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DECIZIA NR. 50 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ... a fost sesizat� cu 
adresa nr..../...2009 de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni 
vamale ... asupra contesta�iei formulat� de doamna X, cu domiciliul în ..., 
str…., bl…., ap…., jude�ul ..., împotriva Deciziei nr..../...2008 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiat� de c�tre 
Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ... �i care vizeaz� 
suma total� de ... lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea 
ad�ugat�. 
  
         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�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205, 
art.206 si 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 ... este investit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 
 
   I. Prin contesta�ia formulat�, contestatoarea sus�ine c� nu 
poate fi obligat� la plata sumelor stabilite prin decizia contestat�, ar�tând 
faptul c�, prin sentin�a nr..../...2008, actul constatator nr..../...2006 la care s-
au calculate dobânzile a fost anulat �i urmeaz� solu�ionarea recursului. 
             
         De asemenea, contestatoare sus�ine faptul c�, întrucât actul 
constatator a fost atacat în justi�ie (proces finalizat la data de 03.06.2008), 
dobânzile nu pot fi calculate decât dup� aceast� dat�, pretinsa crean�� 
având un caracter incert pân� la momentul respectiv.         
  
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei jude�eane pentru accize �i 
opera�iuni vamale ..., în temeiul art.119 �i art.120 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, au procedat la calcularea pentru 
perioada 01.07.2006 – 31.12.2008 de accesorii în sum� de ... lei, asupra 
drepturilor vamale individualizate prin Actul constatator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2006. 
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  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: 
         
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ..., prin Biroul de solu�ionare a contesta�iilor se 
poate investi cu solu�ionarea pe fond a contesta�iei, în condi�iile în 
care solu�ionarea cauzei depinde de existen�a unui drept care face 
obiectul unei alte judec��i. 
            
        In fapt, accesoriile în sum� de ... lei, au fost calculate �i individualizate 
de c�tre Direc�ia jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ... prin 
Decizia nr..../...2008, asupra drepturilor vamale în sum� ... lei,  debit 
individualizat ca sum� de plat� prin Actul constatator privind taxele vamale 
�i alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2006. 
        Prin Actul constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite 
bugetului nr..../...2006, emis de c�tre Biroul vamal ..., s-au stabilit în sarcina 
doamnei X din ..., drepturi vamale suplimentare în sum� de ... lei 
reprezentând tax� pe valoarea ad�ugat�. 
        Impotriva drepturilor vamale stabilite suplimentar prin Actul constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2006, 
doamna X din ... a formulat contesta�ie, depus� �i înregistrat� la Direc�ia 
general� a finan�elor publice a jude�ului ... sub nr..../...2006. 
        Prin Decizia nr..../...2006 emis� de Direc�ia general� a finan�elor 
publice a jude�ului ..., s-a decis respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei 
formulate.       
        Impotriva Deciziei nr..../...2006, doamna X din ... a formulat ac�iune în 
contencios administrativ la Tribunalul .... 
        Prin SENTIN�A nr..../.../...2008 dat� în �edin�a public� din 30 
octombrie 2008, Tribunalul ... admite ac�iunea în contencios administrative 
formulat� de doamna X din ... �i dispune anularea Actului constatator 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr..../...2006, emis 
de c�tre Biroul vamal ..., prin care s-au stabilit în sarcina contestatoarei, 
drepturi vamale suplimentare în sum� de ... lei reprezentând tax� pe 
valoarea ad�ugat�. 
 
        Impotriva SENTIN�EI nr..../.../...2008 pronun�at� în �edin�a public� din 
30 octombrie 2008 de Tribunalul ..., Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale ... a formulat recurs. 
       Având în vedere cele precizate mai sus, se re�ine c� pân� la emiterea 
unei solu�ii definitive în sistemul c�ilor de atac, Direc�ia general� a finan�elor 
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publice a jude�ului ... are posibilitatea legal� de a suspenda solu�ionarea pe 
fond a contesta�iei împotriva Deciziei nr..../...2008 referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, încheiat� de c�tre Direc�ia 
jude�ean� pentru accize �i opera�iuni vamale ... �i care vizeaz� suma de ... 
lei reprezentând accesorii aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
         In drept, art.214 alin.1 lit.b din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, precizeaz�: 
   “Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
    (1) Organul de solu�ionare competent poate suspenda, prin decizie 
motivat�, solu�ionarea cauzei atunci când: 
    […] b) solu�ionarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existen�a 
sau inexisten�a unui drept care face obiectul unei alte judec��i. […]” 
          Având în vedere cele re�inute, întrucât suma contestat� reprezint� 
accesorii aferente unei crean�e aflat� în solu�ionare în contencios 
administrativ, se va suspenda solu�ionarea contesta�iei, procedura 
administrativ� urmând a fi reluat� în conformitate cu cele precizate în 
prevederile art.214 alin.3 Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, care stipuleaz�: 
     “ Suspendarea procedurii de solu�ionare a contesta�iei pe cale 
administrativ� 
       (3) Procedura administrativ� este reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea sau, dup� caz, la expirarea termenului 
stabilit de organul de solu�ionare competent potrivit alin. (2), 
indiferent dac� motivul care a determinat suspendarea a încetat sau 
nu.”, 

în func�ie de solu�ia pronun�at� în contencios administrativ cu caracter 
definitiv, în sensul dator�rii debitului în sum� de ... lei reprezentând tax� 
pe valoarea ad�ugat� 
               Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� fiscal�, se 
propune: 
        
          Suspendarea  solu�ion�rii contesta�iei referitoare la suma de ... 
lei reprezentând accesorii stabilite prin Decizia nr..../...2008 referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, pân� la pronun�area 
unei solu�ii definitive în sistemul c�ilor de contencios administrativ de atac, 
procedura administrativ fiscal� urmând a fi reluat� la încetarea motivului 
care a determinat suspendarea, în condi�iile legii, conform celor re�inute. 

                                             
         Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 


