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DECIZIA NR.DGc__412_/_25.06.2012 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de  

                                                      d-na X 
   înregistrată la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi 

                                       sub nr. ........../19.06.2012 
 
 
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, a fost sesizată de Direcţia Regională 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, prin Referatul motivat nr...... din 
data de 18.06.2012, înregistrat la instituţia noastră sub nr. ...... din data de 
19.06.2012, asupra contestaţiei formulate de d-na X,   domiciliată în 
municipiul Iaşi, str. ...... nr. ....., jud. Iaşi, carte de identitate seria MX nr. .....,  
cod numeric personal ..............    
  Contestaţia este formulată împotriva Deciziilor referitoare la 
obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent 
înregistrate sub nr. .............., emise de către Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.    
  Suma contestată este în valoare totală de 0 lei şi reprezintă: 

-    0 lei - dobânzi aferente taxelor vamale;      
-    0 lei - dobânzi aferente accizelor;               
-     0 lei - dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată.      

  Contestaţia este semnată de contestatoare, în persoana d-nei 
X. 
  Contestaţia a fost depusă în termenul legal de 30 de zile 
prevăzut de art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, având în vedere faptul că actele administrative fiscale atacate au 
fost comunicate petentei prin poştă în data de 26.04.2012, potrivit 
confirmării de primire anexată la dosarul cauzei, iar contestaţia a fost 
transmisă prin poştă în data de 25.05.2012, potrivit ştampilei poştei aplicată 
pe plicul anexat la dosarul cauzei, aceasta fiind înregistrată la Direcţia 
Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ..... din data de 
28.05.2012. 
              Contestaţia este însoţită de Referatul nr. ...... din data de 
18.06.2012, privind propunerea de soluţionare a contestaţiei formulate de 
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d-na X întocmit de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Iaşi, prin care se propune respingerea contestaţiei. 
  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, constatând că sunt îndeplinite dispoziţiile 
art. 205, art. 206, art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este investită să se pronunţe asupra 
contestaţiei. 
                    l. D-na X, prin contestaţia înregistrată la Direcţia Regională 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ....... din data de 28.05.2012 
precizează că formulează contestaţie împotriva Deciziilor referitoare la 
obligaţiilede plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent 
nr. ................ prin care au fost calculate dobânzi în sumă de 0 lei aferente 
taxei pe valoarea adăugată, dobânzi în sumă de 0 lei aferente accizelor şi 
dobânzi în sumă de 0 lei aferente taxelor vamale. 
                   Contestatoarea menţionează că toate sumele fiind 
individualizate prin  Actul constatator nr. …………., pe care a fost obligată 
să le achite, consideră că nu datorează accesoriile din următoarele 
considerente: 
                   - toate aceste sume de obligaţii accesorii sunt calculate pentru 
obligaţii fiscale principale, pentru care, la acea dată, era scutită, raportat la 
anul individualizării sumei de plată, sumele fiind prescrise; 

- din actele comunicate nu reiese în mod clar modalitatea de 
calcul a sumelor. 
                     II. Urmarea Deciziei de soluţionare nr. DGc 253/29.03.2012, 
prin care Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi a dispus 
desfiinţarea Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr. 30976 din 
data de 19.12.2011, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale 
Iaşi a emis Deciziile referitoare la obligaţiilede plată accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale din anul precedent înregistrate sub nr. 30976 din data de 
09.04.2012, prin care a stabilit în sarcina d-nei X, pentru perioada 
07.03.2007 – 03.11.2008, dobânzi în sumă totală de X lei, aferente 
drepturilor vamale stabilite prin Actul constatator nr. ……………. 
                   Temeiul de drept invocat de organele vamale pentru stabilirea 
accesoriilor sunt dispoziţiile art. 85 lit. b), art. 88 lit. c), art. 114, art. 119 şi 
art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   
  III. Având în vedere constatările organelor vamale, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum şi prevederile actelor normative în vigoare, se reţin 
următoarele: 
   Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin 
Serviciul Soluţionare Contestaţii, este investită să se pronunţe asupra 
legalităţii stabilirii în sarcina contestatoarei a obligaţiilor fiscale 
accesorii în sumă totală de 0 lei, calculate de organele vamale prin 
Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor 
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fiscale din anul precedent înregistrate sub nr. ........... din data de 
09.04.2012, pe perioada 07.03.2007 – 03.11.2008, aferente drepturilor 
vamale stabilite prin Actul constatator nr. 431/20.06.2005, în condiţiile 
în care contestatoarea motivează faptul că din deciziile contestate nu 
reiese clar modalitatea de calcul a sumelor, iar pe de altă parte, invocă 
prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale. 
                    În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul 
contestaţiei, se constată faptul că organele vamale din cadrul Direcţiei 
Regionale Vamale Iaşi – Biroul Vamal Iaşi, au stabilit prin Actul constator 
nr. 431/20.06.2005 că d-na X are de plată obligaţii vamale în sumă de 0 lei 
reprezentând taxe vamale, accize şi taxă pe valoarea adăugată, pentru 
introducerea în ţară a unui autoturism, pentru care, urmarea controlului „a 
posteriori” a Certificatului EUR. 1 Nr. ........... din data de 21.07.2003, a 
primit de la Autoritatea Naţională a Vămilor Bucureşti cu adresa nr. 
........./26.05.2005, înregistrată la Direcţia Regională Vamală Iaşi sub nr. 
........../02.06.2005 şi la Biroul Vamal Iaşi sub nr. ......./15.06.2005, 
răspunsul Autorităţii vamale germane, potrivit căruia, exportatorul din 
caseta 1 nu a cerut eliberarea unui certificat EUR 1 şi nici nu a împuternicit 
în acest sens persoana care a semnat în caseta 12. Nu se poate confirma 
că autovehiculul acoperit de certificatul menţionat este originar în sensul 
Acordului România – UE. 
                  Asupra obligaţiilor vamale stabilite prin Actul constator nr. 
431/20.06.2005, prin Procesul verbal privind calculul majorărilor şi 
penalităţilor de întârziere fără număr şi fără dată, Direcţia Regională 
Vamală Iaşi – Biroul Vamal Iaşi a calculat majorări de întârziere în sumă de 
0 lei, pe perioada 30.07.2003 – 20.06.2005. 
                  Actul constatator nr. .......... a fost comunicat d-nei X cu adresa 
nr. 10231/20.07.2005, adresă în care sunt specificate ca datorate şi 
majorările de întârziere în sumă totală de 0 lei, adresa fiind primită de 
destinatară în data de 26.07.2005, potrivit confirmării de primire anexată în 
copie la dosarul cauzei. 
                 Prin Somaţia nr. 4319/07.03.2007, Direcţia Regională pentru 
Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi înştiinţează petenta că s-a pornit 
executarea silită pentru debitul în sumă de 0 lei şi accesorii în sumă de 0 
lei, calculate până la data de 06.03.2007, invocând titluri executorii, 
respectiv Actul Constatator nr. 431/20.06.2005, Procesul verbal privind 
calculul majorărilor de întârziere şi Decizia privind calculul accesoriilor nr. 
557/23.01.2007. 
                În data de 03.11.2008, cu chitanţa nr. ......, d-na X, a achitat 
debitul în sumă de 0 lei reprezentând contravaloare Act constatator nr. 
431/20.06.2005.  
                Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, prin 
adresa  nr. ......./03.11.2008, comunicată petentei că: „urmare a achitării 
debitului de 0 lei (chitanţa D.R.A.O.V. Iaşi nr. ...../03.11.2008), constând din 
0 lei taxe vamale, 0 lei TVA şi 0 lei accize, datorat conform A.C. 
431/20.06.2005, întocmit de D.J.A.O.V. Iaşi, mai aveţi de achitat ........ „, 
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cuantumul sumei datorate fiind de 0 lei, reprezentând  accesorii aferente 
taxelor vamale, taxei pe valoarea adăugată şi accizelor. 
                 Prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente 
obligaţiilor fiscale nr. 30976 din data de 19.12.2011, contestată de petentă, 
organele vamale din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi, au stabilit în sarcina d-nei X,  pentru perioada 30.07.2003 – 
30.11.2011, majorări/dobânzi de întârziere în sumă totală de 0 lei şi 
penalităţi de întârziere în sumă totală de 0 lei, aferente drepturilor vamale 
stabilite prin Actul constatator nr. 431/20.06.2005. 
                 Împotriva Deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale nr. 30976 din data de 19.12.2011 d-na X a 
formulat contestaţia îmregistrată la Direcţia Regională pentru Accize şi 
Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. …………., urmarea soluţionării, Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, prin Serviciul Soluţionare 
Contestaţii, a emis Decizia nr. DGc 253/29.03.2012, prin care a desfiinţat 
Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor fiscale 
nr. 30976 din data de 19.12.2011, motivat de faptul că prin decizia 
contestată au fost calculate accesorii asupra obligaţiilor vamale stabilite prin 
Actul constatator nr. ……….. pentru o perioadă în care anterior, au mai fost 
emise şi comunicate contestatorului alte titluri de creanţă privind calculul  
accesoriilor la aceleaşi debite şi fără a ţine cont de faptul că debitele asupra 
cărora s-au calculate accesoriile au fost achitate în data de 03.11.2008. 
                    Prin decizia de soluţionare s-a dispus ca organele vamale să 
procedeze la emiterea unei noi decizii referitoare la obligaţiile de plată 
accesorii  prin care acestea să fie calculate numai de la data până la care 
au fost stabilite anterior şi până la data plăţii debitelor de  bază şi anume 
până la data de 03.11.2008. 
                    Ca urmare, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi a emis Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent înregistrate sub nr. ................ 
din data de 09.04.2012, prin care s-a stabilit în sarcina d-nei X, pentru 
perioada 07.03.2007 – 03.11.2008, accesorii în sumă totală de 0 lei, 
aferente drepturilor vamale stabilite prin Actul constatator nr. ............, astfel: 

-    0 lei  - dobânzi aferente taxelor vamale;      
-    0 lei  - dobânzi aferente accizelor;               
-    0 lei -  dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată.      

                    D-na X, prin contestaţia înregistrată la Direcţia Regională 
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi sub nr. ……din data de 28.05.2012 
motivează faptul că din deciziile comunicate nu reiese în mod clar 
modalitatea de calcul a sumelor, iar pe de altă parte, invocă prescripţia 
dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale. 

    
 
                    În drept, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 255 alin. (1) 
lit. a) din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României, cu 
modificările şi completările ulterioare, care precizează:  
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                     „(1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în 
termenul stabilit: 
                      a) autoritatea vamală utilizează toate căile prevăzute de 
legislaţia în vigoare, inclusiv executarea silită, pentru a asigura plata 
acelei sume.[…]; 
                      b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în 
vigoare.” 
                       În speţă, mai sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 115 alin. (1) şi 
art. 116 alin. (1), devenite art. 119 alin. (1) şi art. 120 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, unde se prevede că:    
                    “ART. 119 
                    Dispoziţii generale privind dobânzi şi penalităţi de 
întârziere 
                      (1) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către 
debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi 
şi penalităţi de întârziere. 
                      ART. 120 
                     (1) Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv.                       
                     Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale de mai sus, 
se reţine faptul că dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua următoare a termenului de scadenţă până la data plăţii 
efective a obligaţiilor fiscale datorate. 
                    Având în vedere faptul că d-na X a achitat debitele stabilite 
prin Actul constatator nr. .............., în data de 03.11.2008 cu chitanţa nr. 
......., rezultă că în mod legal organele vamale au calculat dobânzile în 
sumă totală de 0 lei, pentru perioada 07.03.2007 – 03.11.2008, urmând a 
se respinge contestaţia, ca neîntemeiată.                     
                    În soluţionarea favorabilă a contestaţiei nu poate fi reţinută 
motivaţia petentei potrivit căreia din deciziile comunicate nu reiese cu 
claritate modalitatea de calcul a sumelor, organul de soluţionare competent 
reţine faptul că în Deciziile referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent înregistrate sub nr. .......... din 
data de 09.04.2012 este indicat documentul prin care s-a individualizat 
suma de plată, debitul principal asupra căruia au fost calculate accesoriile, 
numărul de zile de întârziere, precum şi cota legală de calcul a dobânzilor.  
                        În ceea ce priveşte prescripţia dreptului organelor vamale de 
stabilire a obligaţiilor fiscale, invocată de petentă, facem precizarea că 
aceasta nu se justifică în condiţiile existenţei Somaţiei nr. 4319 din data de 
07.03.2007, comunicată d-nei X în data de 08.03.2007, potrivit confirmării 
de primire anexată la dosarul cauzei, termenul de prescripţie find înterupt 
prin emiterea acestei somaţii, potrivit prevederilor art. 133 lit. c)  din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, 
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termenul de prescripţie prevăzut la art. 131 se întrerupe: “pe data 
îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită.” 
                       Pentru considerentele învederate şi în temeiul art. 216 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Directorul executiv al 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi, 
 
               DECIDE :                                                               
 
   Art. 1 Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate 
de d-na X, împotriva Deciziilor referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
aferente obligaţiilor fiscale din anul precedent înregistrate sub nr. …………. 
din data de 09.04.2012, pentru suma totală de 0 lei ce reprezintă: 

-    0 lei  - dobânzi aferente taxelor vamale;      
-    0 lei  - dobânzi aferente accizelor;               
-    0 lei -  dobânzi aferente taxei pe valoarea adăugată.      

    Art. 2 Serviciul secretariat administrativ va comunica prezenta 
decizie contestatoarei şi Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni 
Vamale Iaşi, spre a fi dusă la îndeplinire. 
          În conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, decizia emisă ca urmare a soluţionării 
contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. 
    Împotriva prezentei decizii, contestatoarea poate formula 
acţiune în contencios administrativ, în termen de 6 luni de la comunicare, la 
Tribunalul Iaşi. 

  DIRECTOR EXECUTIV, 
                
 
      

                                                                  ŞEF SERVICIU                                 
                                                               SOLUŢIONARE CONTESTAŢII, 
 
 
                  

                                                                   
                                                   Întocmit ,    
                                               cons. super.  
                                                                                                      4ex/22.06.2012 


