
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
 

privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  
SC X SRL 

cu sediul în --, str.--, nr.--, jud. Prahova, 
 înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de Direc�ia 

Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna, prin adresa nr. --/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulat� de SC 
X SRL, înregistrat� la organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Decizia pentru regularizarea situa�iei nr.--
/2009, întocmit� în baza Procesului verbal de control nr.--/2009, act administrativ 
fiscal încheiat de organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Covasna, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în sum� total� de 
?? lei lei, reprezenând: 

- TVA în sum� de ?? lei 
- accesorii la TVA în sum� de ?? lei 
 

 Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solu�ionare a contesta�iilor, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de SC X SRL, cu sediul în --, str.--, nr.--, jud. 
Prahova, se cere recalcularea sumei datorate cu titlu de TVA �i accesorii aferente, 
având în vedere c� opera�iune temporar� de leasing având ca obiect o 
semniremorc� marca Schmitz, tip Gotha, cu nr. id --, a fost implicat� într-un accident 
rutier din care a rezultat avarierea total� a acestuia. 

În sus�inerea contesta�iei, contestatoarea a depus la dosarul cauzei 
documente doveditoare din care reiese avarierea total� a semniremorcii marca 
Schmitz, tip Gotha, cu nr. id --. 
 

II. Organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale Covasna au efectuat un control ulterior privind respectarea obliga�iilor în 
derularea �i încheierea opera�iunii de leasing extern nr. --/2009, pentru care termenul 
de închidere a opera�iunii a fost 01.07.2009, la SC X SRL, cu sediul în --, str.--, nr.--, 
jud. Prahova. 

Conform prevederilor art.89, alin.1 din Regulamentul CEE nr.2913/1992 
trebuia întocmit� formalit��ile vamale de încheiere a opera�iuni de leasing externe 
nr.--/2009 pân� pe data de 01.07.2009. Formalit��ile vamale care trebuiau îndeplinite 
sunt cele de punere în liber� circula�ie a bunului cu plata drepturilor de import sau 
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punerea în consum simultan cu punerea în circula�ie a m�rfurilor cu garantare de 
TVA pentru Iivrarea în alt stat membru conform art.157 alin. 7 din Codul fiscal, 
aprobat prin Legea 571/2003. În conformitate cu prevederile art.144, alin.1 din 
Regulamentul CEE nr.2913/1992, atunci când se na�te o datorie vamal� pentru 
m�rfuri de import, valoarea unei astfel de datorii se stabile�te pe baza elementelor de 
taxare corespunz�toare pentru m�rfurile respective în momentul aprob�rii declara�iei 
de plasare a m�rfurilor sub regimul de admitere temporar�.  
 În consecin�� organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale Covasna au trecut la calcularea obliga�iilor fiscale aferent� 
închiderii regimului de admitere temporar�, stabilind în sarcina contestatoarei suma 
de ?? lei lei, reprezenând TVA �i accesorii. 

 
III. Avand în vedere actele �i documentele dosarului, sus�inerile 

contestatoarei, constat�rile organelor vamale, în raport cu actele normative incidente 
în cauz�, se re�in urm�toarele : 

Conform pct.12.6 din O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�� Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, din care cit�m: 

“12.6. În situa�ia în care se pronun�� o solu�ie de desfiin�are total� sau par�ial� 
a actului atacat, în considerentele deciziei se vor prezenta numai motivele care au 
condus la desfiin�are.” 
 Conform actelor depuse la dosarul cauzei se re�ine c� semniremorc� marca 
Schmitz, tip Gotha, cu nr. id --, a fost implicat� într-un accident rutier din care a 
rezultat avarierea total� a acestuia �i în consecin�� sunt aplicabile prevederile art.27, 
alin.4 din OG nr.51/1997, republicat�, privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing, �i având în vedere adresa nr.58850/07.11.2002 emis� de Direc�ia General� 
A V�milor, unde se specific�, cit�m : 
 ”Aceea�i regul� de taxare a bunurilor se aplic� �i în cazul în care pe parcursul 
derul�rii contractelor de leasing intervine distrugerea sau furtul acestora, cauzate de 
situa�ii fortuite sau de for�� major� �i constate de organele în drept.”  
  

Pentru considerentele de mai sus �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 
art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 1 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 Admite contesta�ia formulat� de SC X SRL cu sediul în --, str.--, nr.--, jud. 
Prahova, împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei nr.--/2009, întocmit� în 
baza Procesului verbal de control nr.--/2009, act administrativ fiscal încheiat de 
organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale 
Covasna, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în sum� total� de ?? lei, ca 
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întemeiat�, �i pe cale de consecin�� desfiin�eaz� Decizia pentru regularizarea 
situa�iei nr.--/2009, întocmit� în baza Procesului verbal de control nr.--/2009, act 
administrativ fiscal încheiat de organele vamale din cadrul Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale Covasna, prin care s-au stabilit obliga�ii fiscale în sum� 
total� de ?? lei, �i las� ca m�sur� refacerea actelor desfiin�ate avân în vedere actele 
depuse de contestatoare în sus�inerea cauzei �i respectarea pct. 12.7 �i pct 12.8 din 
O.G. nr. 519/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, din care cit�m: 
“12.7. Decizia de desfiin�are va fi pus� în executare în termen de 30 de zile de la 
data comunic�rii, iar verificarea va viza strict aceea�i perioad� �i acela�i obiect al 
contesta�iei pentru care s-a emis decizia, inclusiv pentru calculul accesoriilor 
aferente. 
12.8. Prin noul act administrativ fiscal, întocmit conform considerentelor deciziei de 
solu�ionare, nu se pot stabili în sarcina contestatorului sume mai mari decât cele din 
actul desfiin�at, acesta putând fi contestat potrivit legii.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


