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DECIZIA NR.__27____ 
din ____22.03.2012_______ 

 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

Persoana fizic� X cu domiciliul în  
Str. X, mun. ..... 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului .....  
sub nr. X din 14.02.2012 

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

Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..... prin adresa 
nr.X/13.02.2012, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
..... sub nr. X din 14.02.2012, cu privire la contesta�ia formulat� de X cu domiciliul în 
municipiul  ....., str. X. 

 
Prin adresa nr. X din 21.02.2012, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

Jude�ului ..... a solicitat contestatorului precizarea sumelor contestate, individualizate 
pe fiecare categorie de impozit, tax�, contribu�ie. 

 
Contestatorul a primit adresa la data de 01.03.2012, conform semn�turii de 

luare la cuno�tin�� de pe confirmarea de primire nr. X. 
 
Întrucât pân� la data emiterii prezentei decizii contestatorul nu a dat curs 

solicit�rii, contesta�ia se va considera formulat� împotriva întregului act administrativ 
fiscal. 
 

Persoana fizic� X contest� Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr.X, X �i X din 30.12.2011, emise de 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., privind suma total� de X 
lei reprezentând: 

 
� X lei dobânzi aferente taxelor vamale;  
� X lei dobânzi aferente TVA; 
� X lei dobânzi aferente accizelor; 
� X lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
� X lei penalit��i de întârziere aferente TVA; 
� X lei penalit��i de întârziere aferente accizelor. 

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. x x 
Tel :  x 
Fax : x 
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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 la art. 205 �i 209 alin. 
(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... este învestit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. X formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziilor referitoare la 

obliga�iile de plat� accesorii nr.X din 30.12.2011, nr. X din 30.12.2011 �i nr. X 
din 30.12.2011 emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
....., cu privire la suma de X lei, reprezentând dobânzi �i penalit��i de întârziere. 

 
Contestatorul sus�ine c� actul constatator men�ionat este lovit de nulitate, 

fiind întocmit cu înc�lcarea v�dit� a legii. 
  
Contestatorul precizeaz� c� la data de 20.12.2001 a introdus un autoturism 

Opel Vectra, cu datele de identificare din actul constatator, prezentând organului 
vamal toate documentele prin care a achizi�ionat acest bun. 

Cu aceast� ocazie, contestatorul sus�ine c� a prezentat �i un certificat de 
origine EUR 1 pentru autoturism, în baza c�ruia a beneficiat de un regim normal 
preferen�ial. 

Petentul sus�ine c� în actul constatator atacat, se re�ine c�, la data 
importului autoturismului nu ar fi putut beneficia de regim vamal preferen�ial, 
întrucât prin adresa DRV ..... nr. X înregistrat� la BV ..... sub nr. X/30.07.2004 se 
arat� c� exportatorul nu a fost g�sit la adresa men�ionat� în c�su�a 1.  
     Contestatorul precizeaz� c� imediat ce a intrat în posesia actului constatator, 
s-a prezentat la Biroul Vamal ....., solicitând a i se înmâna o copie a adresei D.R.V. 
....., �i totodat� a i se elibera copii dup� întreaga documenta�ia pe care a depus-o la  
B.V. ..... sus�inând totodat� c� de la data întocmirii certificatului EUR 1 �i pân� la 
data verific�rilor dispuse de D.R.V. ....., exportatorul �i-a schimbat adresa. 
      De asemenea, contestatorul sus�ine c� adresa nr. X a D.R.V. ..... este emis� 
la data de 09.07.2001, anterioar� datei de 20.12.2001, dat� la care s-a introdus 
autoturismul în �ar�, înso�it de Certificatul EUR 1, toate aceste aspecte fiind invocate 
�i în contesta�ia formulat� împotriva actului constatator nr. X/10.08.2004. 
       Petentul precizeaz� c�, ulterior s-a deplasat în Germania, luând leg�tura cu 
exportatorul, care i-a eliberat un nou certificat EUR 1 pentru autoturismul Opel 
Vectra, cu datele de identificare din actul contestator, certificat pe care l-a depus la 
organul vamal investit cu solu�ionarea contesta�iei. 
       Contestatorul sus�ine c�, de�i i s-au comunicat Decizii de stabilire a 
dobânzilor �i penalit��ilor, acestea nu sunt datorate, întrucât nu datoreaz� nici debitul 
principal, sus�inând anularea actului contestat �i a deciziilor men�ionate. 
      În consecin�a celor enun�ate anterior, petentul solicit� suspendarea 
execut�rii actului contestat, anexând la dosarul cauzei copii dup� deciziile contestate, 
a actului contestator nr. X/10.08.2004 �i a certificatului EUR 1 nr. D X din 
15.02.2005. 
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II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
X/30.12.2011, nr. X/30.12.2011 �i nr. X/30.12.2011, emise de Direc�ia Regional� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., s-au stabilit în sarcina  persoanei fizice 
X suma de X lei, reprezentând accesorii, astfel: 

 
� X lei dobânzi aferente taxelor vamale în sum� de X lei;  
�     X lei dobânzi aferente TVA în sum� de X lei; 
�     X lei dobânzi aferente accizelor în sum� de X lei; 
�     X lei penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
�      X lei penalit��i de întârziere aferente TVA; 
�      X lei penalit��i de întârziere aferente accizelor. 

 
Pentru neachitarea la scanden�� a datoriei vamale reprezentând TVA �i taxe 

vamale, individualizate prin Actul Contestator nr. X/10.08.2001 s-au calculat 
accesorii aferente acestora, pentru perioada 01.07.2010 – 30.11.2011. 
 

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: 

 
1. Referitor la suma de X lei, reprezentând accesorii stabilite suplimentar 

prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 30.12.2011, nr. 
X din 30.12.2011 �i nr. X din 30.12.2011, aferente TVA,  taxelor vamale �i 
accizelor individualizate prin Actul contestator nr. X din 10.08.2004, emise de 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului ..... este învestit� s� se pronun�e dac� persoana 
fizic� X datoreaz� aceste accesorii, în condi�iile în care debitul pentru care s-au 
calculat este datorat �i nu a fost achitat la scaden��. 

 
În fapt, prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr.  

X/30.12.2011, nr. X/30.12.2011 �i nr. X/30.12.2011, s-au calculat pentru perioada 
01.07.2010-30.11.2011 accesorii aferente debitelor stabilite prin Actul constatator nr. 
X/10.08.2004, întrucât acestea nu au fost achitate la scaden��. 

 
Prin Decizia nr. X/28.10.2004, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului ..... a dispus respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de 
societate împotriva Actului constatator nr. X/10.08.2004, emis de Biroul Vamal ...... 
 

În drept, sunt aplicabile prevederile: 

• Art. 119, art. 120 �i art. 120^1 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. 
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[…]”. 
 
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 de întârziere este de 0,05% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

ART. 120^1*) 
“Penalit��i de întârziere 
(1) Plata cu întârziere a obliga�iilor fiscale se sanc�ioneaz� cu o 

penalitate de întârziere datorat� pentru neachitarea la scaden�� a obliga�iilor 
fiscale principale. 

(2) Nivelul penalit��ii de întârziere se stabile�te astfel: 
a) dac� stingerea se realizeaz� în primele 30 de zile de la scaden��, nu 

se datoreaz� �i nu se calculeaz� penalit��i de întârziere pentru obliga�iile fiscale 
principale stinse; 

b) dac� stingerea se realizeaz� în urm�toarele 60 de zile, nivelul 
penalit��ii de întârziere este de 5% din obliga�iile fiscale principale stinse; 

c) dup� împlinirea termenului prev�zut la lit. b), nivelul penalit��ii de 
întârziere este de 15% din obliga�iile fiscale principale r�mase nestinse. 

(3) Penalitatea de întârziere nu înl�tur� obliga�ia de plat� a 
dobânzilor”. 

 
• Începând cu 01.10.2010, art. 120 s-a modificat, având urm�torul con�inut: 

 
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 de întârziere este de 0,04% pentru fiecare zi de 

întârziere �i poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
 

Conform acestor 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 �i penalit��i de întârziere. 

Dobânzile 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 �i sunt în procent de 0,5% pân� la 01.10.2010 �i în procent de 0,04% 
dup� aceast� dat�. 

De asemenea, în func�ie de data la care se efectueaz� stingerea, penalit��ile sunt 
în cuantum de 5% sau 15%. 
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Accesoriile în sum� de X lei s-au calculat pentru neachitarea la scaden�� a 
taxelor vamale în sum� de X lei, datorate de persoana fizic� X, �i au fost stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 30.12.2011, întocmite de 
D.R.A.O.V. ...... 

 
Accesoriile în sum� de X lei s-au calculat pentru neachitarea la scaden�� a 

TVA în sum� de X lei, datorat� de persoana fizic�, �i au fost stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X/30.12.2011, întocmit� de D.R.A.O.V. 
...... 

Accesoriile în sum� de X lei s-au calculat pentru neachitarea la scaden�� a 
accizelor în sum� de X lei, datorate de persoana fizic�, �i au fost stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X/30.12.2011, întocmit� de D.R.A.O.V. 
...... 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� taxele vamale în sum� 
de X lei, TVA în sum� de X lei �i accizele în sum� de X lei, care au generat 
accesoriile contestate, au fost stabilite prin Actul constatator nr. X/10.08.2004. 

 
Societatea nu face dovada cu documente c� a achitat la scaden�� debitele 

(reprezentând taxe vamale, TVA, accesorii �i comision vamal) pentru care s-au 
calculat accesoriile stabilite prin deciziile contestate. 

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

nu datoreaz� debitul principal, preciz�m c� aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în 
solu�ionarea favorabil� a contesta�iei întrucât debitul pentru care s-au calculat 
accesoriile, debit reprezentând taxe vamale, TVA �i accize, a fost analizat prin 
Decizia D.G.F.P. ..... nr. X/8.10.2004, prin care s-a respins contesta�ia formulat� cu 
privire la acesta. 

Deciziile emise de organele de solu�ionare a contesta�iilor sunt definitive în 
sistemul c�ilor administrative de atac, asupra lor nemaiputându-se reveni, fapt care 
rezult� din prevederile art. 210 din OG 92/2003, republicat�, unde se precizeaz� c�: 

 
ART. 210 
“Decizia sau dispozi�ia de solu�ionare 
(1) În solu�ionarea contesta�iei, organul competent se pronun�� prin 

decizie sau dispozi�ie, dup� caz. 
(2) Decizia sau dispozi�ia emis� în solu�ionarea contesta�iei este definitiv� 

în sistemul c�ilor administrative de atac”. 
 

Având în vedere prevederile legale invocate �i faptul c� debitele care au 
generat accesoriile sunt datorate �i nu au fost achitate la scaden�� �i luând în 
considerare �i principiul de drept ""aacccceessoorriiuumm  sseeqquuiittuurr  pprriinncciippaallee""  ((aacccceessoorriiuull    
uurrmmeeaazz��    pprriinncciippaalluull)),,  rezult� c� în mod legal organul fiscal a calculat accesorii în 
sum� total� de X lei aferente taxelor vamale, TVA �i accizelor, drept pentru care 
urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu privire la 
aceast� sum�. 
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2. Referitor la solicitarea contestatoarei privind suspendarea execut�rii 
sumelor contestate, stabilite prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. X din 30.12.2012, X din 30.12.2011 �i X 
din 30.12.2011 emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
....., cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului ..... se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în condi�iile 
în care cererea de suspendare a execut�rii actului administrativ fiscal nu se afl� 
în competen�a sa material� de solu�ionare. 

 
În fapt, prin cererea formulat�, persoana fizic� X solicit� suspendarea 

execut�rii deciziilor contestate. 
 

În drept, sunt incidente prevederile art. 215 alin. (1) �i alin. (2) din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
potrivit c�rora: 

„Suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal 
(1) Introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu suspend� 

executarea actului administrativ fiscal. 
(2) Dispozi�iile prezentului articol nu aduc atingere dreptului 

contribuabilului de a cere suspendarea execut�rii actului administrativ fiscal, în 
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. […]” 

 
Potrivit art. 14 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: 
„Suspendarea execut�rii actului 
(1) În cazuri bine justificate �i pentru prevenirea unei pagube iminente, 

dup� sesizarea, în condi�iile art. 7, a autorit��ii publice care a emis actul sau a 
autorit��ii ierarhic superioare, persoana v�t�mat� poate s� cear� instan�ei 
competente s� dispun� suspendarea execut�rii actului administrativ unilateral 
pân� la pronun�area instan�ei de fond. În cazul în care persoana v�t�mat� nu 
introduce ac�iunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea 
înceteaz� de drept �i f�r� nicio formalitate. 

(2) Instan�a solu�ioneaz� cererea de suspendare, de urgen�� �i cu 
prec�dere, cu citarea p�r�ilor.” 
 

Având în vedere dispozi�iile imperative ale legii, cererea societ��ii 
contestatoare de suspendare a execut�rii Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. X din 30.12.2011, X din 30.12.2011 �i nr. X 
din 30.12.2011 emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ....., 
intr� sub inciden�a prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
..... nu se poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, neavând competen�a 
material�, aceasta apar�inând instan�ei judec�tore�ti. 

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

prevederilor art. 216 din Codul de procedur� fiscal�, republicat�, se: 
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                                    D E C I D E: 
 

1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� X, 
împotriva Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X din 30.12.2011, 
nr. X din 30.12.2011 �i nr. X din 30.12.2011, emise de Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale ....., cu privire la suma de X lei, reprezentând accesorii, 
astfel: 

 
 

� X lei reprezentând accesorii aferente taxelor vamale, stabilite prin Decizia 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
precedent nr. X din 30.12.2011;   

� X lei reprezentând accesorii aferente TVA, stabilite prin Decizia referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent nr. 
X din 30.12.2011; 

� X lei reprezentând accesorii aferente accizelor, stabilite prin Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul precedent 
nr. X din 30.12.2011. 

 
   2. Constatarea necompeten�ei materiale în ceea ce prive�te cererea de 

suspendare a execut�rii Deciziilor referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. X din 30.12.2011, nr. X din 30.12.2011 �i nr. X din 
30.12.2011, emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�ini Vamale ....., 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului ..... neputându-se învesti cu 
solu�ionarea acestui cap�t de cerere, aceasta fiind de competen�a instan�ei 
judec�tore�ti. 
                           

Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul ....., în termen de 6 luni de la 
data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

DIRECTOR  EXECUTIV,                           
                         X 

 


