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DECIZIA NR. 162 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

 
 
             Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara a 
fost sesizat� de Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, 
prin adresa nr. X, înregistrat� la D.G.F.P. a jude�ului Hunedoara sub nr. 
X asupra contesta�iei formulate de SC X SRL din X, cu sediul în X, jud. 
Hunedoara, înregistrat� la O.R.C. sub nr. X, având CUI X, reprezentat� 
de dl. X, în calitate de administrator, împotriva DECIZIEI nr. X 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
din anii preceden�i, emis� de c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente TVA. 
 
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, chiar �i fa�� 
de data comunic�rii c�tre petent�, cu adresa nr. X, a DECIZIEI nr. X 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
din anii preceden�i, contesta�ia a fost depus� în termen, respectiv la 
data de X, a�a cum rezult� din �tampila aplicat� de Oficiul Po�tal pe 
plicul de expediare a recomandatei nr. X, cu care petenta a expediat 
contesta�ia c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale X, fiind înregistrat� sub nr. X. 
 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara este investit� s� se 
pronun�e asupra contesta�iei. 
 
 
           I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� admiterea 
contesta�iei, ar�tând urm�toarele:  
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             În fapt, prin decizia nr. X, emis� în baza procesului verbal de 
control din data de X, petenta arat� c� a fost obligat� la plata sumei 
totale de X lei, reprezentând TVA (X lei), major�ri de întârziere (X lei) �i 
penalit��i de întârziere (X lei), pentru c� ar fi dezmembrat un num�r de 
X autobuze importate în perioada X.  
           Pentru aceste autobuze petenta a beneficiat de scutire de plata 
TVA în baza art.157 alin.3 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul 
fiscal, de�inând certificate de exonerare eliberate de c�tre Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara.  
            Având în vedere dezmembrarea autobuzelor importate, 
autoritatea vamal� a apreciat c� nu are dreptul de scutirea de la plata 
TVA �i a stabilit în sarcina petentei obliga�ia de a pl�ti bugetului de stat 
suma de X lei.  
            Prin decizia nr. X, autoritatea vamal� a calculat accesorii 
aferente TVA în sum� de X lei reprezint� accesorii aferente sumei de X 
lei, stabilit� prin decizia de impunere nr. X �i care, la rândul ei, nu este 
datorat�.  
            De altfel, Tribunalul Hunedoara a dispus anularea deciziei de 
impunere nr. X prin sentin�a pronun�at� la data de X în dosarul nr. X.  
           Petenta sus�ine c� nefiind datorate obliga�iile principale stabilite 
prin decizia de impunere nr. X, nu se datoreaz� nici accesoriile, 
deoarece acestea urmeaz� soarta obliga�iilor principale ("accesorium 
sequitur principale").  
 
       II. Organele vamele din cadrul Direc�iei Regionale pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale X, au consemnat urm�toarele : 
 
           În baza prevederilor art.88 lit.c) �i art.119 alin.(1) din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003, republicat�, 
organele Direc�iei Regionale pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X au 
calculat pentru perioada X, accesorii la SC X SRL, pentru plata cu 
întârziere a impozitelor, taxelor contribu�iilor sociale �i a altor venituri la 
bugetul general consolidat, întocmind Decizia nr. X referitoare la 
obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii 
preceden�i, astfel: 
 
Tip taxa  Suma  MAJORARI DE ÎNTÂRZIERE   
debit  -Iei -  Nr. de zile  Cota  %  Suma -Iei-  
TVA  X X  0.10   X  

 X X  0.10   X 
 Total majorari de întârziere TVA    X  
 Total majorari de întârziere    X  
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           III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, 
având în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile organelor 
vamale, actele normative, în raport cu perioada supus�  verific�rii, 
se re�in urm�toarele: 
 
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice Hunedoara pentru suma de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea adaugat� în sum� 
de Xlei,  calculate pentru perioada X, se poate pronun�a pe fondul 
cauzei, în condi�iile în care solu�ionarea cauzei depinde de 
existen�a sau inexisten�a unui drept ce face obiectul unei alte 
judec��i. 
 
            În fapt, prin Decizia nr. X referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, organele 
vamale au calculat în sarcina contestatoarei major�ri de întârziere în 
sum� total� de X lei pentru perioada X, pentru plata cu întârziere a 
TVA în sum� de Xlei stabilit� prin Decizia nr. X pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal, 
emis� în baza Procesului verbal de control nr. X încheiat de c�tre 
Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X.  
           Împotriva Deciziei nr. X pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal, SC X SRL a 
formulat contesta�ie, care a fost respins� prin DECIZIA nr. X de c�tre 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  HUNEDOARA. 
           Împotriva deciziei nr. X emis� de Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului  HUNEDOARA, SC X SRL a înaintat ac�iune la 
Tribunalul Hunedoara, prin sentin�a nr. X admi�ându-se ac�iunea 
petentei �i în consecin�� Decizia nr. X �i Decizia nr. X au fost anulate. 
            Împotriva sentin�ei civile nr. X, pronun�at� de Tribunalul 
Hunedoara, prin adresa nr. X, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Hunedoara a înaintat recurs la Curtea de Apel. 
 
               În drept, art.377 alin.(2) pct.4 din Codul de procedur� civil�, 
precizeaz�: 
“Sunt hot�râri definitive: […] 
4. orice alte hot�râri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu 
apel. 
Sunt hot�râri irevocabile: 
1. hot�rârile date în prim� instan��, f�r� drept de apel, nerecurate; 
2. hot�rârile date în prim� instan��, care nu au fost atacate cu 
apel; 
3. hot�rârile date în apel, nerecurate; 
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4. hot�rârile date în recurs chiar dac� prin acestea s-a solu�ionat 
fondul pricinii; 
5. orice alte hot�râri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu 
recurs”,  
 
coroborate cu art. 311 din Codul de procedur� civil�, unde se 
precizeaz�: 
“Hot�rârea casat� nu are nici o putere. 
Actele de executare sau de asigurare f�cute în puterea unei 
asemenea hot�râri sunt desfiin�ate de drept, dac� instan�a de 
recurs nu dispune altfel” , 
 
iar art.47 alin.(2) din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 
din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
stipuleaz�: 
“(2) Desfiin�area total� sau par�ial�, potrivit legii, a actelor 
administrative prin care s-au stabilit crean�e fiscale principale 
atrage desfiin�area total� sau par�ial� a actelor administrative prin 
care s-au stabilit crean�e fiscale accesorii aferente crean�elor 
fiscale principale anulate, chiar dac� acestea au devenit definitive 
în sistemul c�ilor administrative de atac”. 
 
           Prin urmare, rezult� c� exist� o leg�tur� de cauzalitate între 
stabilirea ca datorate a accesoriilor stabilite prin Decizia nr. X 
referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente obliga�iilor fiscale 
din anii preceden�i, pe de o parte, �i solu�ia care se va pronun�a, prin 
hot�râre definitiv� �i irevocabil�, cu privire la anularea deciziei nr. X 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului  
HUNEDOARA, �i a Deciziei nr. X pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite la controlul vamal emis� de Direc�ia 
Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X. 
           Solu�ionarea cauzei privind major�rile de întârziere în sum� de 
X lei aferente TVA în suma de X lei, depinde de existen�a sau 
inexisten�a unui drept ce face obiectul unei alte judec��i. 
           Având în vedere situa�ia de fapt prezentat�, �i �inând cont �i de 
principiului de drept referitor la nulitatea actelor, “quad nullum est nullum 
producit effectum” se re�ine c� pân� la pronun�area unei solu�ii 
irevocabile de c�tre instan�a judec�toreasc�, Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului  HUNEDOARA nu se poate investi cu 
solu�ionarea cauzei, motiv pentru care se va suspenda solu�ionarea 
pe cale administrativ� a cauzei pentru suma de X lei reprezentând 
major�ri de întârziere aferente taxei pe valoarea ad�ugat�, stabilite 
prin Decizia nr. X referitoare la obliga�ii de plat� accesorii aferente 



 
     ����

 
 

  

5/6 

 
������������	�
��
�	�	�������������������������	�������

obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, procedura administrativ� 
urmând a fi reluat� în condi�iile legii, în func�ie de solu�ia 
pronun�at� de instan�a de judecat�, cu caracter definitiv �i 
irevocabil. 
 
               Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul 
prevederilor din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, 
privind Codul de procedur� fiscal�, se  
 

D E C I D E : 
 

               Suspendarea solu�ion�rii contesta�iei formulat� de SC X 
SRL, împotriva DECIZIEI nr. X referitoare la obliga�ii de plat� 
accesorii aferente obliga�iilor fiscale din anii preceden�i, emis� 
de c�tre Direc�ia Regional� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X 
�i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând major�ri de 
întârziere aferente TVA, procedura administrativ� urmând a fi 
reluat� la încetarea motivului care a determinat suspendarea, în 
condi�iile legii, conform celor re�inute prin prezenta decizie. 
 

Director Coordonator 


