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DECIZIA nr.         /             2009 
privind soluţionarea contestaţiei formulate de 

S.C.* S.A., * 
inregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală    

Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor   
sub nr. * 

 
Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală a fost sesizată de Direcţia Judeţeană pentru 
accize şi operaţiuni vamale * – Autoritatea  Naţională a Vămilor, prin adresa nr.*, 
înregistrată la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia generală de 
soluţionare a contestaţiilor sub nr.*, asupra contestaţiei formulată de S.C. *S.A., 
*. 

S.C. * S.A. contestă Decizia pentru regularizarea situaţiei nr.* emisă în 
baza procesului verbal de control nr.*încheiate de reprezentanţii Direcţiei 
regionale pentru accize şi operaţiuni vamale * din cadrul Autorităţii Naţionale a 
Vămilor pentru suma totală de* lei reprezentând: 

 
    - * lei taxă pe valoare adăugată; 

-  *lei accesorii aferente.   
 

 În raport de data comunicării Deciziei pentru regularizarea situaţiei 
respectiv *,contestaţia a fost depusă în termenul prevăzut de art.207 alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, fiind înregistrată la Direcţia regională pentru accize şi operaţiuni 
vamale * în data de *, aşa cum reiese din ştampila aplicată de serviciul 
Registratura pe originalul contestaţiei, aflată la dosar.                                       

 Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.205, 
art.206, art.207 si art.209 alin.1 lit. b) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
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procedură fiscală, republicată, societatea regăsindu-se la poziţia * din Anexa *la 
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.1354/2007 pentru actualizarea marilor 
contribuabili prevăzut de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.753/2006 
privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, Direcţia 
generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală este investită să soluţioneze contestaţia formulată de S.C. 
*S.A. 

 
I.   În susţinerea cauzei, contestatoarea aduce următoarele argumente: 

Administratorul societăţii, * arată că firma pe care o reprezintă a achitat 
ultimele rate inclusiv valoarea reziduală, pentru bunurile ce fac obiectul 
Contractului de leasing nr.* şi a declaraţiei vamale de import temporar nr.*. 

Contestatorul susţine că firma * cu care a încheiat contractele de leasing a 
trimis facturile şi dovada că societatea contestatoare devine proprietar al 
mărfurilor pe data de 31.01.2009 în format informatic, motiv pentru care s-a 
întârziat depunerea declaraţei vamale de import definitiv. 

Contestatorul consideră că o parte din suma pe care o datorează pentru 
importul acestor bunuri, respectiv 1 bucată * si 1 bucată * se află în contul 
Direcţiei judeţene de accize şi operaţiuni vamale *. 

  Pentru aceste motive, societatea solicită anularea Deciziei pentru 
regularizarea situaţiei nr.* emisă în baza procesului verbal de control nr.* 
încheiate de reprezentanţii Direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale 
* din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. 

 
  II. Prin procesul verbal de control nr.* care a stat la baza emiterii Deciziei 

pentru regularizarea situaţiei nr.* organele vamale din cadrul Direcţiei Judeţeană  
pentru Accize şi Operaţiuni Vamale*au constatat că societatea contestatoare a 
plasat în regim de admitere temporară cu declaraţia vamală nr.*, 1 bucată *cu 
seria şasiu * şi 1 bucată *cu seria şasiu *.  
 Societatea a solicitat şi i-a fost acordat tratament tarifar preferenţial în 
conformitate cu prevederile Protocolului 4 referitor la definirea conceptului de 
“produse originare” şi metodele de cooperare administrativă, anexată la Acordul 
dintre România şi Uniunea Europeană. 
 Organul de control vamal a constatat că operaţiunea vamală a fost 
efectuată în baza autorizaţiei de admitere temporară nr.* şi a contractului de 
leasing nr.*. 
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 Organul de control vamal a constatat că termenul acordat pentru 
încheierea operaţiunii nr.* a fost 24.01.2009 (zi de sărbatoare legală) care a fost 
prelungit până la data de 26.01.2009. 
 Organul de control a constatat că operaţiunea vamală a beneficiat de 
facilitatea prevăzută de art.27 (1) din Ordonanţa Guvernului nr.51/1997, 
respectiv exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente 
drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale. 
 Organul de control a constatat că în cadrul termenului acordat societatea  
nu a solicitat pentru marfa în cauză o destinaţie vamală admisă sau prelungirea 
termenului, astfel incât incepând cu data de 27.01.2009 marfa a încetat 
plasarea sub regim de admitere temporară. 

În consecinţă, titularul operaţiunii a fost obligat la plata datoriei vamale 
prin emiterea Deciziei pentru regularizarea situaţiei nr.* prin care regimul 
suspensiv a fost încheiat din oficiu. 

 
III.  Având în vedere susţinerile contestatoarei şi documentele invocate 

de aceasta, constatările organelor vamale şi actele normative invocate de 
contestatoare şi de organele vamale, se reţin următoarele: 

Cauza supusă soluţionării o reprezinta legalitatea încheierii din 
oficiu de către organele vamale a operaţiunii temporare în condiţiile în 
care societatea nu a solicitat în interiorul termenului acordat de organele 
vamale o destinaţie vamală pentru mărfurile ce au făcut obiectul regimului 
suspensiv. 

 
În fapt, S.C. * S.A. a plasat în regim de admitere temporară cu declaraţia 

vamală nr.*, 1 buc. *, seria şasiu *si o 1 buc. *, seria şasiu*. 
Această operaţiune vamală a fost efectuată în baza autorizaţiei de 

admitere temporară nr.* şi a Contractului de leasing nr.*. 
Termenul acordat pentru încheierea regimului temporar a fost 

24.01.2009 prelungit până în 26.01.2009. 
Până la expirarea termenului de încheiere, titularul operaţiunilor nu a 

solicitat acordarea unui alt regim vamal sau destinaţie vamală, iar unitatea 
vamală nu a fost înstiinţată despre vreo modificare care să influenţeze derularea 
operaţiunii sub regimul vamal aprobat. 

 
În drept, la momentul acordării regimului suspensiv, respectiv data de 

28.01.2005, erau în vigoare prevederile Legii nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României care la art.92 preciza că: 
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    (1) Regimul vamal suspensiv se solicită în scris de către titularul operaţiunii 
comerciale. Autoritatea vamală aprobă cererea numai în cazul în care poate 
asigura supravegherea şi controlul regimului vamal suspensiv. Cheltuielile 
suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi 
suportate de titularul operaţiunii. 
 
    (2) Prin aprobarea emisă se fixează termenul pentru încheierea regimului 
vamal suspensiv. 
 
    (3) Prelungirea termenului pentru încheierea regimului vamal suspensiv se 
face la cererea expresă şi justificată a titularului operaţiunii, cu aprobarea 
autorităţii vamale. 
 
iar la art.95: 
     (1) Regimul vamal suspensiv aprobat se încheie atunci când mărfurile 
primesc un alt regim vamal. 
 
    (2) Autoritatea vamală poate dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal 
suspensiv atunci când titularul nu finalizează operaţiunile acestui regim în 
termenul aprobat. 
 
    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul produselor compensatoare 
sau transformate, obţinute în cadrul regimurilor de perfecţionare activă sau 
pasivă şi de transformare sub control vamal. 
 

Începând cu 10.04.2006 sunt în vigoare prevederile Legii nr.86/2006 
privind Codul Vamal care la art.100 alin.4, 5 si 6 precizează că: 

 
    (4) Autoritatea vamală stabileşte modelul documentului necesar pentru 
regularizarea situaţiei, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia. 
 
    (5) În cazul în care se constată că a luat naştere o datorie vamală sau că au 
fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea 
diferenţelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 
 
    (6) În cadrul controlului ulterior al declaraţiilor, autoritatea vamală stabileşte 
potrivit alin. (3) şi diferenţele în plus sau în minus privind alte taxe şi impozite 
datorate statului în cadrul operaţiunilor vamale, luând măsuri pentru încasarea 
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diferenţelor în minus constatate. Diferenţele în plus privind aceste taxe şi 
impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează. 
 

De asemenea Regulamentul CEE 2913/1992 precizează la art.89 alin.1 că: 
(1) Un regim suspensiv cu impact economic se încheie când se atribuie o 

altă destinaţie vamală admisă fie mărfurilor plasate în acest regim, fie 
produselor compensatoare sau transformate plasate sub acest regim. 

iar la art.140 alin.1: 
 (1) Autorităţile vamale stabilesc termenul în care mărfurile de import trebuie 
să fie reexportate sau să li se dea o altă destinaţie vamală. Acest termen trebuie 
să fie suficient de lung pentru ca obiectivul utilizării autorizate să fie atins. 
  Din interpretarea acestor dispoziţii normative reiese că organul vamal are 
dreptul să încheie din oficiu regimul suspensiv atunci când titularul regimului 
suspensiv nu-l finalizează în interiorul termenului acordat de autoritatea vamală.  

În consecinţă, întrucât până la data de 26.01.2009, societatea nu a 
solicitat prelungirea termenului pentru încheierea regimului suspensiv sau 
acordarea unui alt regim vamal, în mod legal organele vamale au încheiat din 
oficiu, regimul de admitere temporară stabilind în sarcina societăţii suma de *lei 
reprezentând taxă pe valoare adăugata şi majorări de întârziere aferente în 
sumă de * lei.  

Nu se poate reţine în soluţionarea favorabilă a cauzei, argumentul 
societătii potrivit căruia “*, a trimis facturile şi dovada că firma noastră devine 
proprietar al mărfurilor pe data de 31.01.2009 în format informatic, motiv pentru 
care s-a întârziat depunerea declaraţiei vamale de import definitiv” deoarece 
termenul acordat de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru finalizarea 
operatiunii este imperativ, iar contestatorul avea posibilitatea să solicite 
prelungirea acestui termen înainte de expirarea termenului acordat. 
     În consecinţă, se va respinge ca neîntemeiată decizia de impunere  nr.* 
emisă în baza procesului verbal de control nr.* încheiat de Direcţia regională 
pentru accize şi operaţiuni vamale*.  
             Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei şi în temeiul 
prevederilor art.100 alin.4,5,6 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al 
Romaniei,art. 92 şi art. 95 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
Romaniei si art.89 alin.1 si art.100 alin. 1 din Regulamentul CEE 2913/1992    
se: 
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DECIDE 

 Respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei formulate de S.C. * S.A. 
împotriva  deciziei de impunere nr.* emisă de Direcţia regională pentru accize şi 
operaţiuni vamale * pentru suma totală de*  lei reprezentând: 

     - * lei taxă pe valoare adăugată: 
     - * lei accesorii aferente.   

 
 Prezenta decizie poate fi atacată la Curtea de Apel * sau la Curtea de 
Apel *, in termen de 6 luni de la comunicare. 
 
DIRECTOR GENERAL, 
* 
 


