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DECIZIA NR. 
 privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de X înregistrat� la  Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i  Opera�iuni Vamale sub nr./2009 
 
          Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, 
a fost sesizat de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale , prin adresa 
nr./2009, înregistrat� la D.G.F.P.  sub nr./2009, asupra contesta�iei formulat� de X cu 
sediul în localitatea … , nr…., jud. …. 
 
          X contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr./2008, emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iunii Vamale, prin 
care s-au stabilit obliga�ii de plat� accesorii  în sum� total� … lei, dup� cum urmeaz�: 
  
 -         lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
 -         lei – major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -         lei -  major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
 -         lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
 -         lei – penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�; 
 -        lei -  penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal. 
 

Contesta�ia formulat� de X   a fost depus� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale sub nr./2009, fiind înaintat� cu adresa nr./2009, Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, înregistrat� sub nr./2009. Prin adresa nr./2009, 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale , transmite contesta�ia formulat� 
de X , c�tre D.G.F.P. , înregistrat� sub nr./2009.   

 
          Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
este legal investit� s� solu�ioneze contesta�ia formulat� de X. 
 
       I. Prin contesta�ia formulat�, X contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2008 emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale, solicitând anularea acesteia. 

În sus�inerea cauzei contestatoarea invoc� urm�toarele: 
 

         Contestatoarea sus�ine c�, în data de 10.03.1998 a primit prin dona�ie un 
autovehicul marca X cu anul de fabrica�ie 1998, dona�ie efectuat� de…., cet��ean 
american, cu domiciliul în str�in�tate ‘’ care cunoscând nevoile Organiza�iei �i activitatea 
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social-umanitar� pe care aceasta o desf��oar�, a achizi�ionat autovehicolul din Elve�ia, 
la înmatriculat temporar �i la adus în România în scopul don�rii acestuia c�tre X’’. 
Dona�ia a fost încheiat� în fa�a notarului public �i înregistrat� în patrimoniul organiza�iei. 

Contestatoarea arat� c�, în data de 11.03.1998, reprezentantul X s-a prezentat la 
Biroul Vamal  în vederea întocmirii documentelor vamale premerg�toare înmatricul�rii în 
circula�ie a autovehiculului. 

Totodat�, contestatoarea sus�ine c�, organele vamale din cadrul Biroului Vamal , 
motivând înc�lcarea  prevederilor art.162 din Regulamentul Vamal al României, aprobat 
prin Decretul 626/1997, au întocmit Procesul Verbal de contraven�ie nr./1998 prin care 
au dispus sanc�ionarea organiza�iei cu amenda în valoare de … lei (ROL), sum� care a 
fost achitat� cu chitan�a seria , nr… din 1998. 

De asemenea, contestatoarea arat� c� a fost întocmit� declara�ia vamal� cu 
nr./1998, aceasta a fost acceptat� de Vam� cu men�iunea ‘’f�r� vam�’’, iar autovehicolul 
a fost înmatriculat în România , îndeplinind toate cerin�ele legale privitoare la regimul 
dona�iilor. 

Contestatoarea men�ioneaz� c�, autovehicolul a fost admis în România cu scutire 
de taxe vamale, conform art.5, lit.a) din O.G. nr.26/1993 privind tariful vamal al 
României, constituind dona�ie cu caracter social-umanitar. 

Contestatoarea sus�ine c�, în data de 26.04.2000, a primit de la Biroul Vamal , 
Actul Constatator nr./.2000 �i o în�tiin�are de plat� pentru suma de… lei vechi, 
reprezentând debit al X fa�� de Direc�ia general� a V�milor. 

 X, arat� c�, a formulat contesta�ia nr./2000 la în�tiin�area de plat� primit�, 
contesta�ie înregistrat� la Direc�ia Vamal� Regional�   cu nr./2000, îns� nu a primit nici 
un r�spuns de�i a depus documentele �i taxa solicitat�. 

De asemenea, contestatoarea arat� c�, în data de 26.01.2001 Direc�ia Vamal� 
Regional�  i-a expediat Soma�ia nr../2001, pentru  suma de …lei vechi din care: debit 
…lei vechi �i … lei vechi major�ri de întârziere. 

În data de 25.11.2008, contestatoarea sus�ine c�, a primit la sediul organiza�iei, 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2008, 
prin care a fost în�tiin�at� c� datoreaz� Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iunii 
Vamale , suma de … lei, reprezentând obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, conform art.86, lit.c) �i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

Contestatoarea precizeaz� c�, totodat� i-a fost adus la cuno�tiin�� c� i-a fost 
trimis�  o soma�ie de plat�, dar aceasta nu a intrat în posesia ei. 

În concluzie, contestatoarea consider� c�, a fost sanc�ionat� deja pentru 
nerespectarea regimului vamal, a achitat amenda stabilit� de organele vamale la data 
de 11.03.1998, “iar potrivit unui principiu fundamental al dreptului non bis in idem este 
nelegal ca Organiza�ia s� fie sanc�ionat� din nou pentru aceea�i fapt�’’, solicitând 
anularea Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr./2008, în caz contrar urmând a se adresa Instan�ei de Contencios administrativ din 
cadrul Tribunalului Cara�-Severin. 

În preambulul contesta�iei, contestatoarea arat� c� ‘’fa�� de Decizia men�ionat� 
am înaintat o ac�iune în Justi�ie la Judec�toria Caransebe� în termenul legal. Dosarul cu 
num�rul NR./2008 a fost solu�ionat, Judec�toria  declinându-�i competen�a c�tre 
Tribunalul , Sec�ia de Contencios Administrativ, la data de …2008. Pentru a evita calea 
de atac care ne este pus� la dispozi�ie prin Legea Contenciosului administrativ, înaint�m 
prezenta contesta�ie, sperând ca de aceast� dat� solicitarea noastr� s� fie analizat� �i 
luat� în considerare a�a cum este de fapt ’’. 
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Argumenta�ia juridic� a contestatoarei: 
- art.205 din din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
- art.5, lit.a) �i art.6 din O.G. nr.26/1993 privind Tariful Vamal al României 
În sus�inerea contesta�iei, X, anexeaz� în copie urm�toarele acte: 

- ofert� de dona�ie 
- accept de dona�ie 
- copie chitan�� amend� nr./1998 
- declara�ia vamal� nr./998 
- în�tiin�area de plat� nr./2000 
- contesta�ia la actul constatator �i în�tiin�area de plat� nr./2000 
- soma�ia de plat� nr./2001 
- contesta�ia nr/2001  
- Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale   
     nr./2008 
 

      
II. Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale a emis Decizia 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2008, stabilind în 
sarcina contestatoarei suma total� de … lei reprezentând major�ri �i penalit��i de 
întârziere aferente drepturilor vamale, calculate pentru perioada 01.10.2000-31.12.2007 
. 
 

Obliga�iile de plat� accesorii sunt aferente debitului neachitat, în sum� de… lei, 
stabilit prin Actul Constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr. 
…/2000, calculate conform art .86 lit c) �i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�.  

Actul Constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr/12000 
a fost încheiat pentru înc�lcarea prevederilor art.284, alin.(1), art.286 �i pct.19 Anexa 6 
din Regulamentul Vamal, aprobat prin H.G. nr.626/1997, stabilit� prin procesul-verbal de 
control nr./1999 al Biroului de Control Financiar �i de Gestiune Vamal� din cadrul 
Direc�iei Regionale Vamale. 

 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control vamal, motivele 
invocate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative, se re�in urm�toarele: 
 

Referitor la suma de … lei reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente drepturilor vamale stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr…./2008, 
 

cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia Generale a Finan�elor Publice  
prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii se poate investi cu solu�ionarea pe fond a 
contesta�iei în condi�iile în care societatea nu a respectat termenul legal de 
exercitare a c�ii administrative de atac. 
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În fapt, din analiza documentelor existente la dosarul cauzei privitor la depunerea 
în termen a contesta�iei, rezult� c�, contestatoarei i-a fost comunicat� Decizia referitoare 
la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2008 la data de 
25.11.2008, a�a cum rezult� din confirmarea de primire aflat� în copie la dosarul cauzei, 
iar contesta�ia formulat� de X a fost înregistrat� la Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iunii Vamale  sub nr…. din data  de 29.01.2009. 

 
 
În drept, sunt incidente prevederile art.207, alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care precizeaz� urm�toarele: 
 
’’Art.207 
Termenul de depunere a contesta�iei 
(1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunic�rii actului 
administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.’’ 

 
 

Totodat�, la pct.3.11. din Ordinul  nr. 519/ 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se precizeaz�: 

 
‘’pct. 3.11  Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se aplic� în 

mod corespunz�tor, astfel: 
 

    1. Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, cu excep�ia 
cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în calcul nici ziua când a început, 
nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
    2. Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal� sau când serviciul este 
suspendat (de exemplu, zile de repaus s�pt�mânal) se va prelungi pân� la sfâr�itul 
primei zile de lucru urm�toare. 
[…] 
    4. Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te într-o lun� 
care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii ’’. 
 
 

Din prevederile legale men�ionate mai sus, se re�ine c�, termenul de depunere a 
contesta�iei prev�zut în O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, are caracter imperativ �i începe s� curg� de la data comunic�rii  Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr./2008, respectiv 
la data de 25.11.2008 (copia confirm�rii de primire anexate la dosarul cauzei), iar 
aceasta formuleaz� �i depune contesta�ia dup� 65 de zile de la data comunic�rii 
deciziei contestate, respectiv la data de 29.01.2009, deci peste termenul de 30 de zile 
prev�zut de art.207 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, înc�lcându-se astfel dispozi�iile imperative referitoare la termenul de 
depunere. 

 
Întrucât, contestatoarea nu a respectat condi�iile procedurale impuse de O.G. nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu privire la termenul de 
depunere a contesta�iei, dep��ind termenul de contestare de 30 de zile, a dec�zut din 
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dreptul de a-i fi solu�ionat� pe fond  contesta�ia potrivit art.217, alin.(1) din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, care prevede c�: ‘’(1) Dac� 
organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, 
contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond a cauzei’’, coroborat cu 
pct.13.1, lit.a) din Ordinul nr.519/2005, care prevede: ‘’Contesta�ia poate fi respins� ca : 
a) nedepus� în termen în situa�ia în care aceasta a fost depus� peste termenul 
prev�zut de prezenta lege’’, astfel încât, contesta�ia va fi respins� ca nedepus� în 
termen. 

 
Referitor la precizarea contestatoarei din preambulul contesta�iei , respectiv ‘’fa�� 

de Decizia men�ionat� am înaintat o ac�iune în Justi�ie la Judec�toria  în termenul legal. 
Dosarul cu num�rul/2008 a fost solu�ionat, Judec�toria  declinându-�i competen�a c�tre 
Tribunalul , Sec�ia de Contencios Administrativ, la data de 21.01.2008. Pentru a evita 
calea de atac care ne este pus� la dispozi�ie prin Legea Contenciosului administrativ, 
înaint�m prezenta contesta�ie, sperând ca de aceast� dat� solicitarea noastr� s� fie 
analizat� �i luat� în considerare a�a cum este de fapt ’’, la art.7 din Legea 
Contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare se 
prev�d urm�toarele: 

 
’’ART. 7 
    Procedura prealabil�    
 
(1) Înainte de a se adresa instan�ei de contencios administrativ competente, persoana 

care se consider� v�t�mat� într-un drept al s�u ori într-un interes legitim printr-un act 
administrativ individual trebuie s� solicite autorit��ii publice emitente sau autorit��ii 
ierarhic superioare, dac� aceasta exist�, în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia’’. 

 
 
 
 

Pentru considerentele ar�tate �i în temeiul art.207(1), art. 217 alin.(1) din O.G. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, pct.3.11 �i pct.13.1, lit.a) din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea 
Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, art.7, alin.(1) din Legea Contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare  se: 
 
 
 

D E C I D E 
 
 Respingerea contesta�iei  formulat� de X  împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale  nr./2008, pentru suma de … lei, 
reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente debitului neachitat, stabilit prin 
Actul Constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr. /2000, ca 
nedepus� în termen.  
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Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i poate fi 
atacat�, conform procedurii legale, în termenul de 6 luni, la Tribunal. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


