
DECIZIA NR. 56 / 2010
privind soluţionarea contestaţiei nr. ...

formulată de S.C. ... S.R.L. din ...

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dâmboviţa a fost sesizată 
de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti - 
Direcţia  Judeţeana  pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale  Dâmboviţa 
asupra contestaţiei nr. ...înregistrată la D.G.F.P. Dâmboviţa sub nr.  ... 
formulată  de  S.C.  ...  S.R.L.,  cu  sediul  social  în  oraş...,  str....,  nr.  ... 
judeţul Dâmboviţa, având codul unic de înregistrare RO... şi înregistrată 
la  Oficiul  Registrului  Comerţului  Dâmboviţa  sub  numărul  J... 
reprezentată legal prin d-l ... în calitate de asociat unic şi administrator. 

Contestaţia  a  fost  formulată  împotriva  Deciziei  pentru 
regularizarea  situaţiei  privind  obligaţiile  suplimentare  stabilite  de 
controlul vamal nr. ... din data de ....şi Procesul verbal de control nr. ... 
emise de către  Biroul  Inspecţie  Fiscală şi  Control  Ulterior  din cadrul 
Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa.

Prin adresa nr. ... din data de ... Biroul Soluţionare Contestaţii din 
cadrul D.G.F.P. Dâmboviţa a solicitat petentei completarea contestaţiei 
cu suma totală contestată.

Prin adresa nr.  ...  din data de ...  petenta a depus completarea 
solicitată, respectiv suma contestată este de ... lei, reprezentând  taxă 
pe valoarea adăugată stabilită suplimentar.

Contestaţia a fost formulată în termenul prevăzut de art. 207 alin.1 
din  O.G.  nr.  92/2003  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare,  poartă  ştampila  societăţii,  precum  şi  semnătura  titularului 
dreptului procesual.

Constatând că în speţă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 
205  şi  209  alin.  (1)  pct.  a)  din  O.G.  nr.  92/2003  privind  Codul  de 
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
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Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Direcţia Generală a Finanţelor 
Publice Dâmboviţa
Biroul Soluţionare Contestaţii 

Str.Calea Domnească nr.166
Târgovişte, Dâmboviţa
Tel:+0245 616779
Fax:+0245 615916
Nr.op. ANAF 759
e-mail: ...



Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  este  investită  să 
soluţioneze contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L. din ...

I.  Petenta contestă  Decizia pentru regularizarea situaţiei privind 
obligaţiile suplimentare stabilite de controlul  vamal nr.  ...  din data de 
...precum şi Procesul verbal de control nr. ... pentru următoarele motive:

- în data de ...s-a încheiat operaţiunea de leasing financiar pentru 
semiremorca ..., obiect aferent contractului de leasing nr. ...

- în data de ..., s-a întocmit procesul verbal de control şi în baza 
acestuia decizia prin care s-a stabilit  ca bază de calcul pentru T.V.A. 
valoarea de intrare a bunului, respectiv suma de ... lei, fără să fie admis 
dreptul de a face dovada achitării bunului respectiv;

- bunul a fost achitat în totalitate, cu excepţia valorii reziduale în 
sumă de ... euro.

Petenta  consideră  încheiată  abuziv  acestă  decizie  deoarece în 
conformitate  cu legea trebuia  să  i  se  stabilească ca bază de calcul 
pentru T.V.A. suma rămasă neachitată, respectiv valoarea reziduală nu 
cea de intrare a bunului. Petenta susţine că nu s-a ţinut cont de faptul 
că firma de leasing i-a aprobat prelungirea contractului de leasing cu 6 
luni.

Faţă de cele prezentate mai sus petenta solicită anularea Deciziei 
pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr....din data de ...

II. Prin   Decizia pentru regularizarea situaţiei privind obligaţiile   
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. ... din data de ....emisă 
de  către  Direcţia  Judeteană  pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale 
Dâmboviţa în baza Procesului verbal de control nr. .... au fost calculate 
obligaţii  fiscale  suplimentare  reprezentând T.V.A în  valoare  de ...  lei 
calculată la o bază impozabilă stabilită suplimentar în sumă de ...  şi 
accesorii aferente T.V.A. în valoare de... lei.

Prin  punctul  de  vedere  privind  soluţionarea  contestaţiei  se 
menţionează că obligaţiile fiscale suplimentare au fost stabilite întrucât 
societatea petentă a depăşit termenul de închidere al declaraţiei vamale 
nr.  I  ...,  fixat  pe  datat  de  ...,  al  operaţiunii  de  leasing  în  regim  de 
admitere temporară declarată la Vama Târgovişte.

Totodată  se  menţionează  că  nu  s-a  făcut  sesizare  penală  în 
această cauză.
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III. Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus,  documentele 
existente  la  dosarul  cauzei,  motivaţiile  contestatoarei  şi  în  raport  cu 
actele normative în vigoare, s-au reţinut următoarele:

Direcţia  Generală  a  Finanţelor  Publice  Dâmboviţa  a  fost 
investită să analizeze dacă suma contestată de ... lei, reprezentând 
taxă  pe  valoarea  adăugată  stabilită  suplimentar,  este  corect 
stabilită.
            

În fapt, controlul ulterior a avut ca obiectiv verificarea operaţiunilor 
de  leasing  în  regim  de  admitere  temporară  declarate  la  D.J.A.O.V. 
Dâmboviţa de către societatea petentă în anul 2006.

În  referatul cu propuneri de soluţionare organul vamal de control 
precizează că  S.C.....  S.R.L. nu a respectat termenul de închidere al 
declaraţiei vamale nr. I ... fixat pe data de ...

În conformitate cu art. 108 pct. 4 din Legea nr. 86/2006 privind 
Codul vamal al României “Titularul autorizaţiei este obligat să informeze 
autoritatea vamală asupra tuturor elementelor survenite după acordarea 
autorizaţiei  care  pot  influenţa  menţinerea  acesteia  sau  condiţiile  de 
utilizare a acesteia“

În  susţinerea  cauzei,  la  dosarul  contestaţiei, S.C....S.R.L. din 
Găeşti a depus ca documente suplimentare următoarele:
      - adresa firmei de l... din Viena nr. ...prin care D.J.A.O.V. Dâmboviţa 
este  înştiinţată  că  utilizatorul,  în  speţă  S.C.  ...S.R.L.,  a  achitat  în 
totalitate ratele de leasing la contractul  nr....,  mai puţin penalităţile şi 
valoarea reziduală la contractul menţionat mai sus;

-  adresa din data de ...  emisă de ... din Viena de prelungire a 
perioadei contractului de leasing nr. ... cu 6 luni. 

Se reţine că în referatul cu propuneri de soluţionare organul vamal 
de control precizează că decizia ... şi procesul verbal de control nr. ... 
nu  pot  fi  anulate  şi  baza  de  calcul  a  datoriei  vamale  nu  poate  fi 
modificată doar în urma adresei firmei de leasing nr.... şi a adresei de 
prelungire a contractului de leasing emisă de aceeaşi firmă, depuse de 
societatea petentă în xerocopie la dosarul contestaţiei.

Potrivit art. 6 şi art. 7 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
Procedură Fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
organul fiscal trebuie să depună toate diligenţele pentru determinarea 
corectă  a  situaţiei  fiscale  a  contribuabilului  şi  în  acest  scop  să-şi 
exercite  rolul  activ  fiind  îndreptăţit  să  obţină  şi  să  utilizeze  toate 
informaţiile  şi  documentele  pe  care  le  consideră  utile  în  funcţie  de 
circumstanţele fiecărui caz în parte şi de limitele prevăzute de lege.

                                                                            www.mfinanţe.ro                         ... 
                                                                                                                                                                              3/6 



Astfel,  ţinând cont de documentele aflate la dosarul cauzei cât şi 
de faptul că au fost depuse în susţinerea cauzei documente  pe care 
organul de control nu le-a avut în vedere în momentul emiterii actului 
administrativ  fiscal  organul  de  soluţionare  urmează  a  desfiinţa  actul 
administrativ fiscal pentru suma contestată de ... lei care reprezintă taxă 
pe valoarea adăugată. Totodată, conform art. 47 alin. 2 din  O.G. nr. 
92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, desfiinţarea actului administrativ fiscal pentru 
T.V.A.  suplimentar  atrage  şi  desfiinţarea  actului  administrativ  fiscal 
pentru  suma  de  ...lei  reprezentând  accesorii  aferente  T.V.A. 
suplimentară.

În cauză se va reface controlul cu analiza tuturor documentelor 
relevante, organul de control vamal urmând să depună toate diligenţele 
pentru determinarea exactă a stării de fapt, să utilizeze toate informaţiile 
şi documentele pe care le consideră utile pentru determinarea corectă a 
situaţiei fiscale a contribuabilului şi să încheie un nou act administrativ 
fiscal care va avea în vedere considerentele prezentate.
   Totodată, se reţine faptul că organele de control vamal, prin noul 
act administrativ fiscal, nu pot stabili în sarcina contestatoarei sume mai 
mari decât cele din actul desfiinţat.  Decizia de desfiinţare va fi pusă în 
executare în termen de 30 de zile de la data comunicării.

În  drept, cauza  îşi  găseşte  soluţionarea  în  prevederile 
următoarelor articole :

-  art.  6  şi  art.  7  alin.  2  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de 
procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
prevede:

“Art. 6    Exercitarea dreptului de apreciere
    Organul fiscal este îndreptăţit să aprecieze, în limitele atribuţiilor şi  
competenţelor ce îi revin, relevanţa stărilor de fapt fiscale şi să adopte 
soluţia  admisă  de  lege,  întemeiată  pe  constatări  complete  asupra 
tuturor împrejurărilor edificatoare în cauză.
    Art.  7     Rolul  activ   [...](2)  Organul  fiscal  este  îndreptăţit  să  
examineze,  din  oficiu,  starea de fapt,  să  obţină şi  să  utilizeze  toate  
informaţiile  şi  documentele  necesare  pentru  determinarea  corectă  a 
situaţiei fiscale a contribuabilului. În analiza efectuată organul fiscal va 
identifica  şi  va  avea  în  vedere  toate  circumstanţele  edificatoare  ale  
fiecărui caz.”

-  art.  216 alin.  3  din O.G. 92/2003 privind Codul  de procedură 
fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare prevede:
   “Soluţii asupra contestaţiei
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      [...]  (3)  Prin  decizie  se  poate  desfiinţa  total  sau  parţial  actul  
administrativ atacat, situaţie în care urmează să se încheie un nou act  
administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei  
de soluţionare.”

-  pct.  12.6,  pct.  12.7  şi  12.8   din  Ordin  nr.  519/2005  privind 
aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  aplicarea  titlului  IX din  Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată 
prevede:

“ 12.6. În situaţia în care se pronunţa o soluţie de desfiinţare totală  
sau parţiala a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta  
numai motivele care au condus la desfiinţare.
    12.7. Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 
30 de zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi  
perioada şi acelaşi obiect al contestaţiei pentru care s-a emis decizia,  
inclusiv pentru calculul accesoriilor aferente.

12.8.  Prin  noul  act  administrativ  fiscal,  întocmit  conform 
considerentelor  deciziei  de  soluţionare,  nu  se  pot  stabili  în  sarcina 
contestatorului  sume mai  mari  decât  cele din actul  desfiinţat, acesta 
putând fi contestat potrivit legii.”

-  art.  47  alin.  2  din  O.G.  92/2003  privind  Codul  de  procedură 
fiscală,  republicată  cu  modificările  şi  completările  ulterioare prevede:

“(2)  Desfiinţarea  totală  sau  parţială,  potrivit  legii,  a  actelor  
administrative  prin  care  s-au stabilit  creanţe  fiscale  principale  atrage 
desfiinţarea totală sau parţială a actelor administrative prin care s-au 
stabilit  creanţe  fiscale  accesorii  aferente  creanţelor  fiscale  principale 
anulate,  chiar  dacă  acestea  au  devenit  definitive  în  sistemul  căilor  
administrative de atac.

Pentru considerentele arătate în conţinutul deciziei  şi în temeiul 
art. 108 pct. 4 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, 
art. 6 şi art. 7 alin. 2, art. 47 alin. 2 şi art. 216 alin. 3 din O.G. 92/2003 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată  cu  modificările  şi 
completările  ulterioare,  pct.  12.6,  pct.  12.7  şi  12.8   din  Ordin  nr. 
519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, coroborat  cu art.  70,  art.  209, art.  210,  art  211, art.  216 
privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare se:

D E C I D E
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1. Desfiinţarea  Deciziei  pentru  regularizarea  situaţiei  privind 
obligaţiile  suplimentare  stabilite  de  controlul  vamal nr....din  data 
de ...emisă de către Biroul Inspecţie Fiscală şi Control Ulterior din cadrul 
Direcţiei  Judeţene  pentru  Accize  şi  Operaţiuni  Vamale  Dâmboviţa 
pentru suma totală de ... lei reprezentând:

- ... lei - taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar;
-      ... lei - accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată stabilită 

suplimentar.

Urmează  să  se  încheie  un  nou  act  administrativ  fiscal  pentru 
aceeaşi perioadă şi acelaşi tip de impozit, ţinând cont de considerentele 
prezentei decizii.

Decizia de desfiinţare va fi pusă în executare în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar verificarea va viza strict aceeaşi perioada 
şi acelaşi obiect al  contestaţiei  pentru care s-a emis decizia, inclusiv 
pentru calculul accesoriilor aferente.

 2. În conformitate cu prevederile art. 218 din O.G. nr. 92/2003, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare şi ale art. 11 alin. 
(1)  din  Legea nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  prezenta 
decizie poate fi atacată în termen de 6 (şase) luni de la data primirii, la 
instanţa de contencios administrativ competentă din cadrul Tribunalului 
Dâmboviţa.

...
Director  coordonator
                       

             Avizat,
       ...    consilier juridic
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