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Ministerul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor PubliceMinisterul FinanŃelor Publice    

AgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare FiscalăAgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală     
Direc Ń ia General ă  a F inan Ńelor  Publ ice a Jude Ńului  Harghi ta 

 
 
 

D E C I Z I A  nr. 161  din  2012  
privind soluŃionarea contestaŃiilor formulate de 

XY, 
înregistrate la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita  

sub nr. .../2011 şi nr. .../2011 
 

DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita a fost sesizată de 
DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita, prin adresa nr. 
.../2012, solicitând reluarea procedurii administrative privind soluŃionarea 
contestaŃiilor formulate de XY, cu domiciliu în comuna ..., judeŃul Harghita,  
înregistrate la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice Harghita sub nr. .../2011 şi 
nr. .../2011, soluŃionarea cărora a fost suspendată prin Deciziile nr. 69/2011 şi 
nr. 123/2011, în conformitate cu prevederile art. 214(1) din OrdonanŃa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.  

 
  DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita cu 
adresa nr. .../2012 a depus în dosarul cauzei OrdonanŃa Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Harghita din 2011, Dosar nr. .../P/2011, prin care s-a dispus 
scoaterea de sub urmărire penală faŃă de XY. 
 

ContestaŃiile au fost formulate împotriva Deciziei pentru 
regularizarea situa Ńiei privind obliga Ńiile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr. .../2011 , emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni 
Vamale Harghita, prin care s-a stabilit obligaŃii fiscale de plată în suma totală de 
x.xxx lei , reprezentând: 

 - x.xxx lei taxe vamale, 
 - x.xxx lei accize, 
 - x.xxx lei taxă pe valoarea adăugată, 

 
şi împotriva Deciziei privind calculul accesorilor pentru neplat a/nevărsarea 
la termen a obliga Ńiilor fiscale fa Ńă de bugetul de stat nr. .../2011 , emisă de 
DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita, pentru suma 
totală de xxx lei , reprezentând 

- xxx lei dobânzi de întârziere; 
- xxx lei penalităŃi de întârziere. 
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  ContestaŃiile au fost depuse în termenul prevăzut de art.207 (1) din 
OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
republicată în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Constatând că sunt îndeplinite dispoziŃiile art.205, art.209 (1), 
art.207 (1) şi art. 214(3) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală - 
republicat în M.O. partea I nr.513/31.07.2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice este investită să se pronunŃe 
asupra contestaŃiilor formulate de XY. 

 
I./1. Prin contestaŃia depusă la DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi 

OperaŃiuni Vamale Harghita, înregistrată sub nr. .../2011, solicită anularea 
Deciziei pentru regularizarea situaŃiei nr. .../2011, invocând următoarele motive: 

Contestatara precizează, că stabilirea obligaŃiilor de plată s-a făcut 
pe baza unei adrese a PoliŃiei oraşului ..., prin care aceasta a solicitat de la 
organele vamale comunicarea prejudiciului creat bugetului de stat de 
contestatoara. 

Contestatara consideră, că procesul verbal de constatare a 
infracŃiunii din data de ...2011 nu reprezintă un act definitiv de condamnare 
astfel, stabilirea de obligaŃii de plată de către DJAOV este prematură şi în faza 
de cercetare penală este un abuz din partea vămii. 

 Contestatara susŃine că conform Codului vamal nu se găseşte în 
nici una din situaŃiile în care se poate reŃine în sarcina sa o datorie vamală, 
având în vedere, că ea deŃinea Ńigările respective pentru consum propriu, fiind 
cumpărate de la o terŃă persoană.  Mai precizează că nu se cunoaşte Procesul 
verbal de constatare întocmit de organele de poliŃie, pe care nu l-a semnat şi 
nici nu cunoaşte nimic din cele arătate în acesta. 

 
I./2. Prin contestaŃia depusă la DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi 

OperaŃiuni Vamale Harghita, înregistrată sub nr. .../2011, solicită anularea 
Deciziei privind calculul accesorilor pentru neplata/nevărsarea la termen a 
obligaŃiilor fiscale faŃă de bugetul de stat nr. .../2011 pentru următoarele motive: 

Contestatara arată că în data de ... 2011 a achitat suma de x.xxx lei, 
obligaŃie de plată stabilită prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. .../2011 
(DRS), conform chitanŃei alăturate, cu toate că nu a fost condamnată pentru 
infracŃiunile pentru care s-a început cercetarea penală în dosarul .../P/2011, 
arătând că a depus contestaŃie şi împotriva DRS nr. .../2011, şi a cărei 
soluŃionare a fost suspendată până la pronunŃarea unei soluŃii pe latura penală. 

Se solicită comunicarea în scris a motivelor pentru care a fost 
întocmită Decizia nr. .../2011, considerând că DRS nr. ... a fost emisă abuziv, pe 
care însă a plătit-o, şi pentru care totuşi s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de 
întârziere ori în mod abuziv, ori din eroare. 
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II./1 Prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. .../2011, organele 

vamale din cadrul DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale 
Harghita au constatat următoarele: 

Având în vedere adresa nr. .../P/2011 al Inspectoratului de PoliŃie 
Harghita, PoliŃia Oraşului ..., prin care se solicită comunicarea prejudiciului creat 
bugetului de stat de către XY, se reŃin următoarele: 

Din procesul verbal de constatare a infracŃiunii din data de ...2011 
rezultă că a fost identificată numita XY, care deŃinea ... pachete de Ńigări marca 
VICEROY cu timbru din Republica Ucraina şi ... pachete de Ńigări marca DOINA 
cu timbru din Republica Moldova, fără documente de provenienŃă, respectiv 
orice alt document care să ateste plata drepturilor vamale de import aferente 
acestor bunuri. 
 Prin urmare se constată că cele ... pachete de Ńigări au fost sustrase 
de la supravegherea vamală, astfel, potrivit art. 224 şi art. 225 din Legea 
86/2006 sunt întrunite premisele legale pentru a lua naştere o datorie vamal ă 
în sum ă total ă de x.xxx lei , reprezentând x.xxx lei taxe vamale, x.xxx lei accize 
şi x.xxx lei taxa pe valoarea adăugată. 
 

II./2 Prin Decizia privind calculul accesorilor pentru 
neplata/nevărsarea la termen a obligaŃiilor fiscale faŃă de bugetul de stat nr. 
.../2011 DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita a 
calculat dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere în suma total ă de xxx lei. 

Accesoriile au fost calculate pe perioada ...2011 (data identificării 
produselor accizabile) - ...2011 (data achitării obligaŃiilor principale de x.xxx lei), 
având la bază prevederile art. 119, 120 şi 1201 din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările 
ulterioare. 

 
III. Luând în considerare cele prezentate mai sus, motivele 

prezentate de contestatara, documentele existente la dosarul cauzei precum şi 
actele normative în vigoare, se reŃine: 

 
1. Referitor la sum ă totala de x.xxx lei, reprezentând x.xxx lei 

taxe vamale, x.xxx lei accize şi x.xxx lei taxa pe valoarea ad ăugată, 
Direc Ńia general ă a finan Ńelor publice, prin Biroul de solu Ńionare a 
contesta Ńiilor este investit ă să se pronun Ńe dacă organele vamale în mod 
legal au stabilit aceste drepturi de import dup ă Ńigările de provenien Ńă din 
Republica Ucraina şi Republica Moldova g ăsite la numita XY, de Ńinute f ără 
documente de provenien Ńă, sustrase de la supravegherea vamal ă, în 
condi Ńiile în care prin Ordonan Ńa Parchetului de pe lâng ă Tribunalul 
Harghita din ...2011, Dosar nr. .../P/2011, s-a dis pus scoaterea de sub 
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urmărire penal ă faŃă de XY, pe motiv c ă faptele comise nu reprezint ă 
gradul de pericol social al unei infrac Ńiuni.  

 
În fapt , reluarea soluŃionării a contestaŃiei s-a făcut în urma solicitării 

DirecŃiei JudeŃene pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita, prin adresa nr. 
.../2012 cu care a depus în dosarul cauzei OrdonanŃa Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Harghita din ...2011, Dosar nr. .../P/2011, prin care s-a dispus 
scoaterea de sub urmărire penală faŃă de XY, cercetat pentru săvârşirea 
infracŃiunii de evaziune fiscală, contrabandă, deŃinerea în afara antredepozitului 
fiscal a produselor accizabile supuse marcării. 

Organul de soluŃionare a contestaŃiei, în conformitate cu prevederile 
pct. 10.2. şi 10.3. din OPANAF Nr. 2137 din 25 mai 2011 privind aprobarea 
InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală, prin adresa nr. .../AD/2012 a solicitat de la 
DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita să confirme 
dacă ordonanŃa parchetului a rămas definitivă şi irevocabilă. 

DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita cu 
adresa nr. .../2012 a comunicat adresa Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Harghita Dosar nr. .../P/2011 din data de ...2012, prin care acesta comunică că 
nu s-a formulat plângere împotriva ordonanŃei de scoaterea de sub urmărire 
penală faŃă de XY şi aplicarea unei sancŃiuni cu caracter administrativ.  

Din OrdonanŃa Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita din 
...2011, Dosar nr. .../P/2011, se rezultă că s-a dispus scoaterea de sub urmărire 
penală faŃă de XY, pe motivul că faptele comise nu reprezintă gradul de pericol 
social al unei infracŃiuni, aplicând o sancŃiune cu caracter administrativ, 
respectiv x.xxx lei amendă, confiscând Ńigările deŃinute, menŃionând că 
prejudiciul cauzat statului, respectiv drepturile de import în sumă totală de x.xxx 
lei au fost achitate.  

 
În drept , sunt incidente prevederile art. 214 alin.(3) din OrdonanŃa 

Guvernului nr.92/003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede: 

 „Procedura administrativă este reluată la încetarea motivului care a 
determinat suspendarea sau, după caz, la expirarea termenului stabilit de 
organul de soluŃionare competent potrivit alin. (2), indiferent dacă motivul care a 
determinat suspendarea a încetat sau nu.” 

Din ordonanŃa parchetului depusă în dosarul cauzei şi confirmarea 
organului vamal s-a constatat că motivul care a determinat suspendarea a 
încetat. 

Referitor la datoria vamală sunt aplicabile prevederile art. 224, art. 
225 alin.1 şi 2 din Legea 86/2006 privind Codul vamal  respectiv art. 202, 203 
din REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92 AL CONSILIULUI din 12 octombrie 
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1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, conform cărora datoria vamală la 
import ia naştere şi prin „(1) ... : a) introducerea ilegal ă pe teritoriul vamal al 
României a m ărfurilor supuse drepturilor de import  (2) Datoria vamală se 
naşte în momentul în care mărfurile sunt introduse ilegal. (3) Debitorii sunt : a) 
persoana care introduce ilegal mărfurile în cauză; b) orice persoană care a 
participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştia sau ar fi trebuit să ştie 
că o astfel de introducere este ilegală; c) orice persoan ă care a cump ărat sau 
a deŃinut m ărfurile în cauz ă şi care ştia sau ar fi trebuit s ă ştie, în 
momentul achizi Ńion ării sau primirii m ărfurilor, c ă acestea au fost 
introduse ilegal .”, sau art. 225 – prin sustragerea de sub supraveghere vamală 
a mărfurilor supuse drepturilor de import, în momentul sustragerii mărfurilor de 
sub supraveghere vamală.  

 Având în vedere că, în cazul unui import regulamentar, conform 
prevederilor art. 101 din Legea 86/2006 alin. 1 „Punerea în liberă circulaŃie 
conferă mărfurilor străine statutul vamal de mărfuri româneşti. alin. 2 Punerea în 
liberă circulaŃie atrage aplicarea măsurilor de politică comercială şi îndeplinirea 
formalităŃilor vamale prevăzute pentru importul mărfurilor, precum şi încasarea 
oricăror drepturi legal datorate”, iar potrivit art. 95 alin. 2 „În cazul în care 
acceptarea unei declaraŃii vamale conduce la naşterea unei datorii vamale 
pentru mărfurile cuprinse în aceea declaraŃie, liberul de vamă se acordă numai 
dacă cuantumul datoriei vamale a fost plătit sau garantat...”, este evident că în 
cazul deŃinerii fără forme legale de astfel de produse, sau a unui import 
neregulamentar, drepturile de import se consideră că sunt datorate din acelaşi 
moment.   

Potrivit art. 287 din Legea 86/2006, dispoziŃiile codului vamal şi cele 
cuprinse în alte reglementări vamale privind plata, garantarea, înscrierea în 
evidenŃele contabile, stingerea datoriei vamale şi remiterea drepturilor de import, 
cu excepŃia art. 163 şi 247 se aplic ă în mod corespunz ător şi pentru taxa pe 
valoarea ad ăugată şi pentru accize , care potrivit Codului fiscal, sunt în 
atribuŃiile autorităŃii vamale. 
 

Referitor la TVA, în art. 136 din Codul fiscal s-a prevăzut că în cazul 
în care la import bunurile sunt supuse taxelor vamale, faptul generator şi 
exigibilitatea intervin la data la care intervin faptul generator şi exigibilitatea 
respectivelor taxe, iar conform art.157 alin. 3 din Legea 571/2003, „Taxa pentru 
importuri de bunuri, cu excepŃia importurilor scutite de taxă, se plăteşte la 
organul vamal, în conformitate cu reglementările în vigoare privind plata 
drepturilor de import.” 

 
În ceea ce priveşte accizele, potrivit art. 20621 alin. 7 din Legea 

571/2003 privind Codul fiscal: ”DeŃinerea de produse accizabile în afara 
antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, 
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atrage plata acestora....(10) Este interzisă deŃinerea unui produs accizabil în 
afara antrepozitului fiscal, dacă acciza pentru acel produs nu a fost percepută.”, 
iar în art. 2069 din Codul fiscal este prevăzut: (1) Persoana plătitoare de accize 
care au devenit exigibile este:.....b) în ceea ce priveşte deŃinerea unor produse 
accizabile, astfel cum se menŃionează în art 2067 alin. (1) lit b): persoana care 
deŃine produse accizabile sau orice alt ă persoan ă implicat ă în de Ńinerea 
acestora ;.....d) în ceea ce priveşte importul unor produse accizabile, astfel cum 
se menŃionează la art. 2067 alin.(1) lit.d): persoana care declară produsele 
accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului 
ori, în cazul unui import neregulamentar, orice altă persoană implicată în 
importul acestora....”. 

Pentru considerentele expuse mai sus, având în vedere prevederile 
art. 224, 225 din Codul vamal privind debitorii datoriei vamele, respectiv 
celelalte reglementări legale arătate referitoare la deŃinătorul de produse 
accizabile în afara unui regim suspensiv şi care este posibil la plata accizelor, se 
reŃine, că în baza informaŃiilor primite, organele vamale în mod legal au stabilit 
drepturile de import în sum ă total ă de x.xxx lei  prin Decizia pentru 
regularizarea situaŃiei nr. .../2011, ca urmare contesta Ńia pentru acest cap ăt 
de cerere se respinge ca neîntemeiat ă. 

 
Se precizează, că prin OrdonanŃa din 18.11.2011, Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Harghita, în Dosarul nr. .../P/2011, a dispus scoaterea de sub 
urmărire penală faŃă de XY, dar motivul nefiind că fapta nu există, iar unul din 
motivele pentru scoaterea urmăririi penale era că numita XY a achitat prejudiciul 
cauzat statului, respectiv drepturile de import în sumă totală de x.xxx lei. Prin 
acesta însăşi parchetul confirmă legalitatea stabilirii drepturilor de import 
aferente Ńigărilor de provenineŃă din Republica Ucraina şi Republica Moldova 
găsite la numita XY. 

 
2. În ceea ce prive şte dobânzile şi penalit ăŃiile de întârziere în 

sum ă total ă de xxx lei , stabilite prin Decizia privind calculul accesorilor pentru 
neplata/nevărsarea la termen a obligaŃiilor fiscale faŃă de bugetul de stat nr. 
.../2011. 

 
În fapt , obligaŃiile de plată principale, respectiv drepturile de import 

în sumă totală de x.xxx lei, au fost achitate de contestatara la data de 2011 cu 
chitanŃa nr. ... emisă de DJAOV Harghita. Accesoriile fiind calculate pe perioada 
2011 – 2011, adică de la data scadenŃei până la data plăŃii, inclusiv. 

 
În drept , accesoriile sunt reglementate de art. 119 alin. 1 din 

OrdonanŃa Guvernului nr. 92/003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare OG 92/2003 „Pentru 
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neachitarea la termenul de scaden Ńă de către debitor a obliga Ńiilor de plat ă, 
se datoreaz ă după acest termen dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere. ”, iar în 
art. 120 alin. 1 este reglementat: „Dobânzile se calculează pentru fiecare zi de 
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până 
la data stingerii sumei datorate inclusiv.”  Iar conform art. 1201  alin. 1: „Plata cu 
întârziere a obliga Ńiilor fiscale se sanc Ńionează cu o penalitate de întârziere 
datorat ă pentru neachitarea la scaden Ńă a obliga Ńiilor fiscale principale”.  

 

Având în vedere că, nu s-a cunoscut data exactă a introducerii 
acestor mărfuri pe teritoriul statului, s-a luat ca şi moment al naşterii datoriei 
vamale cea mai îndepărtată dată cunoscută, care este data identificării 
produselor accizabile, respectiv ...2011, astfel dobânzile şi penalităŃile de 
întârziere au fost calculate în mod temeinic şi legal începând cu ziua imediat 
următoare acestei date, până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv 
data plăŃii ...2011. 

 
Urmare celor reŃinute şi conform principiului de drept „accesorium 

sequitur principale”, se respinge ca neîntemeiat ă şi contestaŃia împotriva 
Deciziei privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevărsarea la termen a 
obligaŃiilor fiscale faŃă de bugetul de stat nr. .../2011 pentru suma totală de xxx 
lei reprezentând dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere aferente drepturilor de 
import. 

  
Pentru considerentele arătate în conŃinutul deciziei şi în temeiul 

prevederilor art. 206, art. 209, art. 214 şi art. 216 din OrdonanŃa Guvernului 
nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
 

 DECIDE: 
 
1. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate împotriva 

Deciziei pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. .../2011, emisă de DirecŃia JudeŃeană pentru Accize şi 
OperaŃiuni Vamale Harghita, pentru suma totală de x.xxx lei , reprezentând: 

 - x.xxx lei taxe vamale, 
 - x.xxx lei accize, 

- x.xxx lei taxa pe valoarea adăugată. 
2. Respingerea ca neîntemeiată a contestaŃiei formulate împotriva 

Deciziei privind calculul accesorilor pentru neplata/nevărsarea la termen a 
obligaŃiilor fiscale faŃă de bugetul de stat nr. .../2011, emisă de DirecŃia 
JudeŃeană pentru Accize şi OperaŃiuni Vamale Harghita, pentru suma totală de 
xxx lei , reprezentând 
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- xxx lei dobânzi de întârziere; 
- xxx lei penalităŃi de întârziere. 

 
  Prezenta decizie poate fi atacată la Tribunalul Harghita, în termen de 
6 luni de la comunicare, potrivit procedurii legale. 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV,   

 


