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 MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE 
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

DIRECłIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANłELOR PUBLICE PLOIEŞTI  
Serviciul SoluŃionare ContestaŃii 

                                        
                                                                                                                     

                                                                                                
                           

          DECIZIA nr. 261 / 2016  
    privind soluŃionarea contestaŃiei formulată de 

    ... din ... , jude Ńul ... 
                                                                                         

Cu adresa nr. ..., înregistrată la DirecŃia Generală Regională a FinanŃelor Publice Ploieşti 
sub nr. ..., Direc Ńia Regional ă Vamală ...  Biroul Vamal de Interior ... a înaintat dosarul 
contestaŃiei formulată de dl ... din com. ...,  judeŃul IalomiŃa, CNP ...  împotriva Deciziei 
referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ..., emisă de D.R.V. ... 

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ... lei  reprezentând accesorii 
aferente accizelor ... lei) şi taxei pe valoarea adăugată (...  lei). 

 
Contesta Ńia a fost depus ă în termenul  legal de 30 zile  prevăzut de art. 207 alin.(1) din 

O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată - Titlul IX "SoluŃionarea 
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale", respectiv actul atacat a fost 
comunicat contribuabilului în data de ... iar contestaŃia a fost depusă în data de ... şi înregistrată 
la D.R.V. ... - ... sub nr. ... 

Procedura fiind îndeplinită şi având în vedere prevederile art. 352 alin. (2) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare ( în 
vigoare începând cu data de 01.01.2016), s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei. 
 

I. Contestatorul sus Ńine  urm ătoarele: 
,, […] pentru situaŃia petrecută, întamplător,  fiind la locul nepotrivit, am fost cercetat, am fost percheziŃionat la 

domiciliul în lipsă, iar în procesul verbal s-a menŃionat lucruri care nu sunt reale. 
Totodată, am declarat în toate situaŃiile că nu m-am ocupat de comercializarea de Ńigarete, produsele 

cumpărate au fost pentru consum propriu. 
1. În data de ..., în termen legal am depus contestaŃie la Decizia nr. ...solicitând reanalizarea deciziei [...]. 
2. [...] am primit Decizia nr. ..., prin care mi se comunică că exact pentru aceasta perioada de aşteptare, 

trebuie să plătesc şi penalităŃi [...]. Deci s-a procedat la emiterea deciziei de calculare a dobânzilor şi penalităŃilor de 
întârziere exact pentru perioada în care actul administrativ f iscal se g ăsea în perioada de contesta Ńie. 

FaŃă de cele comunicate mai sus  contest ă: 
- s-au aplicat penalit ăŃi în timp ce exist ă un act administrativ fiscal în contesta Ńie 
- nu am primt nici un fel de act oficial prin care s ă se precizeze termenele scadente  
[...]. 

2.[...] Aplicarea şi calcularea dobânzilor, penalităŃilor de întârziere sunt nelegale prin încălcarea prevederilor 
legii. În concuzie, potrivit OG nr. 39/2010, Cap.III art. 9 al.2 a modificat prevederile OG nr. 92/2003, Art. 119 [...].  
Deci eu ma găsesc în una din situaŃiile de mai sus. 

3. [...] vă solicit acordul pentru plata debitului eşalonat pe trimestre într-un termen rezonabil de 2 ani de zile, 
conform OG nr. 29/2011”. 

 
II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei şi având în vedere prevederile 

legale în vigoare în perioada analizat ă, au rezultat urm ătoarele: 
 
Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ... întocmită de DirecŃia 

Regională Vamală ... - Biroul Vamal de Interior IalomiŃa pentru domnul ...  din com. ...,  judeŃul ...  
s-au calculat dobânzi şi penalităŃi de întârziere în sumă totală de ... lei  aferente accizei  şi  taxei 
pe valoarea adăugată. 

Conform Deciziei de regularizare a situaŃiei nr.  ... prin care s-a individualizat obligaŃia de 
plată, accesoriile în sumă de ... lei, contestate, au fost stabilite astfel: 
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- ... lei reprezintă dobânzi şi penalităŃi de întârziere (...)  aferente accize tigări în sumă de ... 
lei individualizată prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare 
stabilite de controlul vamal  DRS ... întocmită de DirecŃia Regională Vamală ...  - Biroul Vamal de 
Interior .... Accesoriile au fost calculate pentru perioada  ...- ... (...  zile întârziere). 

- ...  lei reprezintă dobânzi şi penalităŃi de întârziere (...)  aferente taxei pe valoarea 
adăugată în sumă de ... lei individualizată prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind 
obligaŃiile suplimentare stabilite de controlul vamal  DRS ... întocmită de DirecŃia Regională 
Vamală .... Accesoriile au fost calculate pentru perioada  ...- ... (...  zile întârziere). 
 

În fapt , în data de ... organele vamale din cadrul DirecŃiei Regionale Vamale ... – Biroul 
Vamal de Interior IalomiŃa au emis Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal  nr. ...  din ... prin care au  stabilit în sarcina 
contestatorului obligaŃii suplimentare în sumă totală de ... lei, din care: taxe vamale în sumă de 
... lei, accize în sumă de ... lei, TVA in suma de ... lei şi acesorii aferente în sumă de ... lei.  

Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. ... a fost contestată de domnul ... cu adresa 
înregistrată la D.R.V ...- Biroul Vamal de Interior I...  sub nr. .... 

ContestaŃia nr. ... înregistrată la D.G.R.F.P. ... sub nr. ... a fost soluŃionată de către 
D.G.R.F.P. ...prin Decizia nr. ... în sensul respingerii acesteia ca neîntemeiat ă, astfel că, 
obligaŃiile de plată stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile 
suplimentare stabilite de controlul vamal  ... au rămas datorate bugetului general consolidat al 
statului. 

În data de ..., D.R.V ... – Biroul Vamal de Interior ...  a emis pentru domnul ... Decizia 
referitoare la obligaŃiile fiscale accesorii nr. ... din ... prin care s-au actualizat dobânzile de 
întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaŃiilor stabilite suplimentar de plată în sumă 
totală de ... lei, din care  ... lei accize  şi ... lei  taxa pe valoarea adăugată. 

Accesoriile în suma totală de  ... lei , au fost calculate începând cu data de ... şi până la 
data de .... 

 
* Dl.  ... contestă obligaŃia de plată  a accesoriilor în sumă de ... lei cuprinse în Decizia 

referitoare la obligaŃiile fiscale accesorii nr. ... susŃinând că  acestea  sunt nelegale iar  produsele 
cumpărate (Ńigări) au fost pentru consum propriu. 
 

• Din analiza dosarului cauzei, organul de solu Ńionare a contesta Ńiei constat ă: 
 
  Prin Decizia referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ...  D.R.V. ... a actualizat 

dobânzile  şi penalităŃile de întârziere datorate de contestator pentru neplata la termenul legal a 
obligatiilor suplimentare reprezentând taxe vamale, accize şi  taxa pe valoarea adăugată, 
stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. .... 

Perioada pentru care s-au calculat accesoriile în sumă totală de ... lei  (...  lei aferente 
accizei +... lei aferente taxei pe valoarea adăugată) stabilite prin Decizia referitoare la obligaŃiile 
de plată accesorii nr. ... a fost  ...– .... 

În drept, cauza îşi găseşte soluŃionarea în dispoziŃiile art. 119 alin.(1), art. 120 alin.(1) şi 
art. 120.1  din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, care precizează: 

,,Art. 119  - Dispozi Ńii generale privind dobânzi şi penalit ăŃi de întârziere 
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după 

acest termen dobânzi şi penalităŃi de întârziere. […] 
 Art. 120  - Dobânzi 
     (1) Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat titularului creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de 
către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. […] 
     (7)*) Nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere. 
     Art. 120 1*) - Penalit ăŃi de întârziere 
     (1) Penalit ăŃile de întârziere reprezintă sancŃiunea pentru neîndeplinirea obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi 
se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenŃă şi până la 
data stingerii sumei datorate inclusiv. DispoziŃiile art. 120 alin. (2) - (6) sunt aplicabile în mod corespunzător. 
    (2) Nivelul penalităŃii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. 
     (3) Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaŃia de plată a dobânzilor”. 
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Deoarece prin Decizia nr. ... emisă de D.G.R.F.P. ... în soluŃionarea contestaŃiei nr. ... 
formulată de domnul ..., s-a stabilit că, acesta datorează obligatiile principale în sumă totală de 
... lei reprezentând taxe vamale (...  lei), accize (... lei) şi taxa pe valoarea adăugată (... lei),  
stabilite prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. ..., conform principiului de drept,, accesoriul urmează principalul ”, precum şi 
prevederilor art. 119 alin. (1), art. 120 alin.(1) şi art. 120 1  din OG nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, mai sus citate,  rezultă că domnul ... datorează şi obligatiile accesorii pentru 
neplata la termenul legal a taxelor vamale, accizei şi taxei pe valoarea adăugată, calculate până 
la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

Contestarea obligaŃiilor suplimentare de plată stabilite de organele vamale nu suspendă 
dreptul organului vamal teritorial de a calcula accesorii aferente acestor obligaŃii, până la data 
plăŃii acestora inclusiv, atât timp cât instanŃele de judecată nu s-au pronunŃat printr-o hotărâre 
definitivă asupra debitelor stabilite. 

În baza SentinŃei penale nr. ..., definitivă prin Decizia penală nr. ... pronunŃată de  Curtea 
de Apel Bucureşti,  Biroul Vamal IalomiŃa a emis Decizia pentru regularizarea situaŃiei nr. ... prin 
care s-a stabilit în sarcina domnului  ... obligaŃia de plată în sumă totală de ... lei lei reprezentând 
taxe vamale (...  lei), accize (... lei) şi taxa pe valoarea adăugată (... lei) şi accesorii aferente în 
sumă de ... lei. 

În Referatul cu propuneri de soluŃionare nr. ... organele vamale din cadrul DirecŃiei 
Regionale Vamale ... - Birol Vamal de Interior ...  menŃionează următoarele: 
,, urmare respingerii contestaŃiei depusă împotriva ..., Biroul Vamal... a calculat majorări şi 
penalităŃi de întârziere pentru sumele stabilite iniŃial prin ..., conform SentinŃei Penale ... 
definitivă şi irevocabilă prin Decizia Penală nr. ...pronunŃată de ... “ şi ,, SentinŃa Penală ... obligă 
inculpatul ... la plata sumei de ... lei reprezentând prejudiciul iniŃial, precum şi plata dobânzilor şi 
penalităŃilor de întârziere aferente prejudiciului până la achitarea integrală a debitului “. 

FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că domnul ... datorează dobânzile şi penalităŃile 
de întârziere în sumă totală de ... lei aferente  accizei  şi taxei pe valoarea adăugată, stabilite ca 
obligaŃii de plată prin Decizia pentru regularizarea situaŃiei privind obligaŃiile suplimentare de 
controlul vamal nr. .... 

III. Concluzionând  analiza pe fond a contestaŃiei formulată de dl. ... din  com. ...,  judeŃul 
IalomiŃa, împotriva Deciziei referitoare la obligaŃiile de plată accesorii nr. ... act administrativ 
fiscal emis de D.R.V. ...  - Biroul Vamal de Interior ...,  în conformitate cu prevederile art. 216 
alin.(1) din O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, coroborat cu art. 352 
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare ( în vigoare începând cu data de 01.01.2016) , se  

 
      DECIDE 
 
1. Respingerea contesta Ńiei ca neîntemeiat ă pentru suma totală de ... lei   reprezentând 

accesorii aferente accizei (... lei) şi taxei pe valoarea adăugată (...  lei). 
 
2. Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac, dar poate fi 

atacată la instanŃa judecatoreasca de contencios administrativ competentă, în termen de 6          
( şase) luni de la data comunicării, conform prevederilor legale. 
 

DIRECTOR GENERAL, 
 


