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DECIZIA NR. 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de SC  SRL , înregistrat� la Direc�ia 

Regional� Vamal�  sub nr./19.04.2007 
 

  
 Prin contesta�ia înregistrat� la Direc�ia Regional� Vamal� sub nr. /19.04.2007 
SC SRL se îndreapt� împotriva m�surilor dispuse prin Decizie pentru regularizarea 
situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal nr. /16.03.2007 în 
baza constat�rilor cuprinse în Procesul verbal de control nr./16.03.2007, referitor la 
suma de lei, reprezentând: 
  -    lei – taxe vamale; 
           -   lei – TVA; 
   -  lei -  dobânzi aferente taxelor vamale; 
   -   lei -dobânzi aferente taxei pe valoare ad�ugat�; 
   -  lei – major�ri de întârziere aferente taxelor vamale; 
   -   lei - major�ri de întârziere aferente TVA; 
   -   lei – penalit��i de întârziere aferente taxelor vamale; 
   -  lei  -  penalit��i de întârziere aferente TVA.  
 
 Contesta�ia este depus� în termenul legal prev�zut de art.177(1) din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�. 
 
 Constatând c�, în spe��, sunt întunite dispozi�iile art.175 �i art.179 din O.G. 
nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, Serviciul Solu�ionare 
Contesta�ii, din cadrul Direc�iei Generale a Finan�elor Publice, este legal învestit cu 
solu�ionarea contesta�iei.  
 
 I. Prin contesta�ia formulat� contestatoarea solicit� anularea  Deciziei pentru 
regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul vamal 
nr./16.03.2007 �i  a Procesului verbal de control nr./16.03.2007, invocând 
urm�toarele: 
 - Societatea �i-a redus treptat activitatea din lipsa pie�ei de desfacere, aceasta 
nu �i-a încetat activitatea. 
 - Este neadev�rat� sus�inerea organelor de control vamal « c� societatea nu 
mai desf��oar� nici un fel de activitare în zon� din anul 2001, acest fapt nefiind 
constatat prin nici o hot�râre a asocia�ilor sau men�iune f�cut� la Oficiul Registrului 
Comer�ului »,  neânc�lcându-se prevederile art.7 �i art.9 din O.U.G. nr.24/1998. 
 -Singura men�iune în conformitate cu Legea nr.31/1990, republicat�, este cea 
din data de 10.01.2006 , prin care societatea �i-a suspendat �i nu încetat activitatea 
pentru o perioad� de 2 ani �i 11 luni. Totodat�, petenta men�ioneaz� c� societatea nu 
a facut niciodat� obiectul procedurii dizolv�rii sau lichid�rii voluntare sau judiciare. 
 Argumenta�ia juridic� a contestatorului: 
 - O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. 
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 II. Prin Decizia pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare 
stabilite de controlul vamal nr./16.03.2007 organele de control vamal, din cadrul 
Direc�iei Regionale Vamale , au stabilit în sarcina societ��ii obliga�ii fiscale, 
reprezentând drepturi vamale,în sum� de lei �i accesorii aferente, în sum� de  lei. 
 Obiectul controlului a constat în verificarea ulterioar� a opera�iunillor de comer� 
exterior în general �i, în special, opera�iunile în regim de import, cu acordarea de 
tratament preferen�ial în baza O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 
efectuate de societate. 
 În baza Certificatului provizioru de investitor în zon� defavorizat� 
nr./23.02.2001 �i prevederilor art.6 din O.U.G.nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, SC  SRL a importat un num�r de 13 ma�ini de cusut, cu DVI – urile: I 
/26.01.2001, I /26.01.2001 �i I 1/28.02.2001, necesare desf��ur�rii activit��ii. 
 În urma controlului, s-a constatat c� petenta nu mai desf��oar� nici un fel de 
activitate din data de 18.10.2001 (fapt rezultat din situa�iile financiare-contabile: 
balan�e de verificare, bilan�, �i declara�iile pe proprie r�spundere date de 
administrator) �i pentru importurile efectuate în baza art.6 din O.U.G. nr.24/1998 
privind regimul zonelor defavorizate SC  SRL nu mai beneficiaz� de facilit��ile 
acordate �i  datoreaz� drepturi vamale conform art.7 �i art.9 din O.G.24/1998 privind 
regimul zonelor defavorizate. 
 
 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: 
 
 În fapt, SC SRL import�, în baza Certificatului provizoriu de investitor în zon� 
defavorizat� nr./23.02.2001, un num�r de 13 ma�ini de cusut necesare desf��ur�rii 
activit��ii. 
 Prin Încheierea nr./10.01.2006 dat� de Tribunalul se dispune suspendarea 
temporar� a activit��ii societ��ii pe o perioad� de 2 ani �i 11 luni, începînd cu data de 
01.01.2006  pân� la data de 01.12.2008.  
 Urmare controlului, organele de control vamal constat� c�, petenta a desf��urat 
activitate pân� la data de 17.10.2001, dup� aceast� dat�, respectiv 18.10.2001, 
societatea nu mai desf��oar� nici un fel de activitate, fapt rezultat din situa�iile 
financiar-contabile: balan�e de verificare, bilan�, precum �i a declara�iei pe proprie 
r�sundere dat� de administratorul societ��ii în fa�a echipei de control vamal. 
 Totodat�, în referatul cu propunerile de solu�ionare a contesta�iei 
nr.11282/19.04.2007, organele de control vamal men�ioneaz� c� în perioada 
18.10.2001 – 10.01.2006 (dat� la care prin Încheierea nr.60/10.01.2006, Tribunalul îi 
admite cererea de suspendare a activit��ii pe o perioad� de 2 ani �i 11 luni) nu a 
desf��urat nici o activitate, fapt ce contravine prevederilor art. 6 din O.U.G. 
nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, repubilcat�. 
  
 În consecin��, organele de control vamal au procedat la stabilirea în sarcina SC 
SRL de drepturi vamale �i accesorii, în sum� total� de lei, individualizate prin Decizia 
pentru regularizarea situa�iei privind obliga�iile suplimentare stabilite de controlul 
vamal nr./16.03.2007.   
 
  În drept, sunt incidente prevederile O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�: 
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 - Art..6 „ (1) Societa�ile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice 
romane, precum �i intreprinzatorii particulari sau asocia�iile familiale, autorizate 
conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea �i desf��urarea unor activi�ati 
economice pe baza liberei initiative, care î�i au sediul �i î�i desf��oara activitatea 
în zona defavorizat�, beneficiaz� pentru investitiile nou-create de urmatoarele 
facilita�i: 
 
 a) scutirea de la plata: 
    - taxelor vamale �i a taxei pe valoarea adaugat� pentru ma�inile, utilajele, 
instala�iile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, care se 
importa în vederea efectuarii de investi�ii în zona; 
    - taxei pe valoarea adaugat� pentru ma�inile, utilajele, instala�iile, echipamentele, 
mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile, produse în �ara, în vederea efectu�rii 
�i derul�rii de investi�ii în zon�; 
  
 - Art. 7 “ În situa�ia în care o investi�ie care beneficiaz� de prevederile prezen�ei 
ordonan�e de urgen�� este lichidat� voluntar într-o perioad� mai mic� decât 
dublul perioadei în care s-a bucurat de facilita�ile acordate prin hot�rârea 
Guvernului de înfiin�are a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au obliga�ia 
ca din sumele rezultate în urma lichidarii s� achite cu prioritate c�tre bugetul de 
stat, bugetul asigur�rilor sociale de stat �i bugetele fondurilor speciale sumele 
aferente facilit��ilor acordate în conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e 
de urgen��.” 
 
 - Art. 8  “Facilit��ile prev�zute de prezenta ordonan�� de urgen�� se acord� 
pentru societ��ile comerciale, persoane juridice române cu capital majoritar 
privat, precum �i pentru întrepriz�torii particulari sau asocia�iile familiale, 
autorizate conform Decretului–lege nr.54/1990, care au sediul social �i î�i 
desf��oar� activitatea în aceast� zon�, dac� prin investi�ia realizat� se creaz� 
noi locuri de munc� pentru for�a de munc� neocupat� sau pentru membrii de 
familie ai acestora, care domiciliaz� în zona defavorizat�”. 
 
  - Art. 9  “ Societ��ile comerciale constituite într-o zon� defavorizat� î�i pot 
înceta voluntar activitatea în zona respectiv�, iar cele care î�i deschid filiale cu 
personalitate juridic� într-o astfel de zon� le pot desfiin�a sau schimb� sediul din zona 
defavorizat�, într-o perioad� mai scurt� decât cea prev�zut� la art. 7, numai sub 
sanc�iunea achit�rii sumelor datorate c�tre bugetul de stat, bugetul asigur�rilor 
sociale de stat �i bugetele fondurilor speciale, aferente facilit��ilor acordate în 
conformitate cu prevederile prezentei ordonan�e de urgen��. 
  
 De asemenea, potrivit H.G. nr.728/2001 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare   se prevede: 
 Art. 1 “În sensul prevederilor O.U.G. nr. 24/1998 privind regimul zonelor 
defavorizate, republicat�, cu modific�rile ulterioare, denumit� în continuare 
ordonan��, no�iunile de mai jos se definesc astfel: 
           …… 
 f) perioada în care s-a bucurat de facilit��ile acordate prin Hot�rârea Guvernului 
de înfiin�are a zonei defavorizate, precizat� la art. 7 �i 9 din ordonan�� - perioada 
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cuprins� între momentul ob�inerii certificatului de investitor în zona defavorizat� �i cel 
în care înceteaz� existen�a zonei defavorizate; în cazul certificatului provizoriu de 
investitor, urmat de ob�inerea certificatului de investitor în zona defavorizat�, perioada 
se calculeaz� din momentul ob�inerii certificatului provizoriu de investitor pâna la 
încetarea existen�ei zonei defavorizate;” 
  
 Conform prevederilor art.148, alin (1) din Legea nr.141/1997 privind Codul 
vamal al României : 
 “Cuantumul drepturilor de import se stabile�te pe baza elementelor de taxare 
din momentul na�terii datoriei vamale” 
   
 Având în vedere prevederile legale mai sus men�ionate, coroborate cu 
constat�rile organelor de control vamal, rezult� c� SC  SRL nu mai îndepline�te 
condi�iile în baza c�rora a ob�inut  facilit��ile pentru investi�iile nou create, conform 
art.6 din O.U.G. nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicat�, 
deoarece nu a desf��urat activitate �i nu a creat noi locuri de munc�, datorând, astfel,  
drepturi vamale, în sum� de  lei, astfel încât urmeaz� a se respinge contesta�ia pentru 
acest cap�t de cerere. 
  
 De asemenea, urmeaz� a se respinge contesta�ia �i pentru major�rile, 
dobânzile �i penalit��ile aferente drepturilor vamale, potrivit principiului de drept “ 
accesoriul urmeaz� principalul “, în sum� total� de lei. 
  
     Pentru considerentele men�ionate în prezenta decizie �i în baza art.180 �i 
art.186(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, se 
 
 

 
 

D E C I D E 
 
 
 

 Respingerea, ca neântemeiat�, a contesta�iei formulat� de SC  SRL  pentru 
suma total� de  lei, reprezentând drepturi vamale �i accesorii aferente.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


