
                                                                                
 

Pagina: 1 

 
 
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. _40____ 
din ____20.04.2012_______ 

privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de  
............., 

din mun. Suceava, ……………., jud. Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava   

sub nr. ..... din 01.03.2012 
 

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

de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ... prin adresa nr. 
……………, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …………., cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
............., din mun. Suceava, …………, jud. Suceava. 

 
Persoana fizic� ............. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ………….., emis� de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., cu privire la suma de ............., 
reprezentând accesorii aferente TVA. 

De asemenea, persoana fizic� solicit� �i suspendarea soma�iei de plat� 
privind Decizia nr. ..............  

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de 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 de art. 205 �i 209 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� 
s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ............. formuleaz� contesta�ie împotriva Deciziei 

referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............., emis� de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., cu privire la suma de ............., 
reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
Petentul sus�ine c� formuleaz� contesta�ie întrucât decizia de obligare la 

plat� este nul� deoarece ma�ina pentru care ar trebui achitat� TVA nu mai este în 

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 
�

 
……… 
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utilizarea SC ............. SRL înc� din anul 2009, înaintea expir�rii contractului de 
leasing, pe motiv c� acesta a fost reziliat de c�tre proprietar, respectiv .............. 

Mai face precizarea c� SC ............. SRL a intrat în procedura de insolven�� 
înc� din luna decembrie 2008, iar din anul 2010 societatea a fost declarat� închis�, 
implicit administratorii firmei nemaidispunând de patrimoniul societ��ii, fiind instituit 
un cabinet de insolven�� ca administrator al societ��ii, care s-a ocupat de toate 
activele �i pasivele sale. 

Mai men�ioneaz� �i faptul c� societatea avea doi administratori cu drepturi 
egale, iar dispunerea pl��ii a fost f�cut� numai c�tre unul din ace�tia. 

 
II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............., 

emis� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., s-au stabilit 
în sarcina persoanei fizice ............. suma de ............., reprezentând accesorii 
aferente TVA. 

 
Pentru neachitarea la scaden�� a datoriei vamale reprezentând TVA, 

individualizat� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite  de controlul vamal nr. ............., s-au calculat accesorii 
aferente, pentru perioada 18.03.2011-30.11.2011. 

 
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 ............., reprezentând accesorii aferente TVA, 

stabilite suplimentar prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. 
............., emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este învestit� s� se 
pronun�e dac� persoana fizic� ............. 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 Decizia nr. ............., Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 

jude�ului Suceava a dispus respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei formulate 
de persoana fizic� împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite  de controlul vamal nr. ............., emis� în baza Procesului 
verbal de control nr. ............., întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Suceava, privind TVA în sum� de ............. lei, care a generat 
accesoriile contestate. 

Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............., s-au 
calculat pentru perioada 18.03.2011-30.11.2011 accesorii aferente TVA stabilit� prin 
Decizia pentru regularizarea situa�iei nr. ............., întrucât aceasta nu a fost achitat� la 
scaden��. 

 
În drept, sunt aplicabile prevederile: 
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• Art. 119 �i art. 120 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. 

 […]”. 
 
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”. 
 

• 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”. 
 
Din aceste 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 0,04%. 

 
Accesoriile în sum� de ............. s-au calculat pentru neachitarea la scaden�� 

a TVA în sum� de ............. lei, datorat� de persoana fizic�, �i au fost stabilite prin 
Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............., întocmit� de DRAOV 
.... 
 

Referitor la sus�inerea contestatoarei c� nu datoreaz� accesoriile 
deoarece decizia de obligare la plat� este nul� deoarece ma�ina pentru care ar trebui 
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achitat� TVA nu mai este în utilizarea SC ............. SRL înc� din anul 2009, înaintea 
expir�rii contractului de leasing, pe motiv c� acesta a fost reziliat de c�tre proprietar, 
respectiv ............., 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 TVA, a fost analizat prin Decizia DGFP Suceava nr. ............., prin care 
s-a respins contesta�ia formulat� cu privire la TVA în sum� de ............. lei, care a 
generat accesoriile. 

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�: 

 
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� debitul care a 

generat accesoriile sunt datorate �i nu a fost achitat 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 ............. aferente TVA, drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� 
contesta�ia formulat� cu privire la aceast� sum�. 

 
2. În ceea ce prive�te solicitarea contestatoarei de suspendare a 

soma�iei de plat� privind Decizia nr. ............., cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava are competen�a 
material� de a se învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere, în condi�iile în 
care conformitate cu prevederile OG 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, solicitarea contestatoarei de suspendare a soma�iei de plat�, 
nu intr� in competen�a sa material� de solu�ionare.  
 

În fapt, prin contesta�ia formulat�, persoana fizic� ............. solicit� 
suspendarea soma�iei de plat� privind Decizia nr. .............. 

   
În drept,  sunt aplicabile prevederile art. 215 din OG nr. 92/2003 privind 

Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz� c�: 
 
ART. 215 
“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 
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temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific�rile 
ulterioare. Instan�a competent� poate suspenda executarea, dac� se depune o 
cau�iune de pân� la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor 
al c�ror obiect nu este evaluabil în bani, o cau�iune de pân� la 2.000 lei. 

[…]”. 
 
Totodat� art. 14 alin. 1 �i alin. 2 din Legea nr. 554/2004 preivind 

contenciosul administrativ prevede: 
 
ART. 14 
“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.[…] 

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

[…]”. 
 

De asemenea, art. 172 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat� prevede : 
 

Contesta�ia la executare silit� 
(1) „Persoanele interesate pot face contesta�ie împotriva oric�rui act de 

executare efectuat cu înc�lcarea prevederilor prezentului cod de c�tre organele 
de executare, precum �i în cazul în care aceste organe refuz� s� îndeplineasc� un 
act de executare în condi�iile legii” (…).” 

(3) „Contesta�ia poate fi f�cut� �i împotriva titlului executoriu în 
temeiul c�ruia a fost pornit� executarea, în cazul în care acest titlu nu este o 
hot�râre dat� de o instan�� judec�toreasc� sau de alt organ jurisdic�ional �i dac� 
pentru contestarea lui nu exist� o alt� procedur� prev�zut� de lege. 

(4) Contesta�ia se introduce la instan�a judec�toreasc� competent� �i se 
judec� în procedur� de urgen��”.   

 
Având în vedere prevederile legale mai sus enun�ate, cererea 

contestatorului de suspendare a soma�iei de plat� privind privind Decizia nr. .............  
intr� sub inciden�a prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrativ, motiv pentru care Direc�ia General� a Finan�elor Publice Suceava nu se 
poate învesti cu solu�ionarea acestui cap�t de cerere întrucât competen�a material� de 
solu�ionare apar�ine 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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DECIDE: 
 
 
 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulate de persoana fizic� 

............., împotriva Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. ............., 
emis� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale ..., cu privire la 
suma de ............., reprezentând accesorii aferente TVA. 

 
2. Constatarea necompeten�ei materiale a Direc�iei Generale a Finan�elor 

Publice a jude�ului Suceava în solu�ionarea cererii formulate de persoana fizic�  
............. privind solicitarea de suspendare a soma�iei de plat� privind Decizia nr. 
.............. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 
 

 


