
DECIZIA NR.  100  / 2005 
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2005  
 
 
 

                         Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
a fost sesizat� de Direc�ia Regional� Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i 
Control Vamal, prin adresa nr. ..., înregistrat� la Direc�ia General� a 
Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara sub nr. ...  asupra contesta�iei 
formulat� de SC  X  SRL , împotriva procesului verbal de control nr. ... 
încheiat de Direc�ia Regional� Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i 
Control Vamal, privind virarea la bugetul de stat a sumei de ... lei, 
reprezentând: 
         - ... lei – taxe vamale; 
         - ... lei – accize; 
         - ... lei – TVA în vam�; 
         - ... lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
         - ... lei– dobânzi aferente TVA în vam�. 
                      Procesul verbal de control nr. ... încheiat de Direc�ia Regional� 
Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal a fost primit de SC  X  
SRL , în data de  ..., potrivit semn�turii �i �tampilei de confirmare a primirii de 
pe procesul verbal. 
 
                      Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art.176 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 
decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Hunedoara, prin Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor, este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei depus� de SC  X  SRL .  
 
      I.   Prin contesta�ia formulat�, SC  X  SRL  invoc� în 
sus�inerea cauzei urm�toarele argumente : 
                      Societatea sus�ine c� îndepline�te toate condi�iile de men�inere 
a certificatului de investitor nr. ... în zon� defavorizat�, astfel c� societatea nu 
intr�  sub inciden�ele art.17 din HG nr.728 / 2001. 
                       Petenta arat� c� în data de ..., prin adresa nr. ... i s-a adus la 
cuno�tin�� faptul c� i s-a retras certificatul de investitor nr. ... în temeiul art.17 
din HG728 / 06.2001 cu avizul Consiliului Regionala a Regiunii Vest pentru 
neîndeplinirea obliga�iilor legale privind de�inerea Certificatului de Investitor. 
                        Petenta sus�ine c� s-a deplasat Ia sediul Agen�iei de 
Dezvoltare Regional� Timi�oara �i a solicitat l�muriri, �i i s-au înmânat dou� 
adrese una cu nr. ... �i cealalt� cu nr. ..., care nu i-au parvenit �i nu a luat 
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cuno�tin�� de ele numai la data de ..., când a depus o contesta�ie, înregistrat� 
Ia ADR Regiunea Vest Timi�oara Ia nr. … / .... 
                       Petenta sus�ine, ca urmare a celor men�ionate rnai sus, c� nu 
a trimis Chestionarul - 9 completat, în urma c�ruia s-a luat hot�rârea de 
ridicare a Certificatului de Investitor. 
                      Societatea contestatoare mai men�ionez� : 
„în anul 2002 prin Legea Micro-Înterprinderilor OG 24 / 2001, Ministerul 
Finan�elor Publice ne aduce la cuno�tinta c� facilit��ile în zona defavorizat� 
se suspend� �i suntem obliga�i Ia plata tuturor datoriilor c�tre Stat, iar de Ia 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Timi�oara, nici un reprezentant nu a 
efectuat nici un fel de verific�ri Ia sediul societ��ii, nici c�utându-ne în vreun 
fel (telefonic,fax sau personal) cu toate c� societate nu si-a schimbat datele 
legate de sediu, teleton de la înfiin�are �i pân� în prezent. Consider c� 
societatea îndepline�te în continuate condi�iile în baza c�rora s-a ob�inut 
Certificatul de Investitor nr.....” 
                     Astfel, petenta solicit� anularea procesului verbal de control nr. 
....  
 
                     II.   În baza prevederilor legisla�iei fiscale în vigoare �i la 
solicitarea Agen�iei pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara 
România – adresa nr. ..., organele de control ale Direc�iei Regionale Vamal� 
Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal au efectuat un control la SC  
X  SRL . 
                              Urmare a verific�rii efectuate s-a încheiat procesul verbal 
de control nr. ..., stabilindu-se în sarcina SC  X  SRL , suma de ... lei, 
reprezentând: 
         - ... lei – taxe vamale; 
         -      ... lei – accize; 
         - ... lei – TVA în vam�; 
         -      ... lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
         -      ... lei– dobânzi aferente TVA în vam�. 
 organele  vamale au motivat m�surile luate astfel : 
 
                       SC  X  SRL  a efectuat, prin Biroul Vamal Deva, dou� importuri 
la regimul zonelor defavorizate, beneficiind de scutire de la plata taxelor 
vamale prev�zut� de art.6 alin.(1) lit. a) din OUG nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, la importul 
bunurilor efectuate cu .... 
                      Cu ..., societatea a importat un autoturism marca ..., nr. 
identificare ... capacitatea cilindric� … cmc.  an fabrica�ie … . 
                      Cu ..., societatea a importat un autoturism marca ...nr. 
identificare ...,  capacitatea cilindric� … cmc.  an fabrica�ie … . 
                      Urmare a verific�rilor efectuate de Agen�ia pentru Dezvoltare 
Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara referitor la SC  X  SRL  �i în baza 
avizului Consiliului pentru Dezvoltare Regional� a Regiunii de Vest dat prin 



 

 

3 

 

Hot�rârea nr. ..., în  temeiul art. 17 din HG Nr. 728 / 2001 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, s-a dispus 
retragerea certificatului de investitor în zon� defavorizat� a SC X SRL, 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara solicitând 
recuperarea facilit��ilor, prin adresa nr. ..., înregistrat� la Direc�ia Regional� 
Vamal� Arad sub nr. .... 
                      Astfel, organele vamale în temeiul art. 144 alin.(1) lit. b) din 
Legea nr. 141 / 1997 privind Codul Vamal al României au constatat  c� 
pentru aceste opera�iuni vamale de import se datoreaz� taxe vamale, 
momentul na�terii datoriei vamale fiind data notific�rii de retragere a 
certificatului de investitor în zon� defavorizat�, f�cut� de Agen�ia pentru 
Dezvoltare Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara prin adresa nr. ..., primit� 
de petent� în data de  ..., dat� la care SC  X  SRL  a luat la cuno�tin�� de 
retragerea certificatului de investitor în zon� defavorizat�.                                            
 
                     III.  Din  analiza  documentelor  existente  la  dosarul  
cauzei, avându-se în vedere motiva�iile contestatoarei, constat�rile 
organelor de control, precum �i  actele  normative  invocate, în raport cu  
perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele : 
 
                      SC  X  SRL , cu sediul în PETRO�ANI, str. …, bl. …, sc. …, et. 
…, ap. …  este înmatriculat� la Registrul comer�ului sub nr. J … / …/ …, 
având C.U.I. … ,  este reprezentat� de dl. …, în calitate de administrator. 
 
 
                        I. Cauza supus� solu�ion�rii este dac� organele vamale de 
control au respectat prevederile legale în vigoare, referitor la suma de ... 
lei, reprezentând: 
         - ... lei – taxe vamale; 
         -      ... lei – accize; 
         - ... lei – TVA în vam� 
în condi�iile în care prin Hot�rârea Consiliului pentru Dezvoltare 
Regional� a Regiunii V Vest nr. ..., Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� 
Regiunea V Vest a retras certificatul de investitor în zona defavorizat� 
pentru SC  X  SRL  
 
                      În fapt, SC  X  SRL  în baza certificatului de investitor în zon� 
defavorizat� nr. ..., a efectuat dou� importuri în regimul zonelor defavorizate, 
respectiv de scutire de la plata taxelor vamale, pentru realizarea unei investi�ii 
în zona defavorizat�, dup� cum urmeaz� : 
 
- ..., societatea a importat un autoturism marca ..., nr. identificare ... 
capacitatea cilindric� … cmc.  an fabrica�ie …; 
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- ..., societatea a importat un autoturism marca ... nr. identificare ...,  
capacitatea cilindric� … cmc.  an fabrica�ie … . 
 
                      SC  X  SRL , în baza Certificatului de investitor nr. ..., a 
beneficiat de prevederile HOT�RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 992 din 
29 decembrie 1998 privind declararea zonei miniere Valea Jiului, jude�ul 
Hunedoara, ca zon� defavorizat�, în conformitate cu Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, 
modificat� prin ORDONAN�A DE URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI 
Nr. 75 din 16 iunie 2000, �i cu prevederile HOT�RÂRII  GUVERNULUI Nr. 
525 din 29 iunie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul 
zonelor defavorizate. 
 
                        În conformitare cu prevederile art. 6 alin.(1) lit.a) din 
ORDONAN�A de URGEN�� a GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 24 din 30 
septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care stipuleaz� : 
„  (1) Societ��ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice 
române, precum �i întreprinz�torii particulari sau asocia�iile familiale, 
autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea �i 
desf��urarea unor activit��i economice pe baza liberei ini�iative, care î�i 
au sediul �i î�i desf��oar� activitatea în zona defavorizat�, beneficiaz� 
pentru investi�iile nou-create de urm�toarele facilit��i: 
    a) scutirea de la plata: 
    - taxelor vamale �i a taxei pe valoarea ad�ugat� pentru ma�inile, 
utilajele, instala�iile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri 
amortizabile, care se import� în vederea efectu�rii de investi�ii în zon�;” 
 
                     Ulterior la solicitarea Agen�iei pentru Dezvoltare Regional�, 
Regiunea V Vest Timi�oara, prin adresa  nr. ..., în care se arat� c� potrivit 
prevederilor HOT�RÂRII GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 728 din 26 iulie 
2001, în urma verific�rii îndeplinirii condi�iilor legale, prin Hot�rârea 
Consiliului pentru Dezvoltare Regional� a Regiunii V Vest nr. ..., Agen�ia 
pentru Dezvoltare Regional� Regiunea V Vest a retras certificatul de 
investitor în zona defavorizat� pentru SC  X  SRL , organele de control ale 
Direc�iei Regionale Vamal� Arad, Serviciul Supraveghere �i Control Vamal au 
efectuat un control la SC  X  SRL , control finalizat prin procesul verbal de 
control nr. .... 
 
                        Astfel, organele vamale prin procesul verbal nr. ... au invocat 
ca temei legal  art. 144 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 141 / 1997 privind Codul 
Vamal al României  în baza c�ruia au constatat c� pentru aceast� opera�iune 
vamal� de import se datoreaz� taxe vamale, momentul na�terii datoriei 
vamale fiind data notific�rii de retragere a certificatului de investitor în zon� 



 

 

5 

 

defavorizat�, f�cut� de Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V 
Vest Timi�oara prin adresa nr. ..., primit� de petent� în data de  ..., dat� la 
care SC  X  SRL  a luat la cuno�tin�� de retragerea certificatului de investitor 
în zon� defavorizat�.                                            
 
                        În drept, în conformitate cu prevederile art. 144 alin.(1) din 
LEGEA   Nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României, se arat� : 
„ (1) Datoria vamal� ia na�tere �i în urm�toarele cazuri : 
…b) neîndeplinirea uneia dintre condi�iile stabilite prin regimul vamal 
sub care au fost plasate; 
    (2) Datoria vamal� se na�te în momentul în care s-au produs situa�iile 
prev�zute la alin. (1) lit. a), b) �i c).” 
 
                        Notificarea de retragere a certificatului de investitor în zon� 
defavorizat� a fost f�cut� de Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea 
V Vest Timi�oara, prin adresa nr. ..., primit� de SC  X  SRL , în data de  ...  
                      Astfel, din cele ar�tate mai sus rezult� c� momentul în care ia 
na�tere datoria vamal� este data notific�rii de retragere a certificatului de 
investitor în zon� defavorizat�, f�cut� de Agen�ia pentru Dezvoltare 
Regional�, Regiunea V Vest Timi�oara prin adresa nr. ..., primit� de SC  X  
SRL , în data de  ..., (conform celor sus�inute chiar de petent� prin 
contesta�ie), dat� la care SC  X  SRL  a luat la cuno�tin�� de retragerea 
certificatului de investitor în zon� defavorizat�, �i urmare a acestui fapt 
petenta nu mai a îndeplinit condi�iile regimului vamal sub care au fost 
plasate, respectiv de scutirea de la plata taxelor vamale �i a taxei pe 
valoarea ad�ugat� pentru ma�inile, utilajele, instala�iile, echipamentele, 
mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se import� în 
vederea efectu�rii de investi�ii în zon� în baza certificatului de investitor 
în zon� defavorizat�. 
 
                      Referitor la sus�inerea societ��ii c� îndepline�te toate 
condi�iile de men�inere a certificatului de investitor nr. ... în zon� 
defavorizat�, astfel c� societatea nu intr�  sub inciden�ele art.17 din HG 
nr.728 / 2001, men�ion�m faptul c� potrivit HOT�RÂRII GUVERNULUI 
ROMÂNIEI Nr. 728 din 26 iulie 2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 24 / 
1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, cu modific�rile 
ulterioare, publicat� în Monitorul Oficial nr. 467 din 15 august 2001, la art.6 
alin. (2) �i  art. 17 precizeaz� : 
 „     (2) Dup� eliberarea certificatului de investitor în zon� defavorizat� 
agen�iile pentru dezvoltare regional� verific� cel pu�in de dou� ori pe an 
dac� fiecare agent economic care a beneficiat de facilit��i respect� 
obliga�iile prev�zute în ordonan��. 
ART. 17 
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    Agen�ia pentru dezvoltare regional� va retrage certificatul de 
investitor în zon� defavorizat�, cu avizul consiliului pentru dezvoltare 
regional� în a c�rei raz� de competen�� teritorial� intr� zona 
defavorizat�, �i va solicita organelor abilitate prin lege recuperarea 
contravalorii facilit��ilor atunci când beneficiarul acestora se afl� în una 
dintre urm�toarele situa�ii: 
    a) nu mai îndepline�te condi�iile în baza c�rora a ob�inut certificatul 
de investitor în zon� defavorizat�; 
    b) nu îndepline�te obliga�iile prev�zute la art.14 în termen de 30 de 
zile de la prima solicitare a agen�iei pentru dezvoltare regional� care a 
eliberat certificatul de investitor; 
    c) nu prezint� la verificarea f�cut� de c�tre reprezentan�ii agen�iei 
pentru dezvoltare regional� sau ai Ministerului Dezvolt�rii �i Prognozei, 
la sediul din zona defavorizat�, documentele financiar-contabile �i 
contractele de munc� ale angaja�ilor.” 
                        A�adar, Agen�ia pentru Dezvoltare Regional�, Regiunea V 
Vest România este organul abilitat s� verifice respectarea prevederilor 
legale mai sus enuntate, iar în cazul nerespect�rii s� retrag� certificatul 
de investitor în zon� defavorizat� �i s� solicite organelor abilitate prin 
lege recuperarea contravalorii facilit��ilor, fapt prev�zut �i de protocolul 
încheiat între Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara �i 
Agen�ia pentru Dezvoltare Regional� Regiunea V Vest Timi�oara.  
                      Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Hunedoara 
nu este abilitat� s� se pronun�e asupra respect�rii obliga�iilor prev�zute 
în Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 24 / 1998 privind regimul 
zonelor defavorizate, referitor la  certificatul de investitor în zon� 
defavorizat�. 
                       Mai mult, referitor la acest aspect, petenta sus�ine c� a depus 
o contesta�ie, înregistrat� Ia ADR Regiunea Vest Timisoara Ia nr. ... / .... 
 
                           II. Referitor la dobânzile în sum� de ... lei, cauza supus� 
solu�ion�rii este dac�  organele de solu�ionare se pot substitui petentei 
în condi�iile în care prin contesta�ia formulat� contestatoarea nu aduce 
nici un argument concret, faptic sau legal, în sus�inerea cauzei.    

 
             Pentru nevirarea la termenele legale a taxelor vamale �i a taxei 

pe valoarea ad�ugat� în vam�, organele de control, în conformitate cu 
prevederile OG nr. 92 / 2003 �i HG nr. 784 / 2005 au calculat în timpul 
controlului accesorii vamale, astfel : 
         -      ... lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
         -      ... lei– dobânzi aferente TVA în vam�, 

 
   Cu privire la aceast� sum� stabilit� ca datorat�, SC  X  SRL  nu 

arat� motivele de fapt �i de drept pe care î�i întemeiaz� contesta�ia. 
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     În drept, ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 
24 decembrie 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, la art. 176 
alin.(1) lit.c-d) precizeaz� urm�toarele: 
„ ART. 176  Forma �i con�inutul contesta�iei 
    (1) Contesta�ia se formuleaz� în scris �i va cuprinde: 
… c) motivele de fapt �i de drept; 
     d) dovezile pe care se întemeiaz�; ” 
 
                      În legatur� cu explicitarea acestui articol, prin ORDINUL 
AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 din 
27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, se prevede c� : 
„2.4. Organul de solu�ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt �i de drept pentru care a 
contestat actul administrativ fiscal respectiv.” 
 
                     Având în vedere cele de mai sus, faptul c� SC  X  SRL  nu 
invoc� prevederile legale în spe��, nu aduce argumente referitoare la baza de 
calcul a dobânzilor, cota de dobânzi aplicat�, data de la care au fost calculate 
dobânzile, însumarea produselor dintre baza de calcul a dobânzilor, num�rul 
de zile de întârziere �i cota de dobânzi aplicat�, �i �inând cont de de faptul c� 
stabilirea de dobânzi reprezint� m�sur� accesorie în raport cu debitul, 
organele de solu�ionare neputându-se substitui contestatoarei cu privire la 
motivele prin care aceasta în�elege s� combat� m�surile controlului. 
                      În contextul prevederilor legale men�ionate mai sus �i conform 
principiului de drept « accessorim sequitur principale » contesta�ia va fi 
respins� ca nemotivat� pentru suma de ... lei reprezentând : 
         -      ... lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
         -      ... lei– dobânzi aferente TVA în vam�, 
calculate pentru nevirarea la termenele legale a drepturilor vamale datorate. 
 
     Pentru considerentele ar�tate mai sus �i în temeiul TITLUL IX - 
Solu�ionarea contesta�iilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, 
art. 175 – 188 din ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 / 2003 
privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu preciz�rile 
ORDINULUI AGEN�IEI NA�IONALE DE ADMINISTRARE FISCAL� nr. 519 
din 27/09/2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din 
Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat� , se  

DECIDE : 
 
                       Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, referitor 
la suma de ... lei, reprezentând: 
         - ... lei – taxe vamale; 
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         -      ... lei – accize; 
         - ... lei – TVA în vam�;   
 
                       Art.2 – Respingerea  contesta�iei, ca nemotivat�, referitor 
la suma de ... lei reprezentând : 
         -      ... lei – dobânzi aferente taxelor vamale; 
         -      ... lei– dobânzi aferente TVA în vam�, 
 
        Prezenta decizie  poate  fi  atacat� la  Tribunalul Hunedoara,  în   
termen de  6 luni de la comunicarea prezentei, conform   prevederilor  
legale  în  vigoare . 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Vizat Biroul Juridic, 


