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DECIZIA NR .  60   
emis� de Direc�ia General� a Finan�elor Publice 

a jude�ului Hunedoara în anul 2006  
 
 
 

 
                       Biroul de Solu�ionare a Contesta�iilor din cadrul Direc�iei 
Generale a Finantelor Publice a jude�ului Hunedoara a fost sesizat de 
Direc�ia Regional� Vamal� ... – Biroul Vamal ... prin adresa nr. ... / ... / ... / 
...2006, înregistrat� la Direc�ia General� a Finantelor Publice a jude�ului 
Hunedoara sub nr. ... / ... 2006 asupra contesta�iei formulat� de X.   
 
                         X contest� actul constatator nr. ... / ... 2006 privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal ... cu 
privire la suma total� de ... RON reprezentând : 
         ...  RON – taxe vamale; 
            ...  RON – accize; 
            ...  RON – accize; 
         ... RON – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
 
                     Referitor la depunerea în termen a contesta�iei, actul 
constatator privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului nr. ...   a 
fost încheiat de Biroul Vamal ... în data de ... 2006, fiind comunicat c�tre 
petent� cu adresa nr. ... / ... 2006, în data de ... 2006, potrivit semn�turii �i 
�tampilei de primire de pe adres�, anexat� la dosarul contesta�iei. 
                       Contesta�ia formulat� de X a fost depus� la Biroul Vamal ..., 
fiind înregistrat� sub nr. ... / ... 2006 a�a cum rezult� din �tampila aplicat� 
de Biroul Vamal ..., pe originalul contesta�iei aflat� la dosarul cauzei. 
 
 
                       Având în vedere cele ar�tate mai sus, contesta�ia a fost 
depus� cu respectarea art. 176 �i în termenul legal prev�zut de art. 177 
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 legal investit� s� se pronun�e pe fond 
asupra contesta�iei depus� de X 
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                     I. Prin contesta�ia formulat�, X invoc� în sus�inerea cauzei 
urm�toarele argumente : 
                      Petenta men�ioneaz� faptul c� neîncheierea opera�iunii de 
leasing extern de c�tre societate se datoreaz� unor împrejur�ri aflate mai 
presus de voin�a sa, respectiv faptul c� reprezentantul legal al societ��ii d-
nul Y s-a aflat în imposibilitate de deplasare de la domiciliu din motive 
medicale în perioada ... 2006 - ... 2006, acesta suferind de varicel�. 
 �                 Societatea contestatoare sus�ine c� în scopul remedierii situa�iei 
reprezentantuI legal al societ��ii a solicitat partenerului din Contractul de 
Leasing nr. ... / ...2005, contract ce sta la baza opera�iunii de leasing extern, 
prelungirea termenului contractului, �i ca urmare între p�r�i a fost încheiat 
un act adi�ional sub nr. ... / ...2006, prin care durata contractului de leasing 
se prelunge�te cu 30 zile.  
�               Petanta arat� c� ar fi trebuit s� solicite Biroului Vamal prelungirea 
termenului stabilit în vederea încheierii opera�iunii de leasing, din acelea�i 
motive medicale care l-au împiedicat pe reprezentantul legal al societ��ii s� 
se deplaseze, acesta nu s-a putut prezenta la organele vamale pentru 
prezentarea actului adi�ional la contractul de leasing �i solicitarea 
prelungirii. 
                 �De asemenea petenta sus�ine c� actul constatator încheiat de 
unitatea vamal� nu îndepline�te toate condi�iile legale, în sensul c� în 
cuprinsul lui nu este stipulat� posibilitatea de contestare a acestuia, 
termenul de depunere a contesta�iei �i organul la care se depune 
contesta�ia, fiind astfel inc�lcate prevederile Codului de Procedur� Fiscal�. 
 
                    II. Prin actul constatator nr. ... / ...2006 privind taxele 
vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal ..., 
organele vamale �i-au motivat verificarea (recalcularea) astfel : 
                       Neîncheierea în termenul stabilit de organele vamale 
(....2006) a opera�iunii de leasing extern nr. ... / ...2006 încheierea din oficiu 
a opera�iunii cu respectarea art. 95 alin.(2) din Legea nr. 141 / 1997  �i  art. 
155 alin. (2) din HG nr. 1114 / 2001.  
 
                        III. Având în vedere constat�rile organelor vamale, 
motiva�iile contestatorului, documentele existente la dosarul cauzei, 
se re�in urm�toarele : 
                       X are sediul în ..., bdul ..., nr. .., sc. ..., ap. ..., jud. 
Hunedoara, fiind reprezentat� de dl. Y.  
                       Referitor la contestarea actului constatator nr. ... / ...2006 
privind taxele vamale �i alte drepturi cuvenite bugetului încheiat de 
Biroul Vamal ... cu privire la suma total� de ... RON reprezentând : 
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         ...  RON – taxe vamale; 
            ...  RON – accize; 
            ...  RON – accize; 
         ... RON – tax� pe valoarea ad�ugat�, 
cauza supus� solu�ion�rii o reprezint� legalitatea �i temeinicia 
întocmirii din oficiu a actului constatator ca urmare a neîncheierii în 
termenul stabilit de c�tre organele vamale a opera�iunii de leasing 
extern. 
                       În fapt, actul constatator nr. ... / ...2006, a fost întocmit în 
baza prevederile art.95 alin.(2) din legea 141/1997 si art. 155 alin.(2) din 
HG 1114/2001 ca urmare a neîncheierii în termenul stabilit de c�tre 
organele vamale … 2006 a opera�iunii de leasing extern DVOT 1 nr. ... / 
...2006. Termenul stabilit de organele vamale pentru încheierea opera�iunii 
de leasing a fost ... 2006, conform anexei nr …. a contractului de leasing nr. 
... / ...2005 �i autoriza�iei de admitere temporar� nr. … / ... 2005.  
                     �Contestatarul X, nu a prezentat in termen actul adi�ional nr. … 
/ ... 2006 la contractuI de leasing nr. ... / ...2005 act, prin care p�r�ile 
contractante au stabilit de comun acord prelungirea duratei contractului de 
leasing sus men�ionat, motivând aceasta printr-un act medical prin care 
se specific� faptul c� domnul Y în calitate de administrator al firmei sus 
men�ionate a avut varicel� în forma severa în perioada ... 2006 -... 
2006, nu poate fi luat� în considerare în solu�ionarea favorabil� a 
contesta�iei întrucât cererea de prelungire a contractului de leasing 
putea fi depusa în termen �i de c�tre o alt� persoan� angajat� a 
societ��ii, sau putea fi transmis� �i prin fax în condi�iile date.  
       În drept, în ceea ce prive�te acordarea unui regim tarifar 
favorabil, la art. 95 alin. (2) din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al 
României,  se prevede c�: 
„  ART. 95 
    (2) Autoritatea vamal� poate dispune, din oficiu, încheierea 
regimului vamal suspensiv atunci când titularul nu finalizeaz� 
opera�iunile acestui regim în termenul aprobat.” 
                     De asemenea, conform prevederilor Hot�rârii Guvernului nr. 
1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal 
al României, la art.40 se stipuleaz�: 
„ ART. 155 
    (2) Dac� regimul vamal suspensiv nu înceteaz� în condi�iile alin. (1), 
taxele vamale �i alte drepturi de import datorate se încaseaz� din 
oficiu de birourile vamale în baza unui act constatator, iar opera�iunea 
se scoate din eviden�a biroului vamal. Taxele vamale �i alte drepturi 
de import datorate se determin� pe baza elementelor de taxare în 
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vigoare la data înregistr�rii declara�iei vamale pentru acordarea 
regimului vamal suspensiv. 
    (3) Actul constatator constituie titlu executoriu pentru încasarea 
taxelor vamale �i a altor drepturi de import, la care se adaug� 
comisionul vamal, dac� acesta se datoreaz�.” 
 
      Fa�� de cele de mai sus, contesta�ia privind actul 
constatator nr. ... / ...2006 privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal ... va fi respins� ca 
neîntemeiat�. 
 
     Pentru considerentele re�inute �i în temeiul Legii privind Codul 
vamal al Romaniei nr.141/1997, a prevederilor din Hot�rârea Guvernului nr. 
1114 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal 
al României, �i a 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  

DECIDE : 
 

                     Art.1 – Respingerea contesta�iei, ca neîntemeiat�, privind 
actul constatator nr. ... /  ... 2006 privind taxele vamale �i alte drepturi 
cuvenite bugetului încheiat de Biroul Vamal ..., referitor la suma ... 
RON reprezentând : 
         ...  RON – taxe vamale; 
            ...  RON – accize; 
            ...  RON – accize; 
         ... RON – tax� pe valoarea ad�ugat�; 
 
                 Art.2 – Prezenta  decizie  poate fi  atacat� la  Tribunalul 
Hunedoara,  în termen de 6 luni de la comunicarea prezentei, conform   
prevederilor  legale  în  vigoare . 
                      
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

Avizat Biroul Juridic,  
 


