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DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC SRL, înregistrat� la Direc�ia 

Regional� Vamal� sub nr./20.06.2006 
 
 
 Biroul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice, a fost sesizat de Direc�ia Regional� Vamal� prin adresa nr./29.06.2006, 
înregistrat� la DGFP sub nr./05.07.2006, asupra contesta�iei formulat� de SC SRL , 
str.Unirii, nr., jud., privind obliga�ia vir�rii la bugetul de stat a sumei de 96.073 lei, 
reprezentînd: 

- 59.369 lei – major�ri de întîrziere aferente taxe vamale; 
- 35.792 lei – major�ri de întîrziere aferente TVA; 
-      912 lei – major�ri de întîrziere aferente comision vamal. 

 Suma de 96.073 lei a fost stabilit� de organele vamale, din cadrul Direc�iei 
Regionale Vamale, prin procesul verbal de calcul al major�rilor de întîrziere 
nr./24.05.2006. 
 Împotriva procesului verbal de calcul al major�rilor de întîrziere nr./24.05.2006 
formuleaz� �i depune contesta�ie la Direc�ia Regional� Vamal�, înregistrat� sub 
nr./20.06.2006. Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din 
OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 Constatînd c�, în spe��, sînt întrunite dispozi�iile art.175 �i art.179 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Compartimentul 
Solu�ionare Contesta�ii este legal învestit în solu�ionarea contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� SC SRL solicit� anularea procesului verbal de 
calcul al major�rilor de întîrziere nr./24.05.2006, întrucît debitele stabilite prin procesul 
verbal de control nr./27.11.2003 au fost achitate integral. Totodat�, contestatoarea 
consider� c�, Direc�ia Regional� Vamal� a procedat la calcularea unor diferen�e de 
major�ri de întîrziere pentru interval de timp în care opera suspendarea execut�rii 
dispus� de Tribunalul, prin încheierea pronun�at� în �edin�a public� din 27.04.2004 în 
dosarul nr.. 
 
 II. Major�rile de întîrziere datorate, stabilite prin procesul verbal de calcul al 
major�rilor de întîrziere nr./24.05.2006, reprezint� accesorii ale crean�ei principale, în 
cuantum de 165.345,68 lei prev�zut� în procesul verbal de control nr./27.11.2003. 
Calculul major�rilor de întîrziere s-a f�cut de la data de 27.11.2003, pîn� la data de 
17.05.2006, avîndu-se în vedere c�, accesoriile aferente diferen�elor de drepturi 
vamale pîn� la data de 27.11.2003 au fost stabilite prin procesul verbal de control 
nr./27.11.2003.    
 
 III. Luînd în considerare motiva�iile contestatorului, documentele existente la 
dosarul cauzei, precum �i reglement�rile legale în vigoare, se re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, SRL datoreaz� maj�rori de întîrziere 
pentru perioada 27.11.2003 – 17.05.2006, perioad� în care este suspendat� 
executarea silit� de c�tre Tribunalul, pîn� la solu�ionarea litigiului care a avut ca 
obiect contesta�ia formulat� împotriva debitului principal stabilit prin procesul verbal 
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de control nr./27.11.2003, întocmit de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale 
Vamale. 
 
 În fapt, major�rile de întîrziere calculate prin procesul verbal nr./24.05.2006 
sînt aferente unui debit principal stabilit prin procesul verbal de control nr./27.11.2003, 
întocmit de organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale Vamale . Procesul verbal 
de control nr./27.11.2003 a fost contestat �i a urmat procedura de contestare, 
conform OG nr.13//2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor 
dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
Finan�elor Publice, act normativ în vigoare la data controlului. 
 Procedura de contestare se finalizeaz�, a�a cum men�ioneaz� �i contestatorul, 
prin decizie pronun�at� în �edin�a public� din 30.03.2006, conform c�reia Curtea de 
Apel respinge ac�iunea contestatorului �i men�ine m�surile dispuse prin procesul 
verbal de control nr./27.11.2003. 
 Ca urmare, major�rile de întîrziere stabilite prin procesul verbal nr./24.05.2006, 
reprezint� accesorii ale crean�ei principale – 165.345,68 lei, prev�zut� în procesul 
verbal de control nr./27.11.2003. Calculul major�rilor de întîrziere s-a f�cut de la data 
de 27.11.2003 pîn� la data de 17.05.2006, avîndu-se în vedere c�, accesoriile 
aferente diferen�elor de drepturi vamale pîn� la data de 27.11.2003 au fost stabilite 
prin procesul verbal de control nr./27.11.2003. 
 Astfel, Direc�ia Regional� Vamal� procedeaz� la punerea în executare a 
procesului verbal nr./27.11.2003 prin înfiin�area popririi asupra conturilor societ��ii. 
 Afirma�ia contestatoarei conform c�reia Direc�ia Regional� Vamal�  a înc�lcat 
dispozi�iile legale în materie nu poate fi re�inut� întrucît nu este sus�inut� �i motivat� 
în drept. 
 
 În drept, sînt incidente prevederile OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�: 
 - art.185, alin.(1) care prevede: „Introducerea contesta�iei pe calea 
administrativ� de atac nu suspend� executarea actului administrativ fiscal”; 
 - art. 116, alin.(1) care prevede: „Major�rile de întîrziere se calculeaz� pentru 
fiecare zi de întîrziere, începînd cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i 
pîn� la data stingerii sumei datorate, inclusiv”. 
 Avînd în vedere cele de mai sus se re�ine c�, organele vamale din cadrul 
Direc�iei Regionale Vamale, au procedat corect �i în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare la întocmirea procesului verbal de calcul al major�rilor de întîrziere 
nr./24.05.2006, contestatoarea datorînd suma de 96.073 lei, reprezentînd major�ri de 
întîrziere, calculate pentru perioada 27.11.2003 – 17.05.2006, aferente crean�ei 
principale, în sum� de 165.345,69 lei, stabilit� prin procesul verbal de control 
nr./27.11.2003.  
 
 Pentru considerentele ar�tate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 
art.183(1) �i art.186(1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� se 

D E C I D E 
 
 Respingerea contesta�iei formulat� de SC SRL, ca neîntemeiat�. 


