile în sarcina societ��ii, în condi�iile în care 
societatea sus�ine c� este prescris dreptul de a cere executarea silit� a debitului 
principal. 

 
În fapt, pentru neachitarea la scaden�� a TVA, taxelor vamale �i 

comisionului vamal, stabilite prin Actele constatatoare nr. ..................., nr. 
..................., nr. ..................., nr. ..................., nr. ..................., organele vamale din 
cadrul DRAOV Ia�i au stabilit în sarcina ................... suma de ..................., 
reprezentând dobânzi. 

 
Societatea sus�ine c� nu datoreaz� dobânzile în sum� de ................... pe 

motiv c� este prescris dreptul de a cere executarea silit� a debitelor care le-au generat. 
 
În drept, în ceea ce prive�te prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii 

fiscale, sunt aplicabile prevederile art. 88 �i art. 89 devenite prin republicare art. 91 
�i art. 92 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, unde se precizeaz� c�: 

 
CAPITOLUL II 
“Prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale 
 
ART. 91 
Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� termenul de 

prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
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(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 

(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� 
curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a 
fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel. 

[…]”. 
 
ART. 92*) 
“Întreruperea �i suspendarea termenului de prescrip�ie a dreptului de 

a stabili obliga�ii fiscale 
[…] 
(3) Dispozi�iile dreptului comun privitoare la prescrip�ia extinctiv� 

sunt aplicabile în mod corespunz�tor”. 
 
• În Decretul nr. 167 din 10 aprilie 1958, republicat, privitor la prescrip�ia 
extinctiv�, la art. 16 �i art. 17 se stipuleaz� c�: 
 

ART. 16 
“Prescrip�ia se întrerupe: 
[…] 
c) printr-un act încep�tor de executare. 
Prescrip�ia nu este întrerupt�, dac� s-a pronun�at încetarea procesului, 

dac� cererea de chemare în judecat� sau executare a fost respins�, anulat� sau 
dac� s-a perimat, ori dac� cel care a f�cut-o a renun�at la ea”. 

 
ART. 17 
“Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit 

împrejurarea care a întrerupt-o. 
Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie. 
În cazul cînd prescrip�ia a fost întrerupt� printr-o cerere de chemare 

în judecat� ori de arbitrare sau printr-un act încep�tor de executare, noua 
prescrip�ie nu începe s� curg� cît timp hot�rîrea de admitere a cererii nu a 
r�mas definitiv� sau, în cazul execut�rii, pîn� la îndeplinirea ultimului act de 
executare”. 
 
• În ceea ce prive�te data începerii execut�rii silite, la art. 145 din OG 92/2003, 
repubicat�, se stipuleaz� c�: 

 
ART. 145 
“Soma�ia 
(1) Executarea silit� începe prin comunicarea soma�iei. Dac� în termen 

de 15 zile de la comunicarea soma�iei nu se stinge debitul, se continu� m�surile 
de executare silit�. Soma�ia este înso�it� de un exemplar al titlului executoriu”. 
 



                                                                                
 

Pagina: 6 

Din aceste prevederi legale se re�ine c� dreptul organului fiscal de a stabili 
obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu anumite excep�ii, termen care 
începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut 
crean�a fiscal�. 

Totodat�, se stipuleaz� c� acest termen se poate suspenda sau întrerupe, 
respectiv termenul de a stabili obliga�ii fiscale se poate întrerupe printr-un act 
încep�tor de executare, situa�ie în care se �terge prescrip�ia început� anterior �i începe 
s� curg� o nou� prescrip�ie. Noua prescrip�ie, în cazul începerii execut�rii printr-un 
act încep�tor de executare, nu începe sp curg� pân� la împlinirea ultimului act de 
executare. 

 
Se consider� c� a început executarea silit� la data comunic�rii soma�iei. 
 
Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� actele constatatoare 

nr. ..................., nr. ..................., nr. ..................., nr. ..................., nr. ................... au 
fost emise în anul 2005. 

Întrucât crean�ele principale s-au n�scut în anul 2005, având în vedere 
prevederile legale citate anterior, rezult� c� prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii 
fiscale accesorii a început la data de 1 ianuarie a anului 2006 �i se împline�te la 
01.01.2011, dac� în acest timp nu intervine suspendarea sau întreruperea termenului 
de prescrip�ie. 

 
Din documentele existente la dosar rezult� c� DRAOV Ia�i a emis Soma�ia 

�i Procesul verbal nr. ................... în Dosarul de executare nr. ..................., prin care 
societatea este anun�at� c� datoreaz� taxe vamale în sum� de 808 lei, comision vamal 
în sum� de …..................., TVA în sum� de ..................., stabilite prin Actul 
constatator nr. ................... �i nr. ..................., precum �i accesorii aferente acestora, 
documente care i-au fost aduse la cuno�tin�� cu confirmare de primire la data de 
18.11.2005. 

La dosarul cauzei se reg�sesc �i Soma�ia �i Procesul verbal nr. ................... 
emise de DRAOV Ia�i în dosarul de executare nr. ..................., prin care societatea 
este anun�at� c� datoreaz� taxe vamale în sum� de ..................., comision vamal în 
sum� de ..................., TVA în sum� de ..................., stabilite prin Actul constatator nr. 
..................., precum �i accesorii aferente acestora, documente care i-au fost aduse la 
cuno�tin�� cu confirmare de primire la data de 13.10.2005. 

De asemenea, la dosarul cauzei se reg�sesc  �i Soma�ia �i Procesul verbal 
nr. ..................., emise de DRAOV Ia�i în dosarul de executare nr. ..................., prin 
care societatea este anun�at� c� datoreaz� taxe vamale în sum� de ...................., 
comision vamal în sum� de ...................., TVA în sum� de ..................., stabilite prin 
Actele constatatoare nr. ................... �i nr. ..................., precum �i accesorii aferente 
acestora, documente care i-au fost aduse la cuno�tin�� cu confirmare de primire la 
data de 14.10.2005. 

 
A�a dup� cum rezult� din cele men�ionate anterior, executarea silit� a 

crean�elor fiscale a început în lunile septembrie-noiembrie 2005, deci pân� la 
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împlinirea termenului de prescrip�ie a dreptului de a stabili obliga�ii fiscale accesorii 
care este 01.01.2011. 

Totodat� rezult� c� aceste soma�ii, emise în procedura de executare silit�, 
au fost aduse la cuno�tin�a societ��ii cu confirmare de primire. 

Rezult� c� termenul de prescrip�ie s-a interupt în anul 2005, prin emiterea 
soma�iilor de plat�. 

A�a dup� cum rezult� din prevederile art. 17 din Decretul nr. 167 din 10 
aprilie 1958, republicat, în situa�ia în care prescrip�ia a fost întrerupt� printr-un act 
încep�tor de executare, noua prescrip�ie nu începe s� curg� pîn� la îndeplinirea 
ultimului act de executare. 

 
Rezult� c� Decizia nr. ................... a fost emis� în mod legal de c�tre 

organele fiscale, întrucât în anul 2005 s-a emis un act încep�tor de executare a 
sumelor prev�zute în actele constatatoare prin care au fost stabilite debitele care au 
generat accesoriile contestate, iar conform prevederilor legale men�ionate, executarea 
întrerupe prescrip�ia dreptului de a stabili obliga�ii fiscale. 

 
• Conform prevederilor art. 142 alin. 4 �i alin. 5 din OG 92/2003, republicat�, 

 
ART. 142 
“Reguli privind executarea silit� 
[…] 
(4) Executarea silit� a crean�elor fiscale nu se perimeaz�. 
(5) Executarea silit� se desf��oar� pân� la stingerea crean�elor fiscale 

înscrise în titlul executoriu, inclusiv a dobânzilor, penalit��ilor de întârziere sau 
major�rilor de întârziere, dup� caz, ori a altor sume, datorate sau acordate 
potrivit legii prin acesta, precum �i a cheltuielilor de executare. 

[…]”. 
 
Se re�ine din aceste prevederi legale c� executarea silit� a crean�elor fiscale 

nu se perimeaz�, aceasta desf��urându-se pân� la stingerea crean�elor fiscale. 
Or, din documentele existente la dosar rezult� c� dobânzile în sum� de 

................... s-au calculat pentru perioada 01.12.2011-31.12.2012, iar societatea nu 
face dovada c� a achitat crean�ele la data de 01.12.2011. 

 
Referitor la sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� accesoriile pe 

motiv c� dreptul de a cere executarea silit� a crean�elor fiscale s-a împlinit la data de 
01.01.2011, conform prevederilor art. 131 alin. 1 din OG 92/2003, preciz�m c� 
aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât 
prevederile art. 131 alin. 1 invocat se refer� la prescrip�ia dreptului de a cere 
executarea silit� �i nu la prescrip�ia dreptului organelor fiscale de a stabili crean�e 
fiscale. 
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• În ceea ce prive�te dobânzile datorate, sunt aplicabile prevederile art. 119 �i 
art. 120 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 
precizeaz� c�: 

 
ART. 119 
“Dispozi�ii generale privind dobânzi �i penalit��i de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 

obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen dobânzi �i penalit��i de 
întârziere”. 

 
ART. 120 
“Dobânzi 
(1) Dobânzile se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

[…] 
(7) Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
Din aceste prevederi legale se re�ine c�, pentru neachitarea la termenul de 

scaden�� de c�tre debitor a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi, care se calculeaz� pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat 
urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

De asemenea, se stipuleaz� c� nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare 
zi de întârziere. 

 
Din documentele existente la dosar se re�ine c�, pentru neachitarea la 

scaden�� a debitelor stabilite de organele vamale prin actele constatatoare nr. 
..................., nr. ..................., nr. ..................., nr. ..................., nr. ..................., 
organele vamale din cadrul DRAOV Ia�i au stabilit în sarcina ................... suma de 
..................., reprezentând dobânzi. 

 
Având în vedere prevederile legale analizate, faptul c� debitul este datorat 

�i nu este achitat la scaden��, precum �i faptul c� societatea nu face dovada cu 
documente c� procedura de executare a fost anulat� sau c� aceasta nu a fost f�cut� 
conform prevederilor legale, �i �inând cont �i de principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm  
sseeqquuiittuurr  pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull  uurrmmeeaazz��  pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal 
organul fiscal a emis Decizia nr. ................... referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i/anul curent, înregistrat� la 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ..................., drept 
pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu 
privire la suma de ..................., reprezentând dobânzi. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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DECIDE: 

 
 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de ..................., 

împotriva Deciziei nr. ................... referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anii preceden�i/anul curent, înregistrat� la Direc�ia Regional� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i sub nr. ..................., cu privire la suma de 
..................., reprezentând dobânzi. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 


