
 
      

 
 

 
������������

       
   
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 48  
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de dl. x,  

înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cara�-Severin   
sub nr.x/06.03.2013 

 
 

 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 

Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Cara�-Severin-Compartiment Juridic prin adresa nr.x/11.03.2013, 
înregistrat� la D.G.F.P. Cara�-Severin sub nr.x/22.03.2013, asupra contesta�iei 
formulat� prin avocat, de dl. x, cu domiciliul în x, nr.x, jud. x �i cu domiciliul 
procedural ales în vederea comunic�rii actelor de procedur� la „Cabinet Avocat x”  
cu sediul în x, str. x, nr.x, sc. x, ap.x, jud. x 

 
Dl. x contest� Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 

obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013 prin care s-a stabilit suma total� de xlei 
reprezentând: 

-    x lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
-  x lei - major�ri de întârziere aferente accizelor; 
-    x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

           Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.207 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 
 

Constatând c�, în spe��, sunt întrunite dispozi�iile art.205 �i art.209 alin.(1) 
lit.a) 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 Cara�-
Severin, prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este legal învestit� cu solu�ionarea 
contesta�iei.   
        

I. Prin contesta�ia formulat� dl. x se îndreapt� împotriva Deciziei referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013 prin care s-
au calculat în mod nelegal accesorii aferente obliga�iilor fiscale în cuantum de x lei 
solicitând anularea acesteia. 

Contestatorul arat� c� din aceast� perspectiv�, se impune a fi subliniat faptul 
c� la data de 21.02.2013, a formulat în termenul legal, în temeiul art.7 din Legea 
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 Direc�ia General� a Finan�elor  
 Publice Cara�-Severin 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii  

Str. Valea Domanului II, nr.17  
Localitatea Re�i�a    
Jude�ul Cara�-Severin 
Tel : 0255/214197 
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nr.554/2004, coroborat cu art.205-207 din Codul de procedur� fiscal� adoptat prin 
O.G. nr.92/2003, republicat�, contesta�ie împotriva Procesului verbal de control 
nr.x/19.01.2013 �i a Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x/24.01.2013, solicitând Direc�iei 
Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Cara�-Severin anularea titlului de 
crean��. 

Întrucât procedura solu�ion�rii contesta�iei împotriva Procesului verbal de 
control nr.x/19.01.2013 �i a Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x/24.01.2013 se afl� în desf��urare 
contestatorul consider� c� perceperea accesoriilor aferente obliga�iilor fiscale în 
cuantum de x lei, este nelegal� �i injust�, întrucât procedur� contesta�iei este 
suspensiv� de executare în temeiul art.205-207 din Codul de procedur� fiscal� 
adoptat prin O.G. nr.92/2003, republicat�. 

 
La contesta�ia formulat� a anexat în copie: 
- Decizia nr.x/20.02.2013 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 

obliga�iilor fiscale; 
- contesta�ia împotriva procesului verbal de control nr.x/19.01.2013 �i a 

deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
control nr.x/24.01.2013; 

- dovada expedierii contesta�iei împotriva procesului verbal de control 
nr.x/19.01.2013 �i confirmarea de primire a contesta�iei. 

 
 II. Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr.x/20.02.2013, organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize 
�i Opera�iuni Vamale Cara�-Severin, au stabilit în sarcina dl. x major�ri de întârziere 
în sum� total� de x lei calculate pentru perioada 25.01.2013-20.02.2013, pentru 
neachitarea la scaden�� a drepturilor vamale în sum� total� de x stabilite prin Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr.x/24.01.2012. 
  
  III. Luând în considerare, motivele invocate de contestator, documentele 
existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative în vigoare invocate de 
organele vamale, se re�in urm�toarele: 
 

Cauza supus� solu�ion�rii Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-
Severin prin Serviciul Solu�ionare Contesta�ii este dac� major�rile de întârziere 
în sum� de 318 lei stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013 sunt legal datorate în 
condi�iile în care la controlul efectuat s-au constatat diferen�e de taxe vamale, 
accize �i taxa pe valoarea ad�ugat� care au fost stabilite ca obliga�ii de plat� 
prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr.x/24.01.2013, aceste major�ri de întârziere fiind 
calculate în continuarea celor stabilite prin decizia de regularizare anterior 
men�ionat�. 
 

În fapt, organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Cara�-Severin prin Decizia referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013 au calculat major�ri de 
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întârziere în sum� total� de x lei, pentru perioada 25.01.2013-20.02.2013, pentru 
neachitarea la termen a drepturilor vamale în sum� de x lei stabilite prin Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr.x/24.01.2013. 

Se re�ine c�, prin Decizia referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013, organele vamale au calculat accesorii în 
continuarea celor stabilite prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x/24.01.2013. 

 
 Accesoriile au fost calculate în conformitate cu prevederile art.119 -120 din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

 
În drept, potrivit prevederilor dispozi�iilor art.224 din Legea nr.86/2006 privind 

Codul vamal: 
 

“Art. 224 
    (1) Datoria vamal� la import ia na�tere �i prin: 
    a) introducerea ilegal� pe teritoriul vamal al României a m�rfurilor supuse 
drepturilor de import; 
    b) introducerea ilegal� a m�rfurilor pe teritoriul vamal al României dintr-o zon� 
liber� sau antrepozit liber aflat pe teritoriul României. În sensul prezentului articol, 
introducerea ilegal� reprezint� orice introducere care încalc� dispozi�iile art. 64-67 �i 
art. 195 lit. b). 
    (2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care m�rfurile sunt introduse 
ilegal. 
    (3) Debitorii sunt: 
    a) persoana care introduce ilegal m�rfurile în cauz�; 
    b) orice persoan� care a participat la introducerea ilegal� a m�rfurilor �i care �tia 
sau ar fi trebuit s� �tie c� o astfel de introducere este ilegal�; 
    c) orice persoan� care a cump�rat sau a de�inut m�rfurile în cauz� �i care �tia sau 
ar fi trebuit s� �tie, în momentul achizi�ion�rii sau primirii m�rfurilor, c� acestea au 
fost introduse ilegal.” 

Iar, potrivit art.255 alin.(1) lit.b) din acela�i act normativ: 
   “(1) Dac� cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit: 
[...] 
    b) se percep major�ri de întârziere, potrivit normelor în vigoare.” 

 
Potrivit prevederilor O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 

republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
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 
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    (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 este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere �i poate fi 
modificat prin legile bugetare anuale.” 
 
 Fa�� de prevederile legale sus men�ionate, se re�ine c� pentru neachitarea la 
termenul de scaden�� a obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen 
dobânzi de întârziere. Totodat�, 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. 
 

Din documentele existente la dosarul cauzei se re�ine c� taxa vamal� în sum� 
de x lei, accize �igarete în sum� de x lei �i taxa pe valoarea ad�ugat� în sum� de x 
lei au fost stabilite suplimentar de plat� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr.x/24.01.2013. Prin 
aceea�i decizie de impunere organele vamale au calculat pân� la data de 
24.01.2013 �i major�ri �i penalit��i de întârziere în sum� total� de x lei aferente 
taxelor vamale, în sum� total� de x lei aferente accizelor pentru �igarete �i în sum� 
total� de xlei aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 
 

Având în vedere c� accesoriile stabilite prin Decizia referitoare la obliga�iile de 
plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr.x/20.02.2013 au fost calculate de c�tre 
organele fiscale în continuarea celor stabilite prin decizia de impunere, neachitate la 
scaden��, rezult� c� organele vamale au procedat în conformitate cu dispozi�iile 
legale în materie. 

 
Referitor la argumentul contestatorului cu privire la faptul c� procedura 

contesta�iei împotriva Procesului verbal de control nr.x/19.01.2013 �i a Deciziei 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr.x/24.01.2013 se afl� în desf��urare, considerând c� perceperea 
accesoriilor aferente obliga�iilor fiscale este nelegal�, întrucât procedura contesta�iei 
este suspensiv� de executare în temeiul art.205-207 din Codul de procedur� fiscal� 
adoptat prin O.G. nr.92/2003 republicat�, acesta nu poate fi re�inut în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, întrucât în conformitate cu prevederile art.215 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, introducerea contesta�iei pe calea administrativ� de atac nu 
suspend� executarea actului administrativ fiscal. 

De men�ionat este faptul c�, contesta�ia formulat� împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr.x/24.01.2013 a fost solu�ionat� prin Decizia nr.x/10.04.2013 emis� de Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin, fiind dispus� respingerea acesteia ca 
neîntemeiat�. 

Având în vedere c� dl. x nu contest� modul de calcul al accesoriilor sub 
aspectul cotelor aplicate, num�rul de zile pentru care au fost calculate, însum�ri ale 
bazei de calcul, în baza art.216 alin.(1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
care prevede: 
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 “Contesta�ia poate fi respins� c�: 
a) neîntemeiat�, în situa�ia în care argumentele de fapt �i de drept prezentate 

în sus�inerea contesta�iei nu sunt de natur� s� modifice cele dispuse prin actul 
administrativ fiscal atacat;”, se va respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� de 
dl. x împotriva Deciziei referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr.x/20.02.2013 prin care au fost stabilite major�ri de întârziere în sum� total� 
de xlei. 

 
Pentru considerentele men�ionate în cuprinsul deciziei �i în temeiul actelor 

normative invocate în prezenta decizie �i în baza prevederilor art.216 alin.(1) din 
O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare coroborat cu pct.11.1, lit.a) din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei 
Na�ionale de Administrare Fiscal� nr.450/2013 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, se: 
 
 

D E C I D E 
 
 

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de dl. x împotriva 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr.x/20.02.2013 pentru suma total� de x lei, reprezentând: 

-    x lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
-  x lei - major�ri de întârziere aferente accizelor; 
-    x lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�. 

 
 

  Prezenta decizie este definitiv� în sistemul c�ilor administrative de atac �i 
poate fi atacat�, conform procedurii legale, în termen de 6 luni, la Tribunalul Cara�-
Severin. 

  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
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