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DECIZIA NR. __112___ 

din __15.11.2011_________ 
 
 

  privind  solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC X SRL 
cu sediul în localitatea ....,  X nr. X, jud. Suceava 

 înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
    a jude�ului Suceava sub nr. X din 26.10.2011 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i prin adresa nr. X din 
18.10.2010, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr. X din 26.10.2011 cu privire la contesta�ia formulat� de SC X SRL 
SUCEAVA. 

 

SC X SRL cu sediul în municipiul ...., X, nr. X, jude�ul Suceava, contest� 
m�surile stabilite prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. X din 20.09.2011 emise de Direc�ia Regionale pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Ia�i, privind suma total� de X lei reprezentând: 

� X lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
� X lei major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
� X lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

 
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 art. 209 
alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

I. SC X SRL contest� m�surile stabilite prin Deciziile referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale nr. X din 20.09.2011 
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emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, privind 
suma total� de X lei reprezentând major�ri de întârziere în sum� de X lei 
aferente TVA, major�ri de întârziere în sum� de X lei aferente taxelor vamale �i 
major�ri de întârziere în sum� de X lei aferente accizelor. 

În sus�inerea contesta�iei petenta consider� c�, potrivit art. 91 din Codul de 
procedur� fiscal�, dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în 
termen de 5 ani. 

Petenta sus�ine c�, având în vedere c� acest termen a fost împlinit în luna mai 
2011, iar deciziile au fost emise �i comunicate în luna septembrie 2011, obliga�iile 
fiscale stabilite prin acestea sunt, în fapt, prescrise. 

 

II. Prin Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale nr. X din 20.09.2011, s-au stabilit în sarcina petentei crean�e 
fiscale în sum� total� de X lei, reprezentând major�ri de întârziere aferente 
TVA în sum� de X lei, major�ri de întârziere aferente taxelor vamale în sum� de 
X lei �i major�ri de întârziere aferente accizelor în sum� de X lei. 
 

Organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Ia�i au stabilit c�, pentru neplata în termen a crean�elor fiscale, S.C. X S.R.L. 
datoreaz� pentru perioada 15.05.2006 - 29.05.2006, accesorii în sum� total� de X lei, 
dup� cum urmeaz�: 

 
� Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale nr. X din 20.09.2011, s-au calculat accesorii în sum� de X lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� 
de X lei, individualizat� prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006; 

� Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. X din 20.09.2011, s-au calculat accesorii în sum� de X lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxelor vamale în sum� de X lei, 
individualizate prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006; 

� Prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. X din 20.09.2011, s-au calculat accesorii în sum� de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente accizelor în sum� de X lei, 
individualizate prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006. 

 
III.  Din  documentele  existente  la  dosarul  cauzei  �i  având  în  vedere  

motiva�iile  patentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  vigoare  pentru  
perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de X lei, reprezentând major�ri de întârziere calculate 

pentru perioada 15.05.2006 – 29.05.2006, cauza supus� solu�ion�rii este dac� 
organele vamale au stabilit în mod legal aceste accesorii, în condi�iile în care 
petenta sus�ine c� dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale s-a 
prescris. 
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   În fapt, organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru Accize �i 

Opera�iuni Vamale Ia�i au stabilit c�, pentru plata cu întârziere a crean�elor fiscale, 
S.C. XS.R.L. datoreaz� pentru perioada 15.05.2006 - 29.05.2006, accesorii în sum� 
total� de X lei, dup� cum urmeaz�: 

 
� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 

fiscale nr. X din 20.09.2011, s-au calculat accesorii în sum� de X lei, 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxei pe valoare ad�ugat� în sum� 
de X lei, individualizat� prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006; 

� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. X din 20.09.2011 s-au calculat accesorii în sum� de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente taxelor vamale în sum� de X lei, 
individualizate prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006; 

� prin Decizia referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale nr. X din 20.09.2011 s-au calculat accesorii în sum� de X lei 
reprezentând major�ri de întârziere aferente accizelor în sum� de X lei, 
individualizate prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006. 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� dreptul organului fiscal de a 

stabili obliga�ii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, iar având în vedere c� acest 
termen a fost împlinit în luna mai 2011, iar deciziile au fost emise �i comunicate în 
luna septembrie 2011, consider� c� obliga�iile fiscale stabilite prin acestea sunt, în 
fapt, prescrise. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

� prevederile art. 116 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, aplicabil în perioada verificat�, unde se precizeaz�: 

 
„ART. 116 
Major�ri de întârziere 
(1) Major�rile 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 textele de lege citate mai sus se re�ine c� major�rile de întârziere se  
calculeaz� începând cu ziua imediat urm�toare termenului de scaden�� �i pân� la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.  

 
� Prevederile art. 91 alin. 1 �i alin. 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, unde se 
precizeaz�: 
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„ART. 91 
Obiectul, termenul �i momentul de la care începe s� curg� termenul de 

prescrip�ie a dreptului de stabilire a obliga�iilor fiscale 
(1) Dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii fiscale se prescrie în 

termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel. 
(2) Termenul de prescrip�ie a dreptului prev�zut la alin. (1) începe s� 

curg� de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a 
fiscal� potrivit art. 23, dac� legea nu dispune altfel.” 

 
Conform textului de lege enun�at, dreptul organului fiscal de a stabili obliga�ii 

fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excep�ia cazului în care legea dispune altfel.  
De asemenea, sus�ine c� termenul de prescrip�ie începe s� curg� de la data de 1 

ianuarie a anului urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�, dac� legea nu 
dispune altfel. 
 

Organele vamale din cadrul Direc�iei Regionale pentru accize �i opera�iuni 
vamale Ia�i au emis Deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii nr. X, X �i X 
din 20.09.2011 pentru perioada 15.05.2006 – 29.05.2006, pentru crean�ele fiscale 
individualizate prin procesul verbal de control nr. X din 15.05.2006, pentru crean�ele 
fiscale.  

 
Având în vedere faptul c�, obliga�iile fiscale s-au n�scut la data de 

15.05.2006 �i întrucât conform art. 91 alin. 2 din Codul de procedur� fiscal�, citat 
anterior, termenul de prescrip�ie începe s� curg� de la data de 1 ianuarie a anului 
urm�tor celui în care s-a n�scut crean�a fiscal�, rezult� c� termenul de prescrip�ie de 5 
ani, începe cu data de 1 ianuarie 2007, pe o perioad� de 5 ani, �i se împline�te la data 
de 31.12.2011. 

 
Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organele vamale din cadrul Direc�iei 

Regionale Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, fac precizarea c�: „Întrucât SC X 
SRL .... a achitat obliga�iile fiscale, constând în taxe vamale, accize �i TVA în data 
de 29.05.2006, pentru perioada între data întocmirii procesului verbal de control nr. 
X/15.05.2006 �i data efectu�rii pl��ii (29.05.2066), societatea datoreaz� major�ri de 
întârziere, care au fost actualizate �i individualizate prin Deciziile nr. X din 
20.09.2011(…). 

 
Astfel, întrucât crean�a fiscal� s-a n�scut la data de 15.05.2006, termenul de 

prescrip�ie  începe s� curg� la data de 1 ianuarie 2007 pe o perioad� de 5  ani, pân� 
la data de 31.12.2011, rezult� c� deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii 
aferente obliga�iilor fiscale nr. X, aferente TVA, taxelor vamale �i accizelor, fiind 
întocmite legale.” 

 
Urmare celor precizate, sus�inerile petentei conform c�rora obliga�iile fiscale ar 

fi prescrise, termenul fiind împlinit în luna mai 2011, nu pot fi re�inute în solu�ionarea 
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favorabil� a cauzei, întrucât, termenul de prescrip�ie de 5 ani, a început s� curg� de la 
data de 1 ianuarie 2007 �i se sfâr�e�te în luna decembrie 2011. 

 
 Având în vedere cele precizate, se re�ine faptul c� organele vamale din cadrul 

Direc�iei Regionale Pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i în mod legal au emis �i 
comunicat deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale, fapt pentru care se va respinge contesta�ia formulat� pentru suma de X lei, 
reprezentând major�ri de întârziere, ca neîntemeiat�. 
 
 

Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 
prevederilor, art. 116 �i 91 alin. 1 �i 2 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu prevederile art. 216 din acela�i 
act normativ, se: 

 
 

                                        D E C I D E: 
 
Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de S.C. X S.R.L. cu 

sediul în localitatea ...., X nr. X, jude�ul Suceava, împotriva Deciziilor referitoare la 
obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale, nr. X, X �i X din 
20.09.2011, emise de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Ia�i, 
privind suma de X lei, reprezentând: 
 

� X lei major�ri de întârziere aferente TVA; 
� X lei major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
� X lei major�ri de întârziere aferente accizelor. 

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

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 


