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DECIZIA NR. 7 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de ASOCIA�IA INTERNA�IONAL�   

 înregistrat� la  Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale  
 
 

  
 Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iunii Vamale 
Cara�-Severin sub nr..2008, ASOCIA�IA INTERNA�IONAL�  se îndreapt� împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 2008, prin care s-a 
stabilit în sarcina sa, suma total� de lei, reprezentând: 
 - lei - major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
 -       lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
 -      lei - major�ri de întârziere aferente accizelor; 
 - lei - major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�; 
 -    ei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
 -         lei - penalit��i de întârziere aferente comisionului vamal 
                  -        lei -  penalit��i de întârziere aferente accizelor; 
 -    lei-  penalit��i de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat�. 
 
 Contesta�ia formulat� de ASOCIA�IA INTERNA�IONAL� împotriva Deciziei 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. 2008 a fost transmis� de 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale prin adresa nr..2008 c�tre D.G.F.P. 
înregistrat� sub nr. 2008 
 
 Contesta�ia este depus� în termen legal prev�zut de art.207(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 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice 
Cara�-Severin, este legal învestit cu solu�ionarea contesta�iei. 
 
 I. Prin contesta�ia formulat� ASOCIA�IA INTERNA�IONAL�  solicit� anularea 
Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. .2008, întrucât 
titlul executoriu care st� la baza deciziei atacate, respectiv Actul Constatator nr..1999, ”este lovit 
de prescrip�ie, conform Decretului 167/1958 �i a disp.art.93 din Codul fiscal”. 
 De asemenea, contestatoarea mai sus�ine faptul c�, suma re�inut� ini�ial în sarcina 
sa, în sum� de 2.340 lei este prescris� în prezent, ”sens în care major�rile calculate pentru anii 
2000 – 2007 reprezint� sume calculate în baza unei obliga�ii fa�� de bugetul de stat, prescris�, 
fiind nule”. 
 
 Argumenta�ia juridic� a contestatoarei: 
 - O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�; 
 - Decretul nr.167/1958 privitor la prescrip�ia extinctiva. 
 

 

 Ministerul Finan�elor Publice 
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Cara�-Severin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii 
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 II. Prin Decizia  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr..2008, organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�eane pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, 
stabilesc în sarcina ASOCIA�IEI INTERNA�IONALE suma total� de lei reprezentând major�ri �i 
penalit��i de întârziere aferente debitului, în sum� de lei, stabilit prin Actul constator privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului  nr./.1999. 
  Major�rile �i penalit��ile de întârziere au fost calculate în conformitate cu 
prevederile art.86, lit.c) �i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
 
 III. Luând în considerare constat�rile organelor vamale, motivele invocate de 
contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele normative invocate, se 
re�in urm�toarele: 
 
 Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor Publice prin 
Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, se poate pronun�a asupra obliga�iilor de plat� accesorii 
stabilite de organele vamale prin Decizia  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. /.2008, în condi�iile în care obliga�ia principal� a fost 
stabilit� prin  Actul constatator nr. din data de 1999 iar din documentele aflate la dosarul 
cauzei nu rezult� dac� pentru perioada 2000 – 2007 termenul de prescrip�ie a fost 
întrerupt. 
 
 În fapt, prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. .2008 s-a stabilt în sarcina contestatoarei suma total� de lei, reprezentând major�ri �i 
penalit��i de întârziere aferente debitului în sum� de  lei, stabilit �i individualizat de c�tre 
organele vamale prin Actul constator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului 
nr..1999. 
  Actul Constator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr./.1999 
având ca titular de opera�iune ASOCIA�IA INTERNA�IONAL� a fost încheiat ca urmare a 
înc�lc�rii prevederilor art.284, alin.(1) �i alin.(2), art.286 �i pct.19 din Anexa nr.6 din 
Regulamentul vamal, aprobat prin H.G. nr.626/1997, stabilit� prin procesul verbal de control 
nr.3393/28.05.1999 al Biroului de Control Financiar �i de Gestiune Vamal� din cadrul Direc�iei 
Regionale Vamale prin care s-au  recalculat �i stabilit în sarcina sa diferen�e în plus de plat� 
reprezentând drepturi vamale în sum� total� de lei. 
  
 Având în vedere c�, contestatoarea nu �i-a achitat sum� de lei stabilit� prin Actul 
Constator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr./999, organele vamale din 
cadrul Direc�iei Jude�eane pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, în temeiul prevederilor art.86, 
lit.c) �i art.116 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, au calculat 
major�ri de întârziere aferente drepturilor vamale, pentru perioada 01.10.2000 – 31.12.2007, în 
sum� total� de  lei �i penalit��i de întârziere în sum� total� de lei, emi�ând Decizia nr./.2008 
referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale. 
  
 Prin adresa  nr..2008 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii din cadrul Direc�iei Generale a 
Finan�elor Publice a solicitat Direc�iei Jude�eane pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, întocmirea 
Referatului cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, precum �i copii ale documentelor care au 
leg�tur� cu cauza supus� solu�ion�rii. 
 Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, prin adresa nr.2008, 
înregistrat� la D.G.F.P. sub nr. r�spunde solicit�rii Serviciului Solu�ionare Contesta�ii înainteaz� 
Referatul cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei, Actul Constator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr./.1999,  f�r� a anexa �i alte documente care au leg�tur� cu cauza 
supus� solu�ion�rii. 
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 În drept, sunt aplicabile prevederile O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal� 
republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, care precizeaz�: 
 
Art. 231 
    „Dispozi�ii privind termenele 
    Termenele în curs la data intr�rii în vigoare a prezentului cod se calculeaz� dup� normele 
legale în vigoare la data când au început s� curg�.” 
 
 Potrivit articolului mai sus men�ionat aceste dispozi�ii legale sunt cu caracter general care 
reglementeaz� situa�ia termenelor care au început s� curg� sub inciden�a legilor anterioare �i 
pentru care legiuitorul a statutat c� r�mân supuse legilor vechi, ca excep�ie expres� de la 
principiul neretroactivit��ii. 
  
 Având în vedere c� organele vamale au stabilit în sarcina contestatoarei diferen�a în plus 
de plat� reprezentând drepturi vamale prin Actul Constator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului nr.356/12.11.1999, norma legal� în vigoare la data la care a început s� curg� 
prescrip�ia dreptului de a cere executarea silit� este O.G. nr.11/1996 privind executarea 
crean�elor bugetare, care  precizeaz� la: 
 
    „ Art. 97 
    Termenele de prescrip�ie a dreptului de a cere executarea silit� privind o crean�� bugetar� 
încep la data când, potrivit legii, se na�te acest drept. 
     
    Art. 98 
    Dreptul de a cere executarea silit� a crean�elor bugetare se prescrie dup� cum urmeaz�: 
    a) în termen de 5 ani de la data na�terii dreptului de a cere executarea silit� pentru crean�ele 
bugetare provenind din impozite, taxe, alte contribu�ii stabilite potrivit legii, precum �i din 
major�rile aferente; 
    b) în termen de 3 ani de la data na�terii dreptului de a cere executarea silit� pentru crean�ele 
bugetare provenind din amenzi ori reprezentând alte crean�e bugetare decât cele prev�zute la lit. 
a), precum �i pentru major�rile de întârziere aferente.    
 
    Art. 99 
    Termenele de prescrip�ie prev�zute la art. 98 se  întrerup: 
    a) în cazurile �i în condi�iile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescrip�ie a 
dreptului la ac�iune; 
    b) pe data îndeplinirii de c�tre debitor, înainte de începerea execut�rii silite sau în cursul 
acesteia, a unui act voluntar de executare a obliga�iei prev�zute în titlul executoriu ori a 
recunoa�terii, în orice alt mod, a datoriei; 
    c) pe data îndeplinirii, în cursul execut�rii silite, a unui act de executare silit�; 
    d) pe data  întocmirii, în condi�iile prezentei  ordonan�e, a actului de constatare a insolvabilitatii 
debitorului; 
    e) în alte cazuri prev�zute de lege.“   
  

Din analiza documentelor existente la dosarul contesta�iei, se re�ine c�, organele vamale 
în cuprinsul Referatului cu propuneri de solu�ionare a contesta�iei  nu precizeaz� dac� termenul 
de prescrip�ie, referitor la debitul stabilit prin Actul constator privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului nr. /1999, a fost întrerupt prin emiterea �i comunicarea unei soma�ii dac� au 
mai fost calculate major�ri de întârziere aferente debitului printr-un Proces Verbal privind calculul 
dobânzilor de întârziere �i al penalit��ilor sau prin Decizie referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale, în perioada de când s-a n�scut debitul �i pân� în prezent. În 
contextul celor de mai sus, de precizat este faptul c� la dosarul cauzei,  organele vamale nu 
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anexeaz� documente din care s� rezulte de când începe s� curg� termenul de prescrip�ie pentru 
obliga�ia principal� stabilit� prin actul constatator �i nici dac� au ac�ionat înl�untru termenului de 
prescrip�ie potrivit dispozi�iilor legale mai sus men�ionate. 

 
De asemenea, organele vamale nu s-au pronun�at asupra su�inerilor contestatoarei, 

respectiv „AC.2009, este lovit de prescrip�ie, conform Decretului 167/1958 �i a disp.art.93 din 
Codul fiscal”  rezumându-se la a�i exprima punctul de vedere doar prin men�iunea „respingerea 
contesta�iei depuse de c�tre ASOCIA�IA INTERNA�IONALE �i men�inerea m�surilor din Decizia 
nr./.2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anul 
curent/precedent emise de c�tre DJAOV prin care s-a stabilit obliga�ia de plat� a sumei de lei.” 

 
Având în vedere cele de mai sus,  precum �i faptul c� din documentele anexate la dosarul 

contesta�iei nu rezult� dac� exist� situa�ii de întrerupere a prescrip�iei, potrivit actelor normative 
enun�ate mai sus, organele de solu�ionare a contesta�iilor se afl� în imposibilitate de a se 
pronun�a asupra major�rilor de întârziere �i a penalit��ilor de întârziere stabilite prin Decizia 
nr.122/22.10.2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, astfel c� 
se va face aplica�iunea prevederilor art.216, alin.(3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, conform c�ruia: 
 
“(3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul administrativ atacat, situa�ie în care 
urmeaz� s� se încheie un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele 
deciziei de solu�ionare “, 
  
urmând a se desfiin�a Decizia  referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr./.2008 emis� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale, pentru suma 
total� de lei reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere aferente debitului stabilit de organele 
vamale prin Actul constator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr./.1999, 
urmând ca organele vamale, prin alt� echip� decât cea care a efectuat verfificarea s� 
reanalizeze situa�ia de fapt, luând în considerare cele re�inute prin prezenta, pentru aceia�i 
perioad� �i acela�i tip de impozit, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de 
impunere.      
  
  În ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se va avea în vedere prevederile pct.12.7 �i 
12.8 din Ordinul nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat�, care 
precizeaz�: 
 
 12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare in termen de 30 de zile de la data 
comunicarii, iar verificarea va viza strict aceeasi perioada �i acelasi obiect al contesta�iei pentru 
care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente. 
 
  12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de solu�ionare, 
nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decat cele din actul desfiin�at, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.” 
 
 Pentru considerentele men�ionate mai sus �i în baza art.97, art.98, art.99 din O.G. 
nr.11/1996 privind executarea crean�elor bugetare, art. 216, alin. (3) �i art. 231 din O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, 
pct.12.7 �i pct.12.8 din Ordinul nr. 519/ 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal�, republicat� se: 
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D E C I D E  
 
 
 Desfiin�area Deciziei referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
nr./.2008, pentru suma total� de 6.109 lei reprezentând major�ri �i penalit��i de întârziere 
aferente debitului stabilit de organele vamale prin Actul constator privind taxele vamale �i alte 
drepturi cuvenite bugetului nr./.1999  
  
 urmând ca organele vamale, printr-o alt� echip� decât cea care a efectuat verificarea, s� 
reanalizeze situa�ia de fapt pentru aceia�i perioad� �i acela�i tip de impozit, �inând cont de cele 
re�inute în cuprinsul prezentei decizii �i prevederile legale aplicabile în spe�� în perioada 
verificat�, iar, în func�ie de cele constatate s� emit� o nou� decizie de impunere.      
 


