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DECIZIA NR. 163 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2010 

 
           Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului X a fost 
sesizat� cu adresa nr. X de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X asupra contesta�iei formulat� de SC X SA în 
insolven��, cu sediul în X, jude�ul X, împotriva DECIZIEI pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. X, încheiat� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale X �i care vizeaz� suma total� de X lei 
reprezentând: 
  X lei – taxe vamale;  
  X lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
  X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;  
  X lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
  X lei – comision vamal;  
         X lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
  X lei – dobânzi compensatorii; 
 
            Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, DECIZIA 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de 
controlul vamal nr. X a fost comunicat� c�tre petent� cu recomandata 
nr. X LEI, primit� de petent� în data de X, potrivit confirm�rii de primire 
anexate în copie la dosarul contesta�iei. 
           Contesta�ia a fost depus� de SC X SA în insolven�� la Direc�ia 
Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, fiind înregistrat� sub 
nr. X . 
          Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art. 207 
din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 2003, Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 
           Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 
205, art. 206 �i art. 209 alin.(1) lit.a) din Ordonan�a Guvernului nr. 92 / 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia General� 
a Finan�elor Publice a jude�ului X este investit� s� se pronun�e asupra 
contesta�iei. 
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      I. Prin contesta�ia formulat�, petenta solicit� 
revocarea deciziei pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal, 
ar�tând urm�toarele:  
 
           În fapt, petenta solicit� reducerea cuantumului obliga�iilor de 
plat�, având în vedere ca societatea a pl�tit o parte din ratele stabilite 
în contractul de leasing cu firma X . 
           Petenta a anexat copii ale declara�iei vamale de import �i a 
facturii în baza c�reia s-a efectuat importul, a contractul de leasing nr. 
X , a prelungirilor la contract, factura proforma nr. X  în baza c�reia s-a 
efectuat importul �i copie dup� ordinele de plat� a ratelor. 
 
 
       II. Organele vamale din cadrul Direc�iei Jude�ene 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, au consemnat 
urm�toarele: 
          
            În urma controlui ulterior a documentelor în baza c�rora s-a 
întocmit declara�ia vamal� de import temporar  X  �i a adresei nr. X  
întocmit� de Compartimentul Control Documentar din cadrul DJAOV X 
s-a constatat ca societatea ca SC X SA în insolven�� nu a încheiat în 
termenul acordat de autoritatea vamal�, respectiv X , opera�iunea de 
admitere temporar� (leasing) deschis� la X , cu declara�ia vamal� nr. X 
. 
            În consecin�a, în conformitate cu art.95 alin.(2) din Legea 
141/1997 �i art.155 alin.(2) din HG nr. 1114 / 2001, coroborat cu 
art.284 din Legea 86/2006, autoritatea vamal� a închis din oficiu 
opera�iunea vamal� men�ionat� anterior, deoarece s-au înc�lcat 
prevederile art.140 (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913 / 1992 de 
instituire a Codului Comunitar. 
              Calculul drepturilor vamale a fost efectuat în conformitate cu 
art.155 alin.2 din HG nr. 1114 / 2001. 
             Astfel, încheierea opera�iunii de leasing men�ionat� mai sus se 
efectueaz� de DJAOV X, care are în eviden�� opera�iunea, în 
conformitate cu prevederile art.89 (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2913 
/ 1992 de instituire a Codului Comunitar, procedându-se la recalcularea 
drepturilor vamale �i a dobânzilor de întârziere aferente în sum� total� 
de X lei reprezentând: 
  X lei – taxe vamale;  
       X lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
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X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;  
       X lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
    X lei – comision vamal;  
         X lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
  X lei – dobânzi compensatorii. 
 
 
      III. Din analiza documentelor existente la dosarul 
cauzei, având în vedere motiva�iile contestatoarei, 
constat�rile organelor vamale, actele normative, în raport 
cu perioada supus�  verific�rii, se re�in urm�toarele: 
 
            SC X SA în insolven��, are sediul în X, jude�ul X, înregistrat� la 
ORC sub nr. X, având C.I.F. RO X, reprezentat� de dna. X, în calitate 
de director executiv. 
 
            Cauza supus� solu�ion�rii este dac�, în mod corect �i 
legal, reprezentan�ii Direc�iei Jude�ene de Accize �i Opera�iuni 
Vamale X au stabilit în sarcina SC X SA în insolven�� de plat� 
suma total� de de X lei reprezentând: 
  X lei – taxe vamale;  
       X lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;  
       X lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
    X lei – comision vamal;  
         X lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
  X lei – dobânzi compensatorii. 
 
           În fapt, în urma controlui ulterior a documentelor în baza c�rora 
s-a întocmit declara�ia vamal� de import temporar I X  �i a adresei nr. X  
întocmit� de Compartimentul Control Documentar din cadrul DJAOV X, 
s-a constatat c� societatea c� SC X SA în insolven�� nu a încheiat în 
termenul acordat de autoritatea vamal�, respectiv X , opera�iunea de 
admitere temporar� (leasing) deschis� la X , cu declara�ia vamal� nr. X 
. 
          În consecin�a, în conformitate cu art.95 alin.(2) din Legea 
141/1997 �i art.155 alin.(2) din HG nr. 1114 / 2001, coroborat cu 
art.284 din Legea 86/2006, autoritatea vamal� a închis din oficiu 
opera�iunea vamal� men�ionat� anterior, deoarece s-au înc�lcat 
prevederile art.140 (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2913 / 1992 de 
instituire a Codului Comunitar, calculul drepturilor vamale a fost 
efectuat în conformitate cu art.155 alin.2 din HG nr. 1114 / 2001, art.89 
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(1) (2), art. 144 (1), art.204 alin.1(a) din Regulamentul (CEE) nr. 2913 / 
1992 de instituire a Codului Comunitar. 
           Petenta prin contesta�ie solicit� reducerea cuantumului 
obliga�iilor de plat�, având în vedere ca societatea a pl�tit o parte din 
ratele stabilite în contractul de leasing cu firma X , petenta anexând la 
contesta�ie, copii ale declara�iei vamale de import �i a facturii în baza 
c�reia s-a efectuat importul, a contractul de leasing nr. X , a 
prelungirilor la contract, factura proforma nr. X  în baza c�reia s-a 
efectuat importul �i copii dup� ordinele de plat� a ratelor.   
           Prin referatul nr. X, întocmit de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale X, privind contesta�ia formulat� de SC X 
SA în insolven�� reprezentan�ii Direc�iei Jude�ene de Accize �i 
Opera�iuni Vamale X nu s-au pronun�at asupra documentelor depuse 
la dosarul contesta�iei. 
 
             În drept, potrivit art. 27 din ORDONAN�A GUVERNULUI Nr. 
51 din 28 august 1997 privind opera�iunile de leasing �i societ��ile de 
leasing, se prevede: 
 “ART. 27 
    (1) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de c�tre 
utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor 
contracte de leasing încheiate cu societ��i de leasing, persoane 
juridice str�ine, se încadreaz� în regimul vamal de admitere 
temporar�, pe toat� durata contractului de leasing, cu exonerarea 
total� de la obliga�ia de plat� a sumelor aferente drepturilor de 
import, inclusiv a garan�iilor vamale. 
    (2) Bunurile mobile care sunt introduse în �ar� de societ��ile de 
leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de 
leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice 
române, se încadreaz� în regimul vamal de import, cu exceptarea 
de la plat� a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. 
    (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societ��ii de leasing sau 
a furnizorului, nu �i-a exercitat dreptul de op�iune prev�zut în 
contract, privind prelungirea termenului de leasing sau achizi�ia 
bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat s� 
pl�teasc� taxele vamale la valoarea rezidual� a bunului, care nu 
poate fi mai mic� de 20% din valoarea de intrare a bunului. 
    (4) În cazul achizi�ion�rii bunurilor introduse în �ar� în condi�iile 
alin. (1) �i (2), utilizatorul este obligat s� achite taxa vamal� 
calculat� la valoarea rezidual� a bunului din momentul încheierii 
contractului de vânzare-cump�rare, care nu poate fi mai mic� de 
20% din valoarea de intrare a bunului.” 
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           Referitor la încheierea din oficiu de c�tre unitatea vamal� a 
regimului vamal suspensiv de admitere temporar�, punctul de vedere – 
a�a cum rezult� din adresele nr. X  �i nr. X  – al Direc�iei Generale de 
Solu�ionare a Contesta�iilor �i al Direc�iei Generale de Politici �i 
Legisla�ie privind Veniturile Bugetului General Consolidat, este 
urm�torul: 
“în cazul regimurilor suspensive de admitere temporar� acordate 
în baza unor contracte de leasing derulate pe o perioad� mai mare 
de un an, încheierea din oficiu se poate face la valoarea rezidual� 
[...]”. 
           În concluzie, în considerarea dispozi�iilor legale, având în 
vedere punctul de vedere al Direc�iei Generale de Solu�ionare a 
Contesta�iilor �i al Direc�iei Generale de Politici �i Legisla�ie privind 
Veniturile Bugetului General Consolidat �i cele ar�tate de societatea 
petent� în contesta�ia formulat�, unde petenta solicit� reducerea 
cuantumului obliga�iilor de plat�, având în vedere ca societatea a pl�tit 
parte din ratele stabilite în contractul de leasing cu firma X , rezult� c� 
în situa�ia încheierii regimului vamal suspensiv în condi�iile art. 27 din 
OG nr. 51/1997, republicat�, stabilirea taxelor vamale datorate de 
societatea petenta se face în func�ie de valoarea rezidual� a bunului, 
care nu poate fi mai mic� de 20% din valoarea de intrare a bunului. 
            Mai mult, societatea petenta a depus la dosarul cauzei copii 
dup� o serie de documente, asupra c�rora Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale X, prin organele sale de specialitate, nu s-
a pronun�at: 
- nici prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile 
suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X, încheiat� de c�tre 
Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, 
- nici prin referatul nr. X  întocmit de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru 
Accize �i Opera�iuni Vamale X, privind contesta�ia formulat� de SC X 
SA în insolven��,  
 
respectiv dac� petenta în baza documentelor depuse, poate beneficia 
de calcularea taxelor vamale la valoarea rezidual� a bunurilor, în cazul 
încheierii din oficiu a regimurilor suspensive de admitere temporar� 
acordate în baza unor contracte de leasing.   
             
           Pe cale de consecin��, având în vedere prevederile art.213 din 
ORDONAN�A GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, republicat, unde 
se arata : 
“ART. 213 Solu�ionarea contesta�iei 
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    (1) În solu�ionarea contesta�iei organul competent va verifica 
motivele de fapt �i de drept care au stat la baza emiterii actului 
administrativ fiscal. Analiza contesta�iei se face în raport de 
sus�inerile p�r�ilor, de dispozi�iile legale invocate de acestea �i de 
documentele existente la dosarul cauzei. Solu�ionarea contesta�iei 
se face în limitele sesiz�rii. 
   (2) Organul de solu�ionare competent pentru l�murirea cauzei 
poate solicita punctul de vedere al direc�iilor de specialitate din 
minister sau al altor institu�ii �i autorit��i. 
    (4) Contestatorul, intervenien�ii sau împuternici�ii acestora pot 
s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� situa�ie, 
organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat sau 
organului care a efectuat activitatea de control, dup� caz, i se va 
oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
 
      În spe��,  Direc�ia General� de Solu�ionare a Contesta�iilor prin 
adresa nr. X  �i-a exprimat deja punctul de vedere referitor la 
încheierea din oficiu de c�tre unitatea vamal� a regimului vamal 
suspensiv de admitere temporar�, astfel: 
“în cazul regimurilor suspensive de admitere temporar� acordate în 
baza unor contracte de leasing derulate pe o perioad� mai mare de un 
an, încheierea din oficiu se poate face la valoarea rezidual� [...].” 
 
             În conformitate cu prevederile art.216 din ORDONAN�A 
GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul 
de procedur� fiscal�, republicat�, unde se precizeaz�: 
“ ART. 216  Solu�ii asupra contesta�iei 
  (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare.” 
DECIZIA pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr. X, încheiat� de c�tre Direc�ia Jude�ean� 
pentru Accize �i Opera�iuni Vamale X, �i care vizeaz� suma total� de X 
lei reprezentând: 
  X lei – taxe vamale;  
  X lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
  X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;  
  X lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
  X lei – comision vamal;  
  X lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
  X lei – dobânzi compensatorii, 
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va fi desfiin�at�, urmând ca Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i 
Opera�iuni Vamale X, prin organele sale de specialitate s� procedeze 
conform actelor normative în vigoare aplicabile, �inând cont de 
aspectele precizate mai sus. 
             Prin ORDINUL PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr. 92 / 2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, care precizeaz�: 
„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. 
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.” 
           HOT�RÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 1050 din  1 iulie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonan�ei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
la pct. 102.5 precizeaz� : 
„102.5. În cazul în care, ca urmare a desfiin��rii actului 
administrativ conform art. 185 alin. (3) din Codul de procedur� 
fiscal�, este necesar� reverificarea unei perioade impozabile, 
aceasta se va efectua de c�tre o alt� echip� de inspec�ie fiscal� 
decât cea care a încheiat actul contestat.” 
   Pentru considerentele re�inute �i în temeiul prevederilor 
ORDONAN�EI GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 92 din 24 decembrie 
2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, coroborate cu 
preciz�rile ORDINULUI PRE�EDINTELUI AGEN�IEI NA�IONALE DE 
ADMINISTRARE FISCAL� Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind 
aprobarea Instruc�iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat� 
se  

D E C I D E : 
 
            Desfiin�area DECIZIEI pentru regularizarea situa�iei privind 
obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. X, 
încheiat� de c�tre Direc�ia Jude�ean� pentru Accize �i Opera�iuni 
Vamale X, �i care vizeaz� suma total� de X lei reprezentând: 
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   X lei – taxe vamale;  
   X lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
   X lei – tax� pe valoarea ad�ugat�;  
   X lei – major�ri de întârziere aferente TVA; 
   X lei – comision vamal;  
   X lei – major�ri de întârziere aferente comisionului vamal; 
   X lei – dobânzi compensatorii, 
urmând ca în termen de 30 de zile de la data comunic�rii s� se 
încheie un nou act de control de c�tre o alt� echipa de control, 
conform celor men�ionate.  
 
            Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul X, în termen de 6 luni 
de la comunicare. 

 
Director Executiv 

 


