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DECIZIA NR. 147 emisa de DGFP in anul 2008 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Bihor, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2008 asupra contesta�iei formulat� de dl. X din 
BRAD, cu referire la: 
 
- Actul Constatator nr. .../2003 întocmit de fosta Direc�ie Regional� Vamal� 
Interjude�ean� Oradea (actuala Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Bihor), cu privire la suma de ... lei  reprezentând : 
     ... lei – taxe vamale; 
     ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – accize; 
- Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente 
obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, emis� de Direc�ia Regional� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, cu privire la suma de ... lei  
reprezentând : 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxe vamale; 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                     ad�ugat�; 
       ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente accizei. 
 
                      Contesta�ia formulat� de dl. X din BRAD a fost expediat� 
c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, cu 
recomandata nr. .../2008, fiind înregistrat� la D.R.A.O.V. Timi�oara sub nr. 
.../2008.  
 
                       Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, aceasta 
trebuie analizat� separat pentru cele dou� acte atacate, astfel: 
 
                 a) Referitor la depunerea în termen a contesta�iei pentru 
cap�tul de cerere împotriva actului constatator nr. .../2003 întocmit de 
fosta Direc�ie Regional� Vamal� Interjude�ean� Oradea (actuala Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bihor), actul constatator nr. 
.../2003 a fost comunicat c�tre petent cu recomandata nr. … / 2003, primit� 
de petent în data de …2003, potrivit confirm�rii de primire anexate în copie 
la dosarul contesta�iei. 
                      Contesta�ia formulat� de dl. X din BRAD a fost expediat� 
c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, cu 
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recomandata nr. .../2008, fiind înregistrat� la D.R.A.O.V. Timi�oara sub nr. 
.../2008.  
 
                    Referitor la cap�tul de cerere privind actul constatator nr. 
.../2003, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara se poate investi cu 
solu�ionarea pe fond a acestui cap�t de cerere, în condi�iile în care 
contesta�ia împotriva actului constatator nr. .../2003 nu a fost 
formulat� în termenul legal de exercitare a c�ii administrative de atac. 
 

                În drept, la data primirii actului constatator erau în vigoare 
prevederile art.4 din ORDONAN�� DE URGEN�� Nr. 13 din 26 ianuarie 
2001 privind solu�ionarea contesta�iilor împotriva m�surilor dispuse prin 
actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului 
Finan�elor Publice, dupa cum urmeaza: 
„ART. 4 
    (1) Contesta�ia se depune, sub sanc�iunea dec�derii, în termen de 
15 zile de la comunicarea actului atacat, la organul emitent al acestuia. 
    (2) Contesta�iile trimise prin po�t� se socotesc formulate în termen, 
dac� au fost predate cu scrisoare recomandat� la oficiul po�tal înainte 
de împlinirea acestuia.” 
completate cu cele ale pct. 3.3 din Normele metodologice de aplicare 
unitar� a procedurii de solu�ionare a contesta�iilor, aprobate prin Ordinul 
ministrului finan�elor publice nr. … / 2001, unde se precizeaz�: 
"Termenul prevazut la art. 4 se calculeaz� pe zile libere, neintrând în 
calcul nici ziua în care el a inceput �i nici ziua în care se sfâr�e�te." 
  
             Dispozitiile legale de mai sus se men�in �i în prezent în ceea ce  
prive�te sanc�iunea dec�derii, cu modificarea termenului de depunere la 30 
zile, potrivit art. 207(1) din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care prevede: 
„ART. 207 Termenul de depunere a contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se va depune în termen de 30 de zile de la data 
comunic�rii actului administrativ fiscal, sub sanc�iunea dec�derii.” 
 
          Reprezentan�ii Direc�iei Regionale Vamale Interjude�ene Oradea 
au dat posibilitatea contestatorului s� respecte prevederile privind 
procedura de contestare a actelor administrative. 
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          Prin urmare, elementele precizate erau suficiente în cauz� 
pentru ca petentul s�-�i fi putut exercita dreptul de a contesta în termen, 
conform prevederilor legale. 
 
                   În spe��, la data depunerii contesta�iei sunt incidente 
prevederile din ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care la art. 217, prevede: 
    “(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea 
unei condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda 
la analiza pe fond a cauzei.” 
 
                        Potrivit ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la pct. 3.11 se precizeaz�: 
„3.11. Dispozi�iile privind termenele din Codul de procedur� civil� se 
aplic� în mod corespunz�tor, astfel: 
    1. Termenul de depunere a contesta�iei se calculeaz� pe zile libere, 
cu excep�ia cazului în care prin lege se prevede altfel, neintrând în 
calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
 
                       Astfel, potrivit art.68 din Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede : 
“Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor �i îndeplinirea 
obliga�iilor prev�zute de Codul de procedur� fiscal�, precum �i de alte 
dispozi�ii legale aplicabile în materie, dac� legea fiscal� nu dispune 
altfel, se calculeaz� potrivit dispozi�iilor Codului de procedur� civil�”. 
 
                     Totodat�, în conformitate cu prevederile art.101 din Codul de 
procedur� civil� : 
“       Termenele se în�eleg pe zile libere, neintrând în socoteala nici 
ziua când a început, nici ziua când s-a sfâr�it termenul. 
            Termenele statornicite pe ore încep s� curg� de la miezul nop�ii 
zilei urm�toare. 
            Termenele statornicite pe ani, luni sau s�pt�mâni se sfâr�esc 
în ziua anului, lunii sau s�pt�mânii corespunz�toare zilei de plecare. 
            Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfâr�e�te 
într-o lun� care nu are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea 
din urm� a lunii. 
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            Termenul care se sfâr�e�te într-o zi de s�rb�toare legal�, sau 
când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfâr�itul primei 
zile de lucru urm�toare.” 
 
                     Fa�� de prevederile legale de mai sus, se re�ine c� termenul 
de depunere a contesta�iei are caracter imperativ �i începe s� curg� de la 
data comunic�rii actelor atacate, respectiv data de ..2003, potrivit 
confirm�rii de primire aflat� în copie la dosarul cauzei. 
                      Astfel, petentul a înaintat contesta�ia prin po�t�, data 
recomandatei de expediere nr…. fiind de ...2008, fa�� de data de ….2003 
pân� la care avea posibilitatea legal� s� conteste Actul Constatator nr. 
.../2003, înc�lcând astfel dispozi�iile imperative referitoare la termenul de 
depunere.  
                     Conform ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI 
NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, la pct. 13.1 se precizeaz�: 
 „13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca : 
    a) nedepus� la termen, în situa�ia în care aceasta a fost depus� 
peste termenul prev�zut de prezenta lege; ” 
 
                    Având în vedere c� societatea a înaintat contesta�ia cu 
dep��irea termenului legal, se va respinge ca nedepus� în termen 
contesta�ia referitor la cap�tul de cerere împotriva actul constatator 
nr. .../2003 .   
 
 
                b) Referitor la depunerea în termen a contesta�iei pentru 
cap�tul de cerere împotriva Deciziei nr. .../2008 referitoare la obliga�iile 
de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, 
emis� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara, men�ion�m urm�toarele: 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Bihor, prin adresa nr. .../2008, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului 
Hunedoara sub nr. .../2008 asupra contesta�iei formulat� de dl. X din 
BRAD. 
                      Din documentele anexate la dosarul contesta�iei, cât �i din 
referatul cu propuneri de solu�ionare întocmite de Direc�ia Jude�ean� pentru 
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Accize �i Opera�iuni Vamale Bihor, nu reiese data la care contestatorul a luat 
la cuno�tin�� de actele atacate, neanexându-se copii dup� dovada datei 
comunic�rii acestor acte.Prin adresa nr. .../2008, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a solicitat Direc�iei Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Bihor completarea referatului privind 
propunerile de solu�ionare a contesta�iei, cu referiri asupra datei comunic�rii 
actelor  atacate �i transmiterea, în copie, a documentelor din care s� 
rezulte data la care contestatorul a luat la cuno�tin�� de actele atacate. 
                       Din r�spunsul Direc�iei Jude�ene pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Bihor, prin adresa nr. …/2008 înregistrat� la DGFP a jude�ului 
Hunedoara sub nr. … / 2008, nu rezulta clar data la care contestatorul a 
luat la cuno�tin�� de Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, emis� de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara. 
                       Prin adresa nr. … / 2008, Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Hunedoara a solicitat Direc�iei Regionale pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Timi�oara, completarea dosarului contesta�iei, în care s� 
se precizeze clar data comunic�rii Deciziei nr. .../2008 �i anexarea, în 
copie, a documentelor din care s� rezulte data la care contestatorul a luat la 
cuno�tin�� de Decizia nr. .../2008. 
                    Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara prin adresa nr. … / 2008, înregistrat� la DGFP a jude�ului 
Hunedoara sub nr. … / 2008, precizeaz� c�,  deoarece actul administrativ 
fiscal �i anume Decizia nr. .../2008, emis� pentru debitorul X, nu a putut 
fi comunicat� prin una din modalit��ile de comunicare prev�zute la 
art.44 alin.2 Iit.a b �i c din O.G. nr. 92 / 2003 privind Codul de 
Procedur� FiscaI�, republicat�, a procedat la comunicarea acestuia prin 
publicitate, anexând copii dup� Procesul Verbal privind îndeplinirea 
procedurii de comunicare prin publicitate nr. … / 2008 �i anun�ul 
individual nr. …/ 2008.  
                     ORDINUL MINISTERUL FINAN�ELOR PUBLICE - AGEN�IA 
NA�IONAL� DE ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 
2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, publicat� în Monitorul Oficial  nr. 893 din  6 octombrie 2005, la 
pct. 3.9 precizeaz� : 
“3.9. În condi�iile în care din actele dosarului cauzei nu se poate 
verifica respectarea termenului de depunere a contesta�iei, iar în urma 
demersurilor întreprinse nu se poate face dovada datei la care 
contestatorul a luat la cuno�tin�� de actul administrativ fiscal atacat, 
aceasta va fi considerat� depus� în termenul legal.” 
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                      Având în vedere cele ar�tate mai sus contesta�ia pentru 
cap�tul de cerere împotriva Deciziei nr. .../2008 se consider� c� a fost 
depus� în termenul legal prev�zut de ORDONAN�A GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�. 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� 
s� se pronun�e pe fond pentru cap�tul de cerere împotriva Deciziei nr. 
.../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anii preceden�i, emis� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Timi�oara. 
 
                     I. Prin contesta�ia formulat�, dl. X din BRAD invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
 
                     Petentul men�ionez� c� a luat cuno�tin�� de existen�a acestor 
acte doar în data de …2008, când i-au fost comunicate din dosarul nr. …/ 
2008 aflat pe rolul  Judec�toriei Brad, precizând c� aceste acte i-au fost 
comunicate de c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Timi�oara pe o adres� gre�it�, respectiv În Brad, str. …, Bloc…., ap…. iar 
domiciliul petentului este în Brad, str. …, nr…. 
                     De asemenea, se solicita constatarea, de catre organul de 
solutionare, a faptului ca, contesta�ia este formulat� în termen legal �i în 
consecin�� s� se procedeze la solu�ionarea ei pe fond.  
                     Pe fondul cauzei, se arata c� nu se datoreaza sumele pentru 
care s-au emis cele dou� acte fiscale atacate, deoarece petentul nu a fost 
dobânditorul, respectiv importatorul ma�inii pentru care s-au calculat taxele, 
având doar rolul de simplu �ofer, lucru care se poate verifica prin solicitarea 
de rela�ii cu privire la autoturism, dobânditorul acestuia fiind I. F., petentul 
invocând �i prescrip�ia, având în vedere termenul scurs de la aducerea 
ma�inii.  
 
                      II. Prin Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, organele 
vamale �i-au motivat reverificarea astfel : 
 
                       Conform art.86 lit.c) �i art.119 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, pentru plata cu întârziere a taxei vamale în sum� de ... 
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lei,  a taxei pe valoarea ad�ugat� în sum� de ... lei �i a accizei în sum� de 
... lei, pentru perioada ...2003 – ….2008, s-au calculat acesorii în sum� 
total� de  ... lei reprezentând: 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxe vamale; 
  ...lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                     ad�ugat�; 
       ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente accizei. 
 
                      III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
se re�in urm�toarele : 
 
                       Dl. X are domiciliul în Brad, str. …, nr…, jud. Hunedoara, 
având CNP nr. …�i pa�aportul cu nr…  
                     
                        Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor este investit� 
s� se pronun�e asupra legalit��ii �i temeiniciei emiterii Deciziei nr. 
.../2008 referitoare la obliga�iile de plat� accesorii aferente obliga�iilor 
fiscale din anii preceden�i, din punct de vedere al prescrip�iei. 
 
                        În fapt, în data de …1998, dl. X s-a prezentat la Biroul 
Vamal Bor� în vederea plas�rii sub regim de tranzit vamal a unui autoturism 
marca Renault, an fabricatie 1990, în acest sens fiind emis� declara�ia 
vamal� de tranzit nr. … / 1998, cu termen de prezentare la Biroul vamal 
Simeria de 3 zile. 
                        Având în vedere faptul c� tranzitul �i bunul nu au fost 
prezentate la destina�ie în termenul acordat, autoritatea vamal� a procedat 
la încheierea din oficiu a regimului vamal suspensiv prin dresarea Actului 
Constatator nr. .../2003, calculându-se drepturi vamale în  sum� de ... lei  
reprezentând : 
     ... lei – taxe vamale; 
     ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – accize.  
                       Conform art.86 lit.c) �i art.119 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, pentru neplata taxelor vamale, a taxei pe valoarea 
ad�ugat� �i a accizelor, pentru perioada …2003 – …2008, s-au calculat 
acesorii în sum� total� de  ... lei reprezentând: 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxe vamale; 
  ...lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
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                     ad�ugat�; 
... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente accizei. 
 
                        În drept, decizia contestat� a fost emis� conform 
prevederilor art.86 lit.c) �i art.119 din ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
care prevede : 
„ART. 86 
    Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere 
    Sunt asimilate deciziilor de impunere �i urm�toarele acte 
administrative fiscale: 
… c) deciziile referitoare la obliga�iile de plat� accesorii; 
ART. 119 
    Dispozi�ii generale privind major�ri de întârziere 
    (1) Pentru neachitarea la termenul de scaden�� de c�tre debitor a 
obliga�iilor de plat�, se datoreaz� dup� acest termen major�ri de 
întârziere.” 
 
                       Referitor la sus�inerea contestatorului c� ar fi intervenit 
prescrip�ia trebuie precizat faptul c�, la data de …2003 a fost emis de c�tre 
Biroul Vamal Bor�, Actul Constatator nr. 44, care a fost comunicat c�tre 
petent cu recomandata nr. …/2003, primit� de petent în data de ….2003, 
potrivit confirm�rii de primire anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
                       La data emiterii actului constatator erau în vigoare 
prevederile  Legii 141 / 1997 Codul Vamal al României  art. 187(1):  
"Termenul de prescrip�ie a dreptului de a cere plata taxelor vamale 
este de 5 ani �i curge de la data accept�rii �i înregistr�rii declara�iei 
vamale de import". 
                      Având în vedere prevederile art. 16 lit. c) �i art. 17 din 
Decretul nr.167 / 1958, republicat:  
“ART. 16 Prescrip�ia se întrerupe: 
    c) printr-un act încep�tor de executare. 
ART. 17 Întreruperea �terge prescrip�ia început� înainte de a se fi ivit 
împrejurarea care a întrerupt-o. 
    Dup� întrerupere începe s� curg� o nou� prescrip�ie. 
    În cazul cînd prescrip�ia a fost întrerupt� printr-o cerere de chemare 
în judecat� ori de arbitrare sau printr-un act încep�tor de executare, 
noua prescrip�ie nu începe s� curg� cît timp hot�rîrea de admitere a 
cererii nu a r�mas definitiv� sau, în cazul execut�rii, pîn� la 
îndeplinirea ultimului act de executare”, 
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coroborate cu prevederile art.131 �i art.133 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI Nr. 92 din 24 decembrie 2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat� : 
“ART. 131 
    Începerea termenului de prescrip�ie 
    (1) Dreptul de a cere executarea silit� a crean�elor fiscale se 
prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urm�tor 
celui în care a luat na�tere acest drept. 
ART. 133 
    Întreruperea termenului de prescrip�ie 
    Termenul de prescrip�ie prev�zut la art. 131 se întrerupe: 
    c) pe data îndeplinirii, în cursul execut�rii silite, a unui act de 
executare silit�;”, 
data accept�rii �i înregistr�rii declara�iei vamale de tranzit nr. … este de 
…1998, iar data emiterii Actului Constatator nr. 44 este de …2003.   
                       De asemenea, la data de ...2003 a fost emis� de c�tre fosta 
Direc�ie Regional� Vamal� Oradea, În�tiin�area de plat� nr. ../2003, deci 
ambele acte tot în interiorul termenului de prescrip�ie. 
                       În spe��, prin emiterea actului constatator nr. .../2003 si a  
în�tiin�arii de plat� nr. …/2003, s-a întrerupt termenul de prescrip�ie de 5 
ani, iar dup� întrerupere începe s� curg�  un nou termen de prescrip�ie de 5 
ani, situa�ie în care decizia nr. .../2008 a fost corect emis�.  
                      În consecin��, invocarea de c�tre petent a prescrip�iei, având 
în vedere termenul scurs de la aducerea ma�inii, nu poate fi luat� în 
considerare în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei.  
 
                De asemenea ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 
92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
la art. 206 alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
 „ ART. 206  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                       În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
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 „2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
                         Având în vedere cele de mai sus, faptul c� dl. X nu invoc� 
prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor �i major�rilor de întârziere, cota de dobânzi �i major�ri 
de întârziere aplicat�, data de la care au fost calculate dobânzile �i 
major�rile de întârziere, însumarea produselor dintre baza de calcul a 
dobânzilor �i major�rilor de întârziere, num�rul de zile de întârziere �i cota 
de dobânzi sau major�ri de întârziere aplicat�, �i �inând cont de faptul c� 
stabilirea de dobânzi �i major�ri de întârziere reprezint� m�sur� accesorie 
în raport cu debitul, organele de solu�ionare nu se pot substitui 
contestatorului cu privire la motivele prin care aceasta în�elege s� combat� 
m�surile controlului. 
 
                          Pe cale de consecin��, contesta�ia va fi respins� ca 
neîntemeiat� �i nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând: 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxe vamale; 
  ...lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                     ad�ugat�; 
       ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente accizei. 
                          Pentru considerentele re�inute �i în temeiul Legii privind 
Codul vamal al Romaniei nr.141/1997, a prevederilor ORDONAN�EI 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu preciz�rile ORDINULUI 
PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� 
Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat� se  
 

DECIDE : 
 

                       Art.1 – Respingerea ca nedepus� în termen a contesta�iei 
formulat� de dl. X din BRAD, pentru cap�tul de cerere referitor la Actul 
constatator nr. .../2003 întocmit de fosta Direc�ie Regional� Vamal� 
Interjude�ean� Oradea (actuala Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Bihor), cu privire la suma de ... lei  reprezentând : 
     ... lei – taxe vamale; 
     ... lei – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
       ... lei – accize.           
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                    Art.2 – Respingerea ca neîntemeiat� �i nemotivat� a 
contesta�iei  formulat� de dl. X din BRAD pentru cap�tul de cerere 
referitor la Decizia nr. .../2008 referitoare la obliga�iile de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, emis� de 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Timi�oara, cu privire la 
suma de ... lei  reprezentând : 
  ... lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxe vamale; 
  ...lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea 
                     ad�ugat�; 
       … lei – dobânzi �i major�ri de întârziere aferente accizei. 
 
                   Art.3 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
            


