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DIREC�IA GENERAL� A FINAN�ELOR PUBLICE 
                         CARA�-SEVERIN 
SERVICIUL  SOLU�IONARE CONTESTA�II 
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 17 
 
 Serviciul Solu�ionare Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor 
Publice Cara�-Severin, a fost sesizat de Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara, prin 
adresa nr./2007, asupra contesta�iei formulat� de SC X SRL Boc�a, privind virarea 
la bugetul statului a sumei de _ lei, reprezentînd drepturi vamale �i accesorii 
aferente. 
  Suma de - lei a fost stabilit� prin Decizia pentru regularizarea situa�iei 
privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr./2007, avînd la baz� 
constat�rile cuprinse în Procesul verbal de control nr./2007. 
 Împotriva Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr./2007 �i a  Procesului verbal de control nr./2007 SC X 
SRL formuleaz� �i depune contesta�ie la Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara, 
înregistrat� sub nr./2007. Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de 
art.177 (1) din OG nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatând c�, în spe��, sînt întrunite dispozi�iile art.175 �i art.179 din OG 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice Cara�-Severin, este 
legal învestit cu solu�ionarea contesta�iei. 
  
 I. Prin contesta�ia formulat� SC X SRL  invoc�, în sus�inerea cauzei, 
urm�toarele argumente: 
 - în data de 2007 la societate nu s-a desf��urat nici o activitate de control, 
cum reiese din Procesul  verbal de control nr./2007 �i nu se pot pune în sarcina 
societ��ii datorii care nu exist�. 
 - Procesul verbal de control nr./2007 �i Decizia nr./2007 „nu fac altceva decât 
s� preia în mod automat �i far� nici o verificare concluziile Procesului verbal de 
control nr./2006 �i a Deciziei nr./2006 f�r� a verifica dac� argumentele aduse  prin 
contesta�ia  din data de 2006 se sus�in �i au relevan��”. 
 - prin Decizia nr./2006 emis� de D.G.F.P. Caras-Severin se desfin�eaz� 
Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare nr./2006, astfel 
c�, între timp nu au intervenit alte elemente, fapte sau modific�ri de natur� s� 
aduc� schimb�ri de fapt sau de interpretare asupra fondului problemei. 
 Ca urmare petentul solicit� reanalizarea Procesului verbal de control nr./2007 
�i a Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare. 
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 II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr./2007, întocmit� de organele vamale, din cadrul 
Direc�iei Regionale Vamale Timi�oara – Serviciul Antifraud� Vamal�, s-a stabilit în 
sarcina SC X SRL drepturi vamale (taxe vamale, taxa pe valoarea ad�ugat�) �i 
accesorii, în sum� total� de - lei. 
 Controlul a fost efectuat ca urmare a Deciziei nr./2006 emis� de D.G.F.P. 
Cara� Severin – Serviciul Solu�ionare Contesta�ii prin care se dispunea desfiin�area 
Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr./2006 emis� de Direc�ia Regional� Vamal� Timi�oara. 
 În urma reanaliz�rii documentelor de import emise de c�tre Autoritatea 
vamal�  au rezultat urm�toarele: 
 - cu DVI nr./2001, factura extern� nr./2001, autoriza�ia nr.X privind acordarea 
regimului favorabil �i a Certificatului de investitor în zona defavorizat� nr./2002, SC 
X SRL  a importat o celul� de fierbere, în valoare de X DM. 
 - conform DVI nr./2002, DVI nr./2002, DVI nr./2002, DVI nr./2002, DVI 
nr./2002,DVI nr./2002, DVI nr./2002 �i DVI nr./2002 SC X SRL import� carcase de 
porc refrigerate, societatea beneficiind, la momentul importului, de facilit��i vamale 
în baza art.6 din OUG nr.24/1998, republicat� �i OUG nr.75/2000 pentru 
modificarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�. 
 Din nota explicativ� dat� de administratorul societ��ii, precum �i a celor 
constatate din verificarea documentelor societ��ii rezult� c�: societatea a încetat 
activitatea de produc�ie în aprilie 2004, contractul de închiriere a spa�iului a fost 
reziliat în data de 01.08.2004, o parte din utilaje (inclusiv cele importate cu facilit��i) 
au fost vîndute, restul de utilaje au fost depozitate la SC Y SRL. În data de 2004 a 
fost întocmit ultimul raport de fabrica�ie, iar în data de 2005 a fost înregistrat un 
contract de prest�ri servicii, încheiat între SC X SRL �i SC Y SRL, avînd ca obiect 
deta�area for�ei de munc� apar�inînd SC X SRL, în num�r de 9 angaja�i, la SC Y 
SRL. 
 De asemenea, conform adreselor nr./2006 înregistrat� la Direc�ia Regional� 
Vamal� Timi�oara sub nr./2006 �i 2007 înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� 
Timi�oara sub nr./2007 Agen�ia Pentru Dezvoltare Regional� – Regiunea Vest 
comunic� faptul c� societatea în cauz� nu mai îndeplineste „condi�iile de men�inere 
a certificatului de investitor în zona defavorizat�” �i în conformitate cu art.17 din 
Normele Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare i s-a retras Certificatul de 
investitor in zona defavorizat�. 
 
 Avînd în vedere cele de mai sus organele vamale, din cadrul Direc�iei 
Regionale Vamale Timi�oara, au stabilit în sarcina SC X SRL drepturi vamale (taxe 
vamale, taxa pe valoarea ad�ugat�) �i accesorii, în sum� total� de _ lei (- lei 
reprezentând drepturi vamale, - lei dobânzi, - penalit��i de întârziere, - lei major�ri 
de întârziere). 
   
 III. Luând în considerare constat�rile organelor de control, motivele invocate 
de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum �i actele 
normative invocate de contestatoare �i de organele de control se re�in urm�toarele: 
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 Cauza supusã solution�rii este dac� urmare retragerii certificatului de  
investitor în zona defavorizat�, contestatoarea are obliga�ia achit�rii 
contravalorii facilitã�ilor de care a beneficiat pentru importurile derulate în 
perioada 2001 - 2002 în scutire de drepturi vamale. 
  
 Controlul a fost efectuat ca urmare a Deciziei nr./2006 a D.G.F.P. Cara� 
Severin – Compartimentul Solu�ionare Contesta�ii prin care se dispunea 
desfiin�area Deciziei pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr./2006 emis� de Direc�ia Regional� Vamal� 
Timi�oara. 
 
 În fapt, SC X SRL import�, la data de 12.2001, o celul� de fierbere-afumare, 
în valoare de - DM, avînd la baz� urm�toarele documente: DVI nr., factura extern� 
nr./2001 �i carcase de porc refrigerate, conform DVInr./2002,/2002,/2002, /2002, 
/2002./2002, /2002, /2002. Pentru bunurile importate societatea beneficiaz� de 
facilit��i vamale, conform prevederilor art.6 din OUG nr.24/1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�. 
 Prin adresele nr./2006 �i /2006 emise de Agen�ia Pentru Dezvoltare 
Regional� – Regiunea Vest se comunic� faptul c� societatea în cauz� nu mai 
îndeplineste „condi�iile de men�inere a certificatului de investitor în zona 
defavorizat�” �i în conformitare cu art.17 din Normele metodologice pentru 
aplicarea O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu 
modific�rile ulterioare i s-a retras Certificatul de investitor în zona defavorizat�. 
 În consecintã, prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr./2007 reprezentan�ii Serviciului 
Antifraud� Vamal� din cadrul Directiei Regionale Vamale Timisoara, au stabilit   în 
sarcina  S.C. X SRL drepturi vamale  �i accesorii de plat�, în sum� total�  de  X lei. 
  
 În drept, în spetã sunt incidente prevederile art.17 din Hotãrârea Guvernului 
nr. 728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei 
de urgentã a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 
republicatã, cu modificãrile ulterioare care stipuleaz� c�: 
 “Agen�ia pentru dezvoltare regional� va retrage certificatul de investitor în 
zona defavorizat�, cu avizul consiliului pentru dezvoltare regional� în a cãrei raz� 
de competentã teritorialã intr� zona defavorizatã, �i va solicita organelor abilitate 
prin lege recuperarea contravalorii facilitã�ilor atunci când beneficiarul acestora se 
afl� în una dintre urmãtoarele situa�ii: 
a) nu mai îndeplineste condi�iile în baza cãrora a ob�inut certificatul de 
investitor în zona defavorizatã;[...]” 
 
 Având în vedere prevederile de mai sus �i în conformitate cu art. 144, alin (1), 
lit.b) �i art.148, alin(1) din Legea 141/1997 privind Codul Vamal al României, 
momentul na�terii datoriei vamale este data înregistr�rii declara�iei vamale, calculul 
drepturilor vamale efectuând-se pe baza elementelor de taxare din momentul 
na�terii datoriei vamale: 
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   Art.144 (1)” Datoria vamal� ia nastere �i în urm�toarele cazuri:(...) 
b) neîndeplinirea uneia dintre condi�iile stabilite prin regimul vamal sub care au fost 
plasate;” 
 ART. 148 “(1) Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza 
elementelor de taxare din momentul na�terii datoriei vamale.” 
  
 La stabilirea debitului s-a avut în vedere respectarea prevederilor pct.12.8 din 
O.M.F.P. nr. 519/2005 aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�: 
 “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.” 
 
 În  contextul  celor de mai sus m�sura organului de control vamal privind 
calcularea drepturilor vamale �i accesoriilor aferente este legalã, contesta�ia 
formulat� de SC X SRL  urmând s� fie respins� ca neîntemeiat�. 
 
  
 
 Pentru considerentele re�inute �i în temeiul: art. 17 din Hotãrârea Guvernului 
nr. 728/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�; art. 144 alin. (1) lit. b), si 
art. 148, alin (1) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României coroborat 
cu prevederile art.186 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 republicatã privind 
Codul de procedurã fiscal� se: 
 
 
 
 

D E C I D E 
 
 

 Respingerea ca neîntemeiatã a contestatiei formulat� de SC X SRL               
 


