
 
     ����

 
 

  

1/9 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

����������������������������
���������

 
 
 
                                                                                                                                
 

DECIZIA NR. 160 emis� de DGFP Hunedoara  în anul 2010 
 

           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� cu adresa nr. X de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale Hunedoara asupra contesta�iei formulat� de SC 
X SA, prin cabinet de avocat X, cu sediul în X, , jude�ul Hunedoara, 
împotriva DECIZIEI pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X, emis� în baza 
procesului verbal de control nr. X încheiat de c�tre Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, �i care vizeaz� suma 
de X lei reprezentând: 
     X lei- major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
     X lei - major�ri de întârziere aferente TVA. 
           Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, DECIZIA 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. X a fost comunicat� petentei în data de X, potrivit 
semn�turii de primire a petentei de pe exemplarul adresei de înaintare 
a deciziei nr. X, adresa anexat� în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SA din X la Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, fiind 
înregistrat� sub nr. X . 
           Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
      I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� 
revocarea deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, 
ar�tând urm�toarele:  
 
           Petenta arat� c� motivul, care a stat la baza calculului acestor 
diferen�e de taxe vamale �i TVA, a fost acela c� organele vamale au 
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calculat ini�ial taxele vamale într-un cuantum mai mic, pentru motivul c� 
în cursul anului X  au fost efectuate mai multe importuri la care 
autoritatea vamal� a omis s� calculeze un procent de 70% din 
valoarea în vam� a m�rfurilor, procent aplicabil pentru �ara de 
provenien�� China.  
          Petenta arat� c� a achitat deja toate sumele men�ionate în 
Decizia de regularizarea situa�iei nr. X, îns� nu este de acord cu plata 
major�rilor de întârziere aferente taxelor vamale �i TVA �i solicit� 
restituirea lor, întrucât : 
- potrivit art. 111 din Codul de procedur� fiscal�, petenta avea dreptul 
s� achit�m datoriile principale a c�ror obliga�ie de plat� a luat na�tere 
la anului X  cel târziu pân� la data de X (comunicarea actului la unitate 
a fost f�cut� la anului X ). 
- în condi�iile achit�rii la termenul legal, major�rile de întârziere 
aferente nu îi pot fi calculate �i nici imputabile, întrucât nu petenta 
calculeaz� taxele vamale �i TVA �i nu îi este imputabil� calcularea în 
mod eronat, a taxelor �i TVA ini�ial�. 
           Potrivit art.90 din Codul vamal aprobat prin Legea nr. 86 / 2006 
datoria vamal� �i implicit TVA sau major�rile de întârziere aferente 
trebuie calculate la data depunerii declara�iei vamale de c�tre organele 
vamale. 
          Calculul diferen�elor taxelor vamale �i a TVA men�ionate în 
Decizia pentru regularizarea situa�iei nr. X s-a f�cut de c�tre organele 
vamale la data de X, de�i dup� cum rezult� din actele de control, 
declara�iile vamale au fost depuse în cursul anului X . 
          Fa�� de data emiterii titlului de crean�� fiscal� �i scaden�a legal� 
a acestei crean�e, se apreciaza c� în baza textelor legale citate se 
impune anularea major�rilor de întârziere �i a dobânzilor compensatorii 
calculate retroactiv în mod nelegal. 

          Petenta solicit� admiterea contesta�iei �i anularea par�ial� a 
actelor atacate.  

       II. Organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, au 
consemnat urm�toarele: 
          
           În urma controlului ulterior, în baza cererii societ��ii SC X SA, cu 
nr. X, înregistrat� la DJAOV Hunedoara sub nr. X, a fost identificat pe 
documentul de transport X, cu suma de X CNY, sum� ce reprezint� 
valoarea transportului aerian pentru m�rfurile pentru care s-a întocmit 
declara�ia vamal� de punere în liber� circula�ie nr. X. 
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          S-au stabilit sume suplimentare, �i anume drepturi vamale în 
sum� de X lei �i major�ri de întârziere în sum� de X lei. 
Conform anexei 25 din Regulamentul vamal nr. 2454 / 93, din aceasta 
sum�, la valoarea în vam� a m�rfurilor trebuia s� se adauge un 
procent de 70 % �i anume X lei. 
          S-au aplicat prevederile referitoare art. 29, 32-33, 78 din 
Regulamentul (CEE) nr.2913 / 92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 
de instituire a Codului Vamal Comunitar �i art. 100 din Codul Vamal al 
României, aprobat prin Legea nr. 86 / 2006. 
            
 
      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: 
 
           Referitor la încadrarea juridic� a cererii (plângere prealabil� 
sau contesta�ie) formulate de c�tre SC X SA, înregistrat� la 
D.J.A.O.V. Hunedoara sub nr. X din X, petenta a în�eles s� formuleze o 
Plângere prealabil� prin care a solicitat revocarea în parte a DECIZIEI 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. X, emis� în baza procesului verbal de control nr. X 
încheiat de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Hunedoara, �i care vizeaz� suma de X lei reprezentând: 
     X lei- major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
X lei - major�ri de întârziere aferente TVA. 
           În drept, Plângerea prealabil� a fost formulat� în temeiul 
dispozi�iilor art. 7 din Legea nr. 554 / 2004 a contenciosului 
administrativ.  
           Potrivit dispozi�iilor art. 80 din Ordinul nr. 7521 din 10 iulie 2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea 
supravegherii �i controlului vamal ulterior, se prevede:  
          „Împotriva procesului-verbal de control care cuprinde 
m�suri ce nu se refer� la o datorie vamal� sau la diferen�e de alte 
impozite �i tax� datorate în cadrul opera�iunilor vamale, inclusiv 
accesorii, se poate formula plângere prealabil� în conditiile art. 7 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554 / 2004, cu 
modific�rile ulterioare.”  
           Întrucât DECIZIA pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X �i procesul verbal de 
control nr. X, încheiate de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Hunedoara, cuprind men�iuni cu privire, exclusiv, la 



 
     ����

 
 

  

4/9 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

o datorie vamal�, cu accesoriile aferente, în spe�� nu sunt incidente 
dispozi�iile cu privire la c�ile de atac prev�zute de procedura 
contenciosului administrativ, �i drept urmare Plângerea prealabil� 
trebuie s� fie privit� ca fiind Contesta�ie împotriva titlului de 
crean��, respectiv împotriva DECIZIEI pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X, emis� 
în baza procesului verbal de control nr. X, în condi�iile prev�zute de 
dispozi�iile art. 205 �i urm�toarele din Codul de procedur� fiscal�. 
 
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� suma de X lei 
reprezentând: 
     X lei- major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
X lei - major�ri de întârziere aferente TVA,  
se datoreaza de la data înregistr�rii declara�iei vamale sau se 
calculeaza în func�ie de data comunic�rii DECIZIEI pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal. 
 
           În fapt, în urma controlului ulterior a documentelor societ��ii SC 
X SA �i în baza cererii petentei cu nr. X �i înregistrat� la DJAOV 
Hunedoara sub nr. X, a fost identificat pe documentul de transport X 
suma de X CNY, sum� ce reprezint� valoarea transportului aerian 
pentru m�rfurile pentru care s-a întocmit declara�ia vamal� de punere 
în liber� circula�ie nr. X. 
           Conform anexei 25 din Regulamentul vamal nr. 2454 / 93, din 
aceast� sum�, la valoarea în vam� a m�rfurilor trebuia s� se adauge 
un procent de 70 % �i anume X lei. 
          S-au aplicat prevederile referitoare art.29, 32-33, 78 din 
Regulamentul (CEE) nr.2913 / 92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 
de instituire a Codului Vamal Comunitar, art.100 din Codul Vamal al 
României, aprobat prin Legea nr. 86 / 2006 �i art. 120 din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 
           Prin Decizia de regularizarea situa�iei nr. X s-au stabilit sume 
suplimentare �i anume drepturi vamale în sum� de X lei �i major�ri de 
întârziere în sum� de X Lei. 
            Petenta arat� c� a achitat deja toate sumele men�ionate în 
Decizia de regularizarea situa�iei nr. X, îns� nu este de acord cu plata 
major�rilor de întârziere aferente taxelor vamale �i TVA �i solicit� 
restituirea lor. 
           Totodat�, se re�ine �i faptul c� societatea �i-a însu�it debitele 
principale stabilite prin deciziile pentru regularizarea situa�iei, prin 
necontestarea acestora. 
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           În drept, potrivit dispozi�iilor art.223 alin.(2) din Legea nr. 86 / 
2006 privind Codul vamal: 
“(2) Datoria vamal� se na�te în momentul accept�rii declara�iei 
vamale în cauz�.” 
           În vederea stabilirii datei de la care începe s� curg� calculul 
obliga�iei de plat� a accesoriilor se face aplicarea prevederilor art.90 
alin.2 din Legea nr. 86 / 2006, astfel: 
“Dac� nu se prevede în mod expres altfel, data declara�iei vamale 
acceptate este data inregistr�rii ei �i determina stabilirea �i 
aplicarea tuturor dispozi�iilor privind regimul vamal.” 
 
           Astfel, în materia obliga�iilor vamale, în spe��, scaden�a o 
reprezint� momentul na�terii datoriei vamale, respectiv data 
declara�iei vamale acceptate, data inregistr�rii ei �i determina 
stabilirea �i aplicarea tuturor dispozi�iilor privind regimul vamal. 
            De asemenea, având în vedere faptul c� Legea nr. 86 / 2006 
privind Codul vamal, nu prevede dispozi�ii exprese privind data de la 
care se calculeaz� obliga�iile fiscale accesorii, rezult� c� în 
conformitate cu prevederile art.1 alin.2 din OG nr. 92 / 2003, privind 
Codul de procedura fiscala, republicat�:  
 
“Prezentul cod se aplic� �i pentru administrarea drepturilor 
vamale, precum �i pentru administrarea crean�elor provenind din 
contribu�ii, amenzi �i alte sume ce constituie venituri ale bugetului 
general consolidat, potrivit legii, în m�sura în care prin lege nu se 
prevede altfel” 
  
           Dreptul aplicabil 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, 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.”, 
iar 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 
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urm�toare scaden�ei crean�ei fiscale pentru care s-a stabilit 
diferen�a �i pân� la data stingerii acesteia inclusiv. ” 
           Potrivit celor prezentate nu se poate re�ine motiva�ia 
contestatoarei referitoare la faptul c� �i-a îndeplinit obliga�iile legale 
privind achitarea drepturilor vamale în momentul când i-au fost 
comunicate deciziile pentru regularizarea situatiei, deoarece accesoriile 
se datoreaz� conform legii de la momentul na�terii datoriei vamale, nu 
de la data comunic�rii diferen�elor de datorie vamal�, cum eronat 
sus�ine societatea, aceste diferen�e fiind stabilite ca obliga�ie de plat� 
la momentul na�terii datoriei vamale, venind s� întregeasc� obliga�ia 
datorata de contribuabil la acea dat� �i nu la data încheierii deciziilor 
de regularizare, la finalizarea controlului vamal ulterior al opera�iunilor. 
           Mai mult, sus�inerea contestatoarei referitoare la termenul de 
plat� pentru diferen�ele de impozite, taxe �i accesorii constatate, în 
func�ie de data comunic�rii actelor administrative, nu se re�ine în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, deoarece acest termen 
reprezint� termenul pân� la care urmeaz� s� se efectueze plata 
impozitelor, taxelor �i accesoriilor înscrise în aceste decizii, în timp ce 
momentul de la care se calculeaz� accesoriile este momentul la care ia 
na�tere datoria vamal�, potrivit Codului vamal, respectiv de când este 
exigibil� obliga�ia bugetar� . 
            Astfel, termenul de plat� pentru sumele constând în 
diferen�e de obliga�ii fiscale este prev�zut de TITLUL VIII  
Colectarea crean�elor fiscale, art.111 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, care prevede : 
 „ ART. 111 
    Termenele de plat� 
    (1) Crean�ele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor 
prev�zute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaz�. 
    (2) Pentru diferen�ele de obliga�ii fiscale principale �i pentru 
obliga�iile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de 
plat� se stabile�te în func�ie de data comunic�rii acestora, astfel: 
    a) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 1 - 15 din 
lun�, termenul de plat� este pân� la data de 5 a lunii urm�toare; 
    b) dac� data comunic�rii este cuprins� în intervalul 16 - 31 din 
lun�, termenul de plat� este pân� la data de 20 a lunii urm�toare. ” 

În consecin��, în ceea ce prive�te termenele de la care se 
datoreaz� major�ri,  trebuie s� se fac� distinc�ia între: 

 termenele pân� la care urmeaz� s� se efectueze plata 
impozitelor, taxelor �i accesoriilor înscrise în aceste decizii 
(neîndeplinirea obliga�iilor de plat� în mod voluntar în termenul precizat 
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îndrept��e�te organul fiscal pentru începerea procedurii de executare 
silit� a crean�ei),  

�i termenele de plat�, de scaden��, a obliga�iilor fiscale 
principale,  

întrucât 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. 
           Referitor la sus�inerea societ��ii ca nu îi este imputabil� 
calcularea taxelor �i TVA ini�ial în mod eronat, aceasta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât potrivit art.4 pct. 21 
din Legea nr. 86 / 2006 privind Codul vamal al Romaniei: 
„declara�ia vamal� este actul cu caracter public, prin care o 
persoana manifest�, în formele �i modalita�ile prev�zute în 
reglementarile vamale, voin�a de a plasa m�rfurile sub un anumit 
regim vamal”, 
 iar la art.130 alin.(1) din acela�i act normativ, se prevede: 
„ART. 130 
    (1) F�r� a se înl�tura aplicarea dispozi�iilor legii penale, 
depunerea la biroul vamal a unei declara�ii semnat� de c�tre 
declarant sau reprezentantul s�u atrage r�spunderea acestuia, 
potrivit prevederilor legale, pentru: 
    a) corectitudinea informa�iilor înscrise în declara�ie; 
    b) autenticitatea documentelor anexate; 
    c) respectarea obliga�iilor care decurg din plasarea m�rfurilor 
sub regimul vamal solicitat. 
            În aceste condi�ii acordarea liberului de vam� nu înlatur� 
dreptul organului vamal de a verifica opera�iunile vamale derulate de 
societate în cadrul termenului de prescriptie de 5 ani de la data 
acordarii liberului de vam�, f�r� ca autorit��ii vamale s� i se poat� 
repro�a pasivitatea ori neglijen�a, conform art.100 din Legea nr. 86 / 
2006 privind Codul vamal al României, care arat� :  
“ART. 100 
    (1) Autoritatea vamal� are dreptul ca, din oficiu sau la 
solicitarea declarantului, într-o perioad� de 5 ani de la acordarea 
liberului de vam�, s� modifice declara�ia vamal�. 
    (2) În cadrul termenului prev�zut la alin. (1), autoritatea vamal� 
verific� orice documente, registre �i eviden�e referitoare la 
m�rfurile v�muite sau la opera�iunile comerciale ulterioare în 
leg�tur� cu aceste m�rfuri.  
    (3) Când dup� reverificarea declara�iei sau dup� controlul 
ulterior rezult� c� dispozi�iile care reglementeaz� regimul vamal 
respectiv au fost aplicate pe baza unor informa�ii inexacte sau 



 
     ����

 
 

  

8/9 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

incomplete, autoritatea vamal� ia m�suri pentru regularizarea 
situa�iei, �inând seama de noile elemente de care dispune.” 
             De asemenea, fa�� de cele de mai sus, faptul c� SC X SA nu 
aduce argumente referitoare la baza de calcul a 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 �inând cont de faptul c� stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� 
m�sur� accesorie în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se 
pot substitui contestatorului cu privire la motivele prin care acesta 
în�elege s� combat� m�surile controlului.            
           ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 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: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
             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.” 
             Astfel, �inând cont de cele ar�tate mai sus, precum �i de faptul 
c� stabilirea de major�ri de întârziere reprezint� m�sur� accesorie în 
raport cu debitul, conform principiului de drept « accessorim sequitur 
principale » deoarece societatea �i-a însu�it debitele principale 
stabilite prin decizia pentru regularizarea situa�iei,  societatea 
datoreaz� bugetului general consolidat al statului �i major�rile de 
întârziere aferente. 
 
              Pe cale de consecin��, se va respinge ca neîntemeiat� �i 
nemotivat� contesta�ia SC X SA împotriva DECIZIEI pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. X, emis� în baza procesului verbal de control nr. X 
încheiat de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Hunedoara, pentru suma de X lei reprezentând: 
     X lei- major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
X lei - major�ri de întârziere aferente TVA. 
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 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu 
preciz�rile ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
se  

D E C I D E : 
 
          Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat�, a contesta�iei  
formulat� de SC X SA, prin cabinet de avocat X, împotriva 
DECIZIEI pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X, emis� în baza 
procesului verbal de control nr. X încheiat de c�tre Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Hunedoara, pentru 
suma de X lei reprezentând: 
     X lei- major�ri de întârziere aferente taxelor vamale;  
X lei - major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
             Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul Hunedoara, în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 

Director Executiv 


